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Apresentação: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O SEBRAE/ES em parceria com a SEDETUR- 
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e 
Turístico do Espírito Santo e BANDES - Ban-
co de Desenvolvimento do Espírito Santo, 
apresenta  um trabalho cuja principal finali-
dade consiste em conhecer e organizar as 
potencialidades turísticas dos municípios do 
Espírito Santo. O presente relatório aborda-
do especifica as potencialidades do município 
de Viana. Outros 47 municípios capixabas 
também foram contemplados com estudos 
desta natureza, produzidos ao longo do ano 
de 2004. 
 
O Inventário da Oferta Turística será a me-
todologia usada para registrar o conjunto de 
atrativos equipamentos, serviços e infra-
estrutura disponíveis em cada núcleo, a fim 
de otimizar os atrativos naturais e culturais 
como produto turístico, obedecendo às ca-
racterísticas originais e a capacidade de ocu-
pação destes núcleos. 
 
A pesquisa deste trabalho foi realizada pelo 
Instituto de Pesquisa Flex Consult e teve o 
auxílio das prefeituras dos municípios pes-
quisados, buscando com isto fornecer uma 
radiografia de sua infra-estrutura turística. 
 
Durante décadas, no Espírito Santo, o turis-
mo foi visto meramente como atividade de 

lazer e festa, não sendo enxergado como 
uma atividade econômica, que necessitava 
de infra-estrutura e  mão-de-obra especiali-
zada, esquecendo-se que esta é a atividade 
econômica que mais cresce no mundo. 
Como em todo o País, o Estado do Espírito 
Santo está despertando para o turismo pla-
nejado, sustentável e profissional, fomen-
tando grandes recursos sob a forma de es-
truturas hoteleiras, agências, restaurantes, 
transportes, centros de lazer, parques temá-
ticos, museus, aeroportos e outros. Esses, 
por sua vez, dependem de mão-de-obra 
qualificada e geram um número expressivo 
de empregos diretos e indiretos.  
 
Hoje, o estado tem dado maior atenção ao 
turismo, buscando uma melhor organização 
de seus atrativos, temos, valorizando as 
origens culturais e os diferenciais históricos 
e geográficos, tendo como objetivo final a  
consolidação do Espírito Santo como destino 
turístico.  
 
Para isso, é necessário conhecer e quantifi-
car nossos potenciais e o Inventário da Ofer-
ta Turística é o instrumento ideal no proces-
so de desenvolvimento turístico.  
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1 � Objetivos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O Inventário da Oferta Turística será 
estruturado a fim de servir como fonte 
para: 
 
·identificar características e fatores que 
determinam as motivações de viagem; 
·dimensionar a oferta de serviços equi-
pamentos e infra-estrutura disponíveis, 
para o processo de ocupação turística 
do território; 
·diagnosticar deficiências e pontos críti-
cos entre a oferta e a demanda turística 
existente; 
·permitir a previsão do comportamento 
do mercado em função da análise de 
tendências; 
·direcionar os programas de ação para o 
planejamento estratégico do desenvol-
vimento do setor; 
·analisar o efeito multiplicador do turis-
mo no cenário econômico do município; 
·organizar o setor de turismo na estru-
tura administrativa do setor público; 
·hierarquizar e priorizar os atrativos e 
conjuntos existentes para sua utilização 
otimizada e ordenada; 
·servir como fonte de pesquisa e consul-
ta aos empresários, aos estudantes e à 
comunidade em geral, interessados na 
atividade turística do município. 
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2 � Metodologia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O Inventário da Oferta Turística dos municí-
pios do Estado do Espírito Santo é uma inici-
ativa do Sebrae/ES de levantar informações 
e de organizar os arranjos produtivos locais. 
O município de Viana  foi selecionado pelo 
SEBRAE/ES para ser inventariado turistica-
mente de acordo com uma metodologia de 
classificação da EMBRATUR,  que caracteriza 
os municípios brasileiros que apresentam 
uma oferta turística, ou ainda, um potencial 
turístico.  
Toda a parte operacional da pesquisa, desde 
o levantamento das informações à elabora-
ção do documento final, foi executada pelo 
Instituto de Pesquisa Flex Consult e valida-
das pelo SEBRAE/ES. 
As informações do município foram coleta-
das em diversos órgãos competentes, de 
acordo com cada assunto, IBGE, DEE, IPES, 
IDAF, IBAMA, IEMA, Prefeitura e outros ór-
gãos do município. Foram solicitadas ainda 
algumas informações em empresas conces-
sionárias de serviço público, como CESAN, 
ESCELSA e TELEMAR, com o intuito de le-
vantar dados da infra-estrutura do municí-
pio. 
O levantamento das informações sobre os 
atrativos, equipamentos e infra-estrutura 
turísticas do município foram pesquisados 
�in loco�. 
A análise, tabulação, formatação, correção, 
redação e elaboração do documento final 
foram realizadas por pesquisadores e coor-
denação técnica da Flex Consult e validadas 
pelo SEBRAE/ES. Os formulários de pesqui-
sa, utilizados para o levantamento das in-
formações seguem o conteúdo do �Inventá-

rio da Oferta Turística � Metodologia � Brasí-
lia: ministério do Turismo, 2003� de autoria 
do próprio Ministério do Turismo. 
O inventário classifica a pesquisa em três 
grupos: Atrativos Turísticos, Serviços e E-
quipamentos Turísticos e Infra-estrutura de 
Apoio ao Turismo. Cada grupo subdivide-se 
em: Tipos e Subtipos. 
As áreas inventariadas em cada município 
serão as áreas de interesse turístico, desta 
forma, foi realizado junto à Secretaria Muni-
cipal de Turismo, um zoneamento para defi-
nição destas áreas, conforme a seguir: 

 
 

1. Sede e 
2. Araçatiba; 
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3 � Introdução ao Município. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Integrante da Região Metropolitana da 

Grande Vitória, o município de Viana ainda 

mantém o aspecto bucólico de uma cidade 

interiorana. Com localização privilegiada, 

tem sua malha rodoviária contemplada pelas 

Rodovias BR-262 e BR-101, contando ainda 

com a antiga Estrada de Ferro Leopoldina, 

atual Ferrovia Centro Atlântica. 

 

Sua denominação vem de uma homenagem 

prestada ao intendente de Polícia Paulo Via-

na, que trouxe para a região casais de açori-

anos que se instalaram na região do Rio 

Santo Agostinho, dando início ao povoamen-

to da região que hoje constitui o município 

de Viana. 

 

Possuidor de atrativos naturais e históricos 

de grande importância, Viana atrai visitantes 

de toda a região do seu entorno, que procu-

ram participar dos eventos que são promo-

vidos no local relacionados ao ecoturismo, 

cultura e folclore. 

 

Visitar Viana é conhecer o potencial de sua 

natureza e a riqueza histórica de seus colo-

nizadores. 
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ATRATIVOS TURÍSTICOS 
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4 � Atrativos Naturais 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1 � ATRATIVOS NATURAIS. 
 
4.1.1 � Planaltos e Planícies. 
 
4.1.1.1 � Rochedos. 
 
 
Nome do atrativo:  
Morro do Cruzeiro. 
 
Localização: área não urbana. 
 
Localidades mais próximas do atrativo: 
Sede. 
 
Distância da sede do município: 3km. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, não pavi-
mentado, em estado regular de conservação 
e não sinalizado. 
 
 

 
 

Descrição do acesso utilizado: estrada 
Viana x Baía Nova, acesso à direita por trilha 
de chão, aproximadamente 4km até o topo 
do mirante. 
 
Transporte para o atrativo: a pé, com 
regular acesso ao local e não adaptado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: não 
há. 
 
Estado de conservação: bom. 
Visitação: diariamente,, sem visitas guia-
das, acesso gratuito e com autorização pré-
via. 
 
Acessibilidade ao atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o atra-
tivo: algumas horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
não há. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: cami-
nhada contemplativa. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? não. 
 
Origem dos visitantes: intermunicipal. 
 
Época de maior fluxo de visitação: verão 
e época de festas religiosas. 
 
Descrição do atrativo: do alto do mirante, 
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além de uma vista geral do município, em 
dias claros, avista-se a Praia da Costa e o 
Convento da Penha em Vila Velha. O trajeto 
até o topo do morro percorre por áreas des-
campadas e de mata atlântica. 
 
Referências/Documentos consultados: 

1. Prefeitura Municipal de Viana. 
2. in loco. 

 
 
 
 
4.1.2 � Hidrografia. 
 
4.1.2.1 � Rios. 
 
Nome do atrativo:  
Rio Jucu. 
 
Localização: Rodovia BR-262. Área não 
urbana. 
 
Localidades mais próximas do atrativo: 
Sede e no bairro Jucu. 
 
Distância da sede do município: 9km. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, totalmente 
pavimentado, em bom estado de conservação. 
 
Descrição do acesso utilizado: Rodovia 
BR-262, sentido Viana x Belo Horizonte, 
após a ponte sobre o Rio Jucu, à esquerda 
ou  pela BR-101 Sul, sentido Vitória X Gua-
rapari. 

Transporte para o atrativo: hidroviário 
fluvial, em regular estado e não adaptado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: não 
há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Visitação: diariamente,, sem visitas guia-
das, acesso gratuito e sem autorização pré-
via. 
 
Acessibilidade ao atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o atra-
tivo: algumas horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
não há. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: con-
templação do local e descida ecológica. 
 

 

Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? não. 
 
Origem dos visitantes: intermunicipal e do 
entorno regional. 
 
Época de maior fluxo de visitação: verão 
e na descida ecológica do Rio Jucu.  
 
Descrição do atrativo: encontro dos rios 
Braço do Norte e Braço do Sul. O Rio Jucu é 
utilizado para a prática de canoagem, sendo, 
inclusive, realizados campeonatos e passeios 
comemorativos de descida do rio, atraindo 
vários turistas. 
 
Referências/Documentos consultados: 

1. Prefeitura Municipal de Viana. 
2. in loco. 

 
 
 
4.1.3 � Quedas D�água. 
 
4.1.3.1 � Cachoeira. 
 
Nome do atrativo:  
Cachoeira da Fumaça. 
 
Localização: Pedra da Mulata. Área não 
urbana. 
 
Localidades mais próximas do atrativo: 
Sede. 
 
Distância da sede do município: 8km. 
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Acesso ao atrativo: rodoviário, não pavi-
mentado, em estado precário de conserva-
ção. 
 
Descrição do acesso utilizado: em trecho 
pavimentado, seguir para centro da cidade 
em direção à Matriz (Igreja Nossa Senhora 
da Conceição) e, descendo o morro da Ma-
triz, atravessar a linha de trem passando 
pela ponte sobre o Córrego Santo Agostinho, 
afluente do Rio Jucu. A partir daí, seguir 
8km por trecho não pavimentado, ladeado 
por fazendas e matas, em estrada paralela 
ao Rio Jucu, atravessando a ponte de cimen-
to sobre o Rio Jucu, andar 50m e entrar à 
direita na bifurcação, depois de mais 300m, 
chegando a Pedra da Mulata. A partir daí, 
seguir a orientação da comunidade local. 
 
Transporte para o atrativo: a pé, com 
regular acesso ao local e não adaptado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: não 
há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Visitação: diariamente,, sem visitas guia-
das, acesso gratuito e sem autorização pré-
via. 
 
Acessibilidade ao atrativo: temporária, 
sendo o verão a época possível de visitação. 
 
Tempo necessário para usufruir o atra-
tivo: algumas horas. 

 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
não há. 
  
Atividades ocorrentes no atrativo: ba-
nho. 
  
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? não. 
 
Origem dos visitantes: intermunicipal. 
 
Descrição do atrativo: é a principal cacho-
eira do município. Tem uma possante queda 
d�água, com força superior a 1.500hp. Já foi 
apontada oficialmente em 1949 como potên-
cia hidráulica. Há dificuldades de acesso em 
épocas chuvosas.  
 
Observações complementares: o acesso 
à cachoeira se faz por duas entradas dife-
rentes uma por propriedade privada em 
Bonito e a outra em Pedra da Mulata. Des-
crevemos a Cachoeira da Fumaça pelo aces-
so do Distrito de Bonito, com todas suas 
características peculiares. 
 
Referências/Documentos consultados:  

1. Prefeitura Municipal de Viana. 
2. in loco. 

 
 
 
 
 
4.1.4 � Fontes Hidrominerais  

e/ou Termais 
 
Nome do atrativo:  
Biquinha (água potável). 
 
Localização: Rodovia BR-262, Km 26. Var-
gem Grande. Área não urbana.  
 
Localidades mais próximas do atrativo: 
Sede. 
 
Distância da sede do município: 5km. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, não pavi-
mentado, em bom estado  de conservação. 
 
Descrição do acesso utilizado: Rodovia 
BR-262, sentido Viana x Belo Horizonte. 
 
Transporte para o atrativo: a pé, com 
regular acesso ao local e não adaptado. 
 

 
Legislação de proteção ao atrativo: não 
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há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Visitação: diariamente,, sem visitas guia-
das, acesso gratuito e sem autorização pré-
via. 
 
Acessibilidade ao atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o atra-
tivo: algumas horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
instalações sanitárias não adaptadas. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: ba-
nho. 
  
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? não. 
 
Origem dos visitantes: intermunicipal 
 
Descrição do atrativo: água potável. Utili-
zada pela comunidade e visitantes. Estacio-
namento para 10 veículos. 
 
Referências/Documentos consultados:  

3. Prefeitura Municipal de Viana. 
4. in loco. 

 
 
 
 
4.1.5 � Flora. 

 
Nome do atrativo:  
Flora. 
 
Localização: em todo o município. 
 
Acesso ao atrativo: sinalizado, não adap-
tado, rodoviário parcialmente pavimentado, 
em estado regular. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário 
regular, de boa qualidade, não adaptado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: não 
há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Visitação: acesso ao atrativo permanente, 
sem visitas guiadas, ingresso gratuito e sem 
autorização prévia. 
 

 
Acessibilidade do atrativo: permanente.  

 
Tempo necessário para usufruir o atra-
tivo: algumas horas em cada localidade. 
  
Equipamentos e serviços no atrativo: os 
disponíveis em cada localidade específica. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: con-
templação e pesquisa. 
 
Integra roteiro turístico comercializa-
dos? não. 
 
Origem dos visitantes: intermunicipal, do 
entorno regional e de outros estados. 
 
Descrição do atrativo: a flora do município 
de Viana está agrupada sobre as cadeias 
montanhosas litorâneas. A Serra do Mar, da 
qual está localizado o município de Viana, no 
Estado do Espírito Santo, é denominada 
província atlântica. Anteriormente Ruschi 
(1960), classificou a flora que ocupa as ser-
ras do Espírito Santo, das faixas de altitude 
de 300m a 800m, como �Mata de Encosta� 
ou �Mata Atlântica�, a qual está incluído o 
município de Viana. 
 
A vegetação primitiva que outrora existia foi 
praticamente devastada, restando alguns 
remanescentes às margens dos córregos, 
rios e áreas de difícil acesso onde o relevo é 
fortemente dissecado. O conjunto de vege-
tação encontrada nestas áreas, agrupa a 
vegetação rupestre e mata ciliar. As princi-
pais espécies encontradas são orquídeas, 
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bromélias, ingás, cedros, cássias, ipês, can-
jeranas, canelas, angico branco, sapucaia, 
camapá entre outros. 
 
Referências/Documentos consultados:  

1. SEBRAE. Programa SEBRAE de 
Turismo. Inventário da Oferta Tu-
rística. Município de Viana. Janei-
ro, 1997. 

 
 
 
4.1.6 � Fauna. 
 
Nome do atrativo:  
Fauna. 
 
Localização: em todo o município. 
 
Acesso ao atrativo: sinalizado, não adap-
tado, rodoviário parcialmente pavimentado, 
em estado regular. 
 

 
Transporte para o atrativo: rodoviário 

regular, de boa qualidade, não adaptado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: não 
há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Visitação: acesso ao atrativo permanente, 
sem visitas guiadas, ingresso gratuito e sem 
autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente.  
 
Tempo necessário para usufruir o atra-
tivo: algumas horas em cada localidade. 
  
Equipamentos e serviços no atrativo: os 
disponíveis em cada localidade específica. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: con-
templação e pesquisa. 
 
Integra roteiro turístico comercializa-
dos? não. 
 
Origem dos visitantes: intermunicipal, do 
entorno regional e de outros estados. 
 
Descrição do atrativo: são encontradas 
várias espécies comuns de Mata Atlântica, 
tais como: tatu, paca, lagarto, raposa, preá, 
coelho, gambá, sauí, jaguatirica, cobras 
(diversas espécies), aves (diversas espé-
cies), veado, tucano e tamanduá. 
 

Referências/Documentos consultados:  
2. SEBRAE. Programa SEBRAE de 
Turismo. Inventário da Oferta Tu-
rística. Município de Viana. Janei-
ro, 1997. 

 
 
 
4.1.7 � Outros. 
 
Nome do atrativo:  
Área do INCAPER. 
 
Localização: Rodovia BR-262, Km 21. For-
mate. Área não urbana. 
 
Localidades mais próximas do atrativo: 
2km. 
 
Distância da sede do município: Sede. 
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Acesso ao atrativo: rodoviário, totalmente 
pavimentado, em bom estado de conservação. 
 
Descrição do acesso utilizado: Pela BR-
262 no sentido Viana x Domingos Martins, 
do lado direito, entra-se por uma estrada de 
chão com 50 metros. Existe sinalização na 
estrada. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário 
contratado, em bom estado e não adaptado.  
 
Legislação de proteção ao atrativo: não 
há. 
Estado de conservação: bom. 
 
Visitação: de segunda a sexta-feira, das 
7h30 às 16h30, com visitas guiadas, acesso 
gratuito e com autorização prévia. 
 
Acessibilidade ao atrativo: temporária. 
 
Tempo necessário para usufruir o atra-
tivo: algumas horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
instalações sanitárias não adaptadas, esta-
cionamento e serviços de limpeza e de segu-
rança. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: pes-
quisas. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? não. 
 

Origem dos visitantes: intermunicipal e do 
entorno regional. 
 
Descrição do atrativo: campo com 33ha, 
destinado a pesquisa agropecuária e exten-
são rural. Embora seja uma área preserva-
da, não se trata de Unidade de Conservação 
por não ter lei específica que garanta a pro-
teção da área. 
  
Referências/Documentos consultados:  

1. Prefeitura Municipal de Viana. 
2. in loco. 

 
 
 
Nome do atrativo:  
Viveiro Florestal Jucu/Viana. 
 
Localização: Distrito de Jucuruaba. Área 
não urbana. 
 
Localidades mais próximas do atrativo: 
Jucu. 
 
Distância da localidade mais próxima: 
2km. 
 
Distância da sede do município: 8km. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, parcial-
mente pavimentado, sinalizado, em estado 
regular de conservação. 
 
Descrição do acesso utilizado: pela BR-
101, no sentido Viana x Guarapari. Na região 

de Jucuruaba entrar em estrada de chão na 
altura do acampamento do Jucu por 2km. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário 
contratado, em bom estado e não adaptado.  
 
Legislação de proteção ao atrativo: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Visitação: de segunda a sexta-feira, das 
7h30 às 16h30, com visitas guiadas, acesso 
gratuito e com autorização prévia. 
 
Acessibilidade ao atrativo: temporária. 
 
Tempo necessário para usufruir o atra-
tivo: algumas horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
instalações sanitárias não adaptadas, esta-
cionamento e serviços de limpeza e de segu-
rança. 
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Atividades ocorrentes no atrativo: pes-
quisas. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? não. 
 
Origem dos visitantes: intermunicipal e do 
entorno regional. 
 
Descrição do atrativo: parque e reserva 
florestal. Áreas de interesse de visitação: 
pátios de viveiros e seringal. Embora seja 
uma área preservada, não se trata de Uni-
dade de Conservação por não haver lei es-
pecífica que garanta a proteção da área. 
Área sob administração do Incaper. 
  
Referências/Documentos consultados:  

1. Prefeitura Municipal de Viana. 
2. in loco. 

 
 
 
 
4.2 � ATRATIVOS CULTURAIS. 
 
4.2.1 � Edificações. 
 
4.2.1.1 � Arquitetura Civil. 
 
Nome do atrativo:  
Estação Ferroviária de Viana. 
 
Localização: Sede do Município. Área urbana. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, totalmente 

pavimentado. 
 
Descrição do acesso utilizado: ao chegar  
à Sede de Viana, passe por baixo do viadu-
to. Acesso pela Rua Florentino Avidos. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário regu-
lar, com freqüência diária e em bom estado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Visitação: diariamente,, sem visitas guia-
das, acesso gratuito e sem autorização pré-
via. Aberto de segunda a sexta-feira, das 9h 
às 17h. 
 
Acessibilidade ao atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o atra-
tivo: algumas horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
estacionamento, jardim paisagístico coberto 
para apresentações artísticas e sala de ex-
posição. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: visita-
ção interna do museu e externa. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? não. 
 
Origem dos visitantes: intermunicipal e 
entorno regional. 

Descrição do atrativo: a Estação Ferroviá-
ria de Viana não é tombada pelo patrimônio 
histórico. 
 
Observações complementares: em 13 de 
julho de 1892, o Governador deste Estado, 
Dr. Muniz Freire, regulamentou a construção 
da Estrada de Ferro Sul do Espírito Santo, 
ligando Vitória a Cachoeiro. Foi inaugurado o 
trecho de Vitória a Viana em 1895. Em 
1992, era ponto de saída do �Trem da Mon-
tanha� e parada da programação �Domingo 
no Trem� porém, hoje está desativada. 
 
Foi restaurada e hoje abriga o Museu do 
Trem, com a sala Alvimar Silva, em home-
nagem a um poeta vianense. 
 
Referências/Documentos consultados: 

1 - SEBRAE. Programa SEBRAE de Tu-
rismo. Inventário da Oferta Turística. 
Município de Viana. Janeiro, 1997. 
2- in loco. 
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4.2.1.2 � Arquitetura Religiosa. 
 
Nome do atrativo:  
Igreja Nossa Srª da Conceição. 
 
Localização: na Rodovia BR-262 Km-20 no 
sentido Vitória x Belo Horizonte, na sede de 
Viana. Área urbana. 
 
Localidades mais próximas do atrativo: 
Campo Grande. 
 
Distância da localidade mais próxima: 
15km. 
 
Acesso ao atrativo: totalmente pavimen-
tado, em bom estado e não sinalizado. 
 
Transporte para o atrativo: a pé, com 
regular acesso ao local e não adaptado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: não 
há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Visitação: aos domingos, nas missas das 
7h30h e às 19h30 e nas festas, sem visitas 
guiadas, acesso gratuito e sem autorização 
prévia. 
 
Acessibilidade ao atrativo: temporária. 
 
Tempo necessário para usufruir o atra-
tivo: algumas horas. 
 

Equipamentos e serviços no atrativo: 
instalações sanitárias não adaptadas e be-
bedouro. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: ativi-
dades religiosas e as festas de Nossa Sª da 
Conceição, Divino Espírito Santo e São Se-
bastião. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? não. 
 

 
 

Origem dos visitantes: intermunicipal e 
entorno regional. 
 
Descrição do atrativo: a Igreja Nossa Sª 
da Conceição, ladeada por duas palmeiras 
imperiais, foi construída pelos imigrantes 
açorianos no período de 1815 a 1817. A 
construção foi viabilizada pelo patrocínio da 
intendência Geral de Polícia, e ficou respon-
sável à frente Paulo Fernandes Viana, que 
deu origem ao nome do local.  
 
Os casais e seus familiares foram instalados 
nas imediações da Igreja onde plantavam 
milho, arroz e trigo. Em 1848, a Matriz so-
freu um incêndio e logo depois uma de suas 
torres foi atingida por um raio, o que ocasio-
nou a construção de uma nova torre, a da 
direita, que ficou com outras características 
arquitetônicas, sendo esta uma de suas par-
ticularidades. 
 
Observação e informações complemen-
tares: nas proximidades da Sede do municí-
pio de Viana no Km 20 da BR-262, sentido 
Vitória x Belo Horizonte, pode-se avistar a 
Igreja Matriz. 
 
Referências/Documentos consultados: 

1. SEBRAE. Programa SEBRAE de 
Turismo. Inventário da Oferta Tu-
rística. Município de Viana. Janei-
ro, 1997. 
2. in loco. 
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Nome do atrativo:  
Igreja Nossa Srª da Ajuda. 
 
Localização: Araçatiba � na Rodovia BR-
101, no sentido Vitória x Rio de Janeiro. 
Área não urbana. 
 
Localidades mais próximas do atrativo: 
Jucu. 
 
Distância da localidade mais próxima: 
6km. 
 
Distância da sede do município: 8km. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, não pavi-
mentado, em regular estado de conservação 
e não sinalizado. 
 
Descrição do acesso utilizado: estrada 
não pavimentada. Por esse motivo, o acesso 
ao patrimônio é dificultado em algumas épo-
cas do ano. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário 
regular, em bom estado e não adaptado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: tom-
bada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional - IPHAN, processo n° 422 
� T. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Visitação: aos domingos, nas missas das 9h 
e às 19h e nas festas, sem visitas guiadas, 

acesso gratuito e sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade ao atrativo: temporária. 
 
Tempo necessário para usufruir o atra-
tivo: algumas horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
instalações sanitárias não adaptadas. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: ativi-
dades religiosas. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? não. 
 
Origem dos visitantes: intermunicipal e 
entorno regional. 
 
Descrição do atrativo: tombada pelo Pa-
trimônio Histórico. Construção jesuítica do 
século XVII, localizada em Araçatiba, com 
passagem por Jucu, próxima à Igreja Nossa 
Senhora do Belém. A história da Igreja se 
confunde com a fazenda em que está cons-
truída. A fazenda destinava-se à produção 
de açúcar (engenho) e seus limites estendi-
am-se pelos atuais municípios de Vila Velha, 
Cariacica, Viana e Guarapari. Trabalhavam 
em suas terras, índios e africanos comanda-
dos por jesuítas até a expulsão destes, em 
1760, quando a fazenda foi seqüestrada pelo 
coronel de ordenanças Bernardino Falcão de 
Gouveia Vieira Machado. Vários historiadores 
atestam que era a maior fazenda da costa 
brasileira, dispondo de 800 serviçais desig-

nados para as diversas tarefas. Abastecia o 
Colégio de São Thiago (atual Palácio do Go-
verno) com sua produção de gêneros ali-
mentícios junto às fazendas de Muribeca 
(criação de gado) e Itaoca (fábrica de fari-
nha). 
 
Referências/Documentos consultados:  

1. SEBRAE. Programa SEBRAE de 
Turismo. Inventário da Oferta Tu-
rística. Município de Viana. Janei-
ro, 1997. 
2. in loco. 
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 4.2.1.3 - Ruínas 
 
Nome do atrativo:  
Ruínas da Igreja Nossa Srª de Belém. 
 
Localização: na Rodovia BR-101, no senti-
do Vitória x Rio de Janeiro. Área não urbana. 
 
Localidades mais próximas do atrativo: 
Jucu. 
 
Distância da localidade mais próxima: 
6km. 
 
Distância da sede do município: 5km. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, não pavi-
mentado. 
 
Descrição do acesso utilizado: estrada 
não pavimentada, não permitindo acesso ao 
Patrimônio durante todo o ano. 
 
Transporte para o atrativo: transporte 
regular para o atrativo. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: tom-
bado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional - IPHAN, processo n° 
09/92, resolução 02/92. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Visitação: diariamente,, sem visitas guia-
das, acesso gratuito e sem autorização pré-
via. 

Acessibilidade ao atrativo: temporária. 
 
Tempo necessário para usufruir o atra-
tivo: algumas horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
instalações sanitárias não adaptadas e be-
bedouro. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: ativi-
dades religiosas e as festas de Nossa Sª da 
Conceição, Divino Espírito Santo e São Se-
bastião. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? não. 
 
Origem dos visitantes: intermunicipal e 
entorno regional. 
 
 

 
 

Descrição do atrativo: sua arquitetura é 
típica das igrejas das fazendas do ciclo da 
cana-de açúcar. Foi construída em 1780, por 
Torquato Martins de Araújo, que foi o propri-
etário daquela fazenda. No ano de 1880 um 
incêndio destruiu parte da Igreja. Mesmo 
assim, ela foi utilizada para cerimônias reli-
giosas e festas em homenagem a Nossa Sª 
de Belém até o início do século XX.  
 
Tentativas de restauração foram feitas em 
1942 e 1951. Encontra-se hoje em ruínas e 
abandonada, necessitando de restauração. 
 
Observações complementares: o último 
proprietário, Sr. Ary Frasson, fez a doação 
do imóvel para o �Corredor Cultural de Via-
na�. 
 
Referências/Documentos consultados: 

1. SEBRAE. Programa SEBRAE de 
Turismo. Inventário da Oferta Tu-
rística. Município de Viana. Janei-
ro, 1997. 
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4.2.2 � Instituições Culturais. 
 
4.2.2.1 � Museus/Memoriais. 
 
Nome do atrativo:  
Museu do Trem. 
 
Localização: Sede do município. Área urba-
na. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, totalmente 
pavimentado. 
 
Descrição do acesso utilizado: acesso 
pavimentado, em bom estado de conserva-
ção. 
 
Transporte para o atrativo: transporte 
diário regular de boa qualidade. 
 

 
 

Legislação de proteção ao atrativo: não 
há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Visitação: de segunda a sexta-feira, das 
7h30 às 16h30, com visitas guiadas, acesso 
gratuito e com autorização prévia. 
 
Acessibilidade ao atrativo: temporária. 
 
Tempo necessário para usufruir o atra-
tivo: algumas horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
instalações sanitárias não adaptadas. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: visita-
ção interna. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? não. 
 
Origem dos visitantes: intermunicipal e 
entorno regional. 
 
Descrição do atrativo: Museu do Trem 
(Sala Alvimar Silva). Em homenagem ao 
Alvimar Silva, foi criada tal sala onde se 
expõe acervo histórico da Estação Ferroviá-
ria Leopoldina. 
 
Referências/Documentos consultados: 

1. Prefeitura Municipal de Viana. 
 

 

4.2.2.2  � Centros Culturais 
/Casa da Cultura. 

 
Nome do atrativo:  
Casa da Cultura. 
 
Localização: Localizada no Km 20 da BR-
262, em frente à Prefeitura de Viana. Área 
urbana. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, totalmente 
pavimentado, em bom estado de conserva-
ção e sinalizado. 
 
Descrição do acesso utilizado: saindo da 
Sede no sentido a Vitória, o atrativo fica na 
margem esquerda da Rodovia BR-262. 
 
Transporte para o atrativo: a pé, com 
regular acesso ao local e não adaptado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: não 
há. 
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Estado de conservação: bom. 
 
Visitação: de segunda a sexta-feira, das 
7h30 às 16h30, com visitas guiadas, acesso 
gratuito e com autorização prévia. 
 
Acessibilidade ao atrativo: temporária. 
 
Tempo necessário para usufruir o atra-
tivo: algumas horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
instalações sanitárias não adaptadas. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: visita-
ção interna. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? não. 
 
Origem dos visitantes: intermunicipal e 
entorno regional. 
 
Descrição do atrativo: inaugurada em 22 
de julho de 1989, tem o seu acervo compos-
to de fotos e objetos de costumes locais 
ligados à cultura açoriana. 
 
Referências/Documentos consultados:  

1. Prefeitura Municipal de Viana. 
 
 
 
 
 
 

4.2.3 � Gastronomia Típica. 
 
4.2.3.1 � Pratos Típicos. 
 
Nome do atrativo: 
 Bacalhoada. 
 
Origem cultural: açoriana. 
 
Composição básica: bacalhau, batata e 
temperos. 
 
Modo de preparo: cozida ou assada. 
 
Observações: durante a festa do município 
são vendidos acondicionados em tigelas de 
vidro ou de cerâmica. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
 
4.2.3.2 � Iguarias Regional,  

Doces e Salgados. 
 
Nome do atrativo:  
Doce de Acerola. 
 
Origem cultural: açoriana. 
 
Composição Básica: açerola e açúcar. 
 
Observações: são típicas as compotas e 
geléias de acerola. Os produtos são fabrica-
dos artesanalmente com frutas cultivadas e 

preparadas na Ladeira Grande. É encontrado 
durante todo o ano. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
4.2.3.3 � Bebidas. 
 
Nome do atrativo:  
Licor de Frutas e Aguardente. 
 
Origem cultural: alemã. 
 
Observações: são produzidos na sede do 
município e encontradas durante a Feira dos 
Municípios. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
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4.2.4 � Artesanato. 
 
Nome:  
Artesanato de Viana. 
 
Localização: sede e distritos. Área urbana e 
não urbana. 
 
Acesso ao atrativo: não sinalizado, não 
adaptado, rodoviário, parcialmente pavimen-
tado, regular. 
 
Transporte ao atrativo: rodoviário regular, 
em regular estado de conservação e não 
adaptado. 
 
Visitação: durante todo o ano, visitas não 
guiadas, ingresso gratuito e sem autorização 
prévia.  
 
Acessibilidade ao atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o atra-
tivo: algumas horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: os 
disponíveis nas localidades de cada artesão. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: pro-
dução e comercialização de artesanato. 
 
Integra roteiro turístico comercializa-
dos? não. 
 
Origem dos visitantes: intermunicipal. 
 

Descrição do atrativo: o artesanato em 
Viana é produzido com materiais diversos. A 
maior parte utiliza matéria-prima de fácil 
localização no município. 
 
Principais utilizadas: 
Palha � bailarinas de palha de milho. 
Madeira � são feitos móveis artesanais, es-
culturas e objetos decorativos. 
Cipó � produção de cestos, principalmente 
na zona rural. 
 
Observações complementares: no SE-
BRAE/ES há banco de dados com nome, 
endereço e tipo de trabalho de todos os ar-
tesãos do município. 
 
Referências/Documentos consultados: 

1. Prefeitura Municipal de Viana. 
 
 
 

 
 
 

4.2.5 � Música e Dança. 
 
4.2.5.1 � Banda e Conjunto Musical 
 
Nome:  
Lira Euterpe Vianense. 
 
Localização: sede, área urbana. Próximo à 
Igreja Matriz 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, pavimenta-
do, em regular estado e não sinalizado. 
 
Descrição do acesso utilizado: praça da 
igreja Matriz. 
 Transporte ao atrativo: rodoviário, regu-
lar, em bom estado e não adaptado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: não 
há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: não há entrada defi-
nida. 
 
Visitação: há ensaios e reuniões às segun-
das, quartas e sextas, das 15h às 21h. 
 
Acessibilidade ao atrativo: temporária. 
 
Tempo necessário para usufruir o atra-
tivo: algumas horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
espaço para ensaios e instrumentos de mú-
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sica próprios.  
 
Atividades ocorrentes no atrativo:  aulas 
de música e apresentações em eventos. 
 
Integra roteiro turístico comercializa-
dos? Não. 
  
Origem dos visitantes: intermunicipal. 
 
Descrição do atrativo: de acordo com o 
grau de organização e composição de um 
grupo musical, (instrumentos de sopro, cor-
da ou percussão), há diversas classificações 
para denominar cada grupo ou entidade 
musical. 
Dentre estes grupos ou entidades musicais, 
temos a Lira, que desde os primóridos dos 
registros bíblicos tem realizado a arte da 
música. A Lira, de acordo com a sua origem, 
pode ser classificada como militar, civil ou 
sinfônica, trasmitindo em seus acordes a 
linguagem universal dos povos, com grande 
qualidade sonora. 
A Lira Euterpe Vianense é uma Lira Civil que 
muito enriquece o patrimônio cultural do 
município de Viana. 
 
Referências/Documentos consultados: 

1. Prefeitura Municipal de Viana. 
 
 
 
 
 
 

4.2.5.2 � Folguedos. 
 
Nome: 
Bandas de Congo. 
 
Localização: Sede, Distrito de Tanque e 
Araçatiba. Área urbana. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, parcial-
mente pavimentado, em regular estado e 
não sinalizado. 
 
Descrição do acesso utilizado: depende 
da localidade visitada. 
  
Transporte ao atrativo: rodoviário, regu-
lar, em bom estado e não adaptado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: não 
há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: depende do local onde 
se realiza a �Congada�ou roda de Congo. 
 
Visitação: no mês de dezembro, nos feste-
jos de São Benedito e em outros eventos, 
sempre que convidados. 
 
Acessibilidade ao atrativo: temporária. 
 
Tempo necessário para usufruir o atra-
tivo: algumas horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: os 

disponíveis no local da �Congada�. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: �con-
go�, manifestação popular local. 
 
Integra roteiro turístico comercializa-
dos? Não. 
  
Origem dos visitantes: intermunicipal. 
 
Descrição do atrativo: o congo, ou as 
bandas de congos são grupos compostos de 
homens e mulheres, em número variável, 
que tocam e cantam em dias de festa, nas 
puxadas, fincadas e retiradas do mastro de 
São Benedito ou em festas eventuais. 
 
A puxada, o levantamento e a fincada do 
mastro atraem muitos devotos. Porém, a 
fase inicial, processada dias antes da festa 
com a presença da banda de congos, é a 
derrubada da árvore escolhida como mastro. 
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No dia do santo, o mastro, adornado com 
bandeirinhas, flores e fitas, com o quadro do 
santo no topo, é transportado pelos fiéis. O 
levantamento e a fincada se processam ao 
som dos cantos da banda de congo e do 
estourar de foguetes. 
 
De modo geral, a indumentária é simples. É 
composta por calça e camiseta para os ho-
mens e vestidos para as mulheres. Na maio-
ria dos grupos aparecem mulheres represen-
tando a Rainha e conduzem a bandeira do 
santo: São Benedito, São Sebastião ou Nos-
sa Senhora do Rosário. Apresentam-se no 
período de 25 de dezembro a 20 de janeiro. 
 
As cantigas, abordando temas variados, 
guardados de memória ou improvisadas, são 
entoadas de forma alegre e irreverente. 
 
Os instrumentos são também em número 
variável, determinado de acordo com os 
elementos do grupo: chocalhos, cuícas, con-
gos, casacas, tambores, caixa, triângulos, 
pandeiros e ganzás. Entre eles merece des-
taque a casaca, estudada por Guilherme 
Santos Neves (1978), que a considera única 
em todo o país e fartamente indicada em 
registros do século passado. Contatos: Co-
missão Espírito-Santense de Folclore, Tele-
fone: (27) 3229-0165. 
 
Grupos cadastrados em atividade: 
Banda de Congo de Araçatiba. 
Localização: Araçatiba. Área não urbana. 
Descrição: a Banda de Congo de Araçatiba 

é formada por aproximadamente 35 compo-
nentes e seus trajes e instrumentos são 
fabricados pelos próprios componentes. 
 
Banda de Congo Vianense. 
Localização: Sede. Área urbana. 
Descrição: a Banda de Congo Vianense é 
formada por aproximadamente 40 compo-
nentes e seus trajes e instrumentos são 
fabricados pelos próprios componentes. 
 
Banda de Congo Tanque. 
Localização: Distrito de Tanque. Área não 
urbana. 
Descrição: a Banda de Congo Tanque é 
formada por aproximadamente 20 compo-
nentes e os trajes e instrumentos são fabri-
cados pelos próprios componentes. 
 
Referências/Documentos consultados: 

1. Fundação Nacional de Arte. Insti-
tuto Nacional do Folclore.  
2. Atlas Folclórico do Brasil. Arte-
sanato, danças e folguedos: Es-
pírito Santo. Rio de Janeiro: FU-
NARTE, 1982.  
3. Comissão Espírito-Santense de 
Folclore. 

 
 
 
 
 
 
 
Nome:  

Folia de Reis. 
 
Localização: Vila Bethânia. Área não urba-
na. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, parcial-
mente pavimentado, em regular estado e 
não sinalizado. 
 
Transporte ao atrativo: rodoviário, regu-
lar, não adaptado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: não 
há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: não há entrada defi-
nida. 
 
 Visitação: temporária, sem visitas guiadas, 
ingresso gratuito e sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade ao atrativo: temporária, de 
24 de dezembro a 20 de janeiro, com even-
tos programados.  
 
Tempo necessário para usufruir o atra-
tivo: algumas horas. 
 
Equipamentos, instalações e serviços no 
atrativo: serviço de limpeza, instalações 
sanitárias, lazer e entretenimento e locais 
para alimentação. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: repre-
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sentação da viagem dos Reis Magos para 
visitar o menino Jesus.  
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? não. 
 
Origem dos visitantes: intermunicipal. 
 
Descrição do atrativo: a Folia de Reis é 
composta por aproximadamente 30 foliões, 
que representam os 12 apóstolos e o palha-
ço, que representa o soldado de Herodes. 
Desta forma, o número de palhaços pode 
variar, pois eram muitos soldados. 
A Folia de Reis encena a viagem dos Reis 
Magos para visitar o menino Jesus, que ha-
via nascido. Contato Comissão Espírito-
Santense de Folclore. Telefone: (27) 3229-
0165. 
 
 
Grupos cadastrados em atividade: 
 
Nome: Folia de Reis Estrela Guia. 
Localização: Vila Bethânia. Área não urba-
na. 
  
Referências/Documentos consultados: 

1. C
omissão Espírito Santense de Folclo-
re 
2. I
n loco. 

 
 
Nome:  

Capoeira 
 
Localização: bairro Santo Agostinho. Área 
urbana. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, totalmente 
pavimentado, em bom estado e não sinalizado. 
 
Transporte ao atrativo: rodoviário, regu-
lar, não adaptado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: não há entrada definida. 
 
 Visitação: em treinos progamados, sem 
visitas guiadas, ingresso gratuito e sem au-
torização prévia. 
 
Acessibilidade ao atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o atra-
tivo: algumas horas. 
 
Equipamentos, instalações e serviços no 
atrativo: serviço de limpeza, instalações 
sanitárias, lazer e entretenimento e locais 
para alimentação. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: capoeira. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? não. 
Origem dos visitantes: intermunicipal 

 
Descrição do atrativo: a capoeira de An-
gola, arma genuína de defesa e ataque, foi 
trazida pelos negros de Angola, Cabinda e 
Benguela, Países da África. 
O jogo tem início a partir da roda quando se 
apresentam a capoeira de Angola à regional, 
o samba de roda e o maculêlê. 

Hoje é representada pelos grupo �Vem brincar 
mais eu� do bairro Santo Agostinho em Viana. 
Este grupo foi resgatado há 6 meses e conta 
com 60 componentes sob a orientação do Mes-
tre Antônio Ferreira Peçanha (Ancinho).  

 
Referências/Documentos consultados: 

1. Comissão Espírito Santense de Folclo-
re 
In loco. 

 
 
 
4.2.5.3 - Outros  
 
Nome do atrativo:  
Bloco Carnavalesco Renascer. 
 
Localização: bairro Santo Agostinho. 
 
Localidades mais próxima do atrativo: 
sede. 
 
Distância da localidade mais próxima: 
sede. 
Distância da sede do município: sede. 
Acesso ao atrativo: rodoviário, parcial-
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mente pavimentado, em regular estado e 
não sinalizado. 
 
Transporte  para o atrativo: rodoviário, 
regular, não adaptado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: não 
há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: não há entrada defi-
nida. 
 
Visitação: temporária, sem visitas guiadas, 
ingresso gratuito e sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: temporária. 
 
Tempo necessário para usufruir o atra-
tivo: algumas horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
serviço de limpeza, instalações sanitárias, 
lazer e entretenimento e locais para alimen-
tação. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: brin-
cadeiras de carnaval. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? não. 
 
Origem dos visitantes: local e intermuni-
cipal. 
Descrição do atrativo: fundado em feve-

reiro de 2001 com aproximadamente 15 
foliões, conta hoje com um público de 600 
foliões brincando e se divertindo no bloco 
nos dias de carnaval. O grupo se encontra 
para ensaiar durante a semana nas terças, 
quintas e sábados. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
Nome do atrativo:  
Grupo de Dança Açoriana 
 
Localização: sede. Não possui sede própria. 
 
Localidades mais próxima do atrativo: 
sede. 
 
Distância da localidade mais próxima: 
sede. 
 
Distância da sede do município: sede. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, totalmente 
pavimentado, em bom estado e não sinali-
zado. 
 
Transporte  para o atrativo: rodoviário, 
regular, não adaptado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: não há entrada defi-

nida. 
 
Visitação: temporária, sem visitas guiadas, 
ingresso gratuito e sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: temporária, 
somente quando há apresentações (sem 
data fixa). 
 
Tempo necessário para usufruir o atra-
tivo: algumas horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
serviço de limpeza, instalações sanitárias, 
lazer e entretenimento e locais para alimen-
tação. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: dança 
açoriana. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? Não. 
 
Origem dos visitantes: local e intermuni-
cipal. 
 
Descrição do atrativo: após permanecer 
cerca de 10 anos desativado, o Grupo de Dança 
Açoriana renasce no ano de 2005, como uma 
forma de resgatar e manter os costumes da 
dança das Ilhas dos Açores em Portugal, de 
onde vieram parte dos imigrantes que funda-
ram o atual município de Viana. 
Os componentes são jovens ou adultos, to-
talizando 13 homens e 13 mulheres. O re-
nascimento do grupo contou com o apoio 
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com governo português, que enviou material 
visual e ilustrativo para servir de base na 
montagem das características originais da 
dança, como a coreografia e as vestes. 
Realiza ensaios regulares uma ou duas vezes 
por semana em áreas de domínio da Prefei-
tura Municipal de Viana. 
 
Observações complementares: o grupo 
não possui sede própria. Contato para reca-
dos: Írio Pinto Lopes (27) 3255-1425 e (27) 
3255-2000 ou Agneston (27) 9979-7975. 
 
Referências/Documentos consultados:  
Contato Telefônico com o organizador do 
grupo, Agneston. 
 
 
 
4.3 � ATIVIDADES ECONÔMICAS. 
 
4.3.1 � Agropecuária. 
 
4.3.1.1 � Agricultura. 
 
Nome do atrativo:  
Produtos cultivados. 
 
Localização: todo o município, área não 
urbana. 
Acesso ao atrativo: rodoviário, não-
pavimentado, em regular estado de conser-
vação e não adaptado. 
 
Descrição do acesso utilizado: na zona 
rural. Em várias propriedades, o acesso de-

pende de cada local. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário 
regular, em bom estado e não adaptado. 
 
Visitação: diariamente,, das 8h às 16h, 
sem visitas guiadas, acesso gratuito e com 
autorização prévia. 
 
Acessibilidade ao atrativo: temporária. 
 
Tempo necessário para usufruir o atra-
tivo: um dia, para cada propriedade. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
depende da propriedade. Normalmente, 
apenas instalações sanitárias não adaptadas. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: plan-
tio de culturas diversas. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? não. 
 
Origem dos visitantes: intermunicipal. 
 
Descrição do atrativo: o município de Via-
na tem predominância de área rural, possui 
vários pequenos e médios produtores que 
exploram culturas como banana, abacaxi, 
laranja, mamão, café e coco da Bahia. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
4.3.1.2 � Pecuária. 

 
Nome do atrativo:  
Rebanhos diversos. 
 
Localização: todo o município, área não 
urbana. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, não pavi-
mentado, em regular estado de conservação 
e não adaptado. 
 
Descrição do acesso utilizado: na zona 
rural, em várias propriedades, o acesso de-
pende de cada local. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário 
regular, em bom estado e não adaptado. 
 
Visitação: diariamente, das 8h às 16h, sem 
visitas guiadas, acesso gratuito e com auto-
rização prévia. 
 
Acessibilidade ao atrativo: temporária. 
 
Tempo necessário para usufruir o atra-
tivo: um dia para cada propriedade. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
depende da propriedade. Normalmente, 
apenas instalações sanitárias não adaptadas. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: cria-
ção de gado. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? não. 
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Origem dos visitantes: intermunicipal. 
 
Descrição do atrativo: o município de Via-
na tem predominância de área rural, possu-
indo vários pequenos e médios produtores 
que exploram a pecuária, que se divide, 
principalmente, entre bovinos e suínos. Ou-
tras espécies como aves também existem 
em pequena proporção. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
 
4.3.1.3 � Agroindústria. 
 
Nome do atrativo:  
Apicultura. 
 
Localização: todo o município, área não 
urbana. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, não pavi-
mentado, em regular estado de conservação 
e não adaptado. 
 
Descrição do acesso utilizado: na zona 
rural, em várias propriedades o acesso de-
pende de cada local. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário 
regular, em bom estado e não adaptado. 
 
Visitação: diariamente, das 8h às 16h, sem 

visitas guiadas, acesso gratuito e com auto-
rização prévia. 
 
Acessibilidade ao atrativo: temporária. 
 
Tempo necessário para usufruir o atra-
tivo: um dia para cada propriedade. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
depende da propriedade. Normalmente, 
apenas instalações sanitárias não adaptadas. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: plan-
tio de culturas diversas. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? não. 
 
Origem dos visitantes: intermunicipal. 
 
Descrição do atrativo: de origem açoriana 
é encontrado durante todo o ano nos Bairros 
Jucu e Canaã. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
4.4 � EVENTOS PROGRAMADOS. 
 
4.4.1 - Realizações Diversas 
 
4.4.1.1 � Artísticas/Culturais 
 
 
Nome do atrativo:  

Festa de Emancipação  
do Município de Viana. 
 
Localização: Sede do município. Área urba-
na. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, totalmente 
pavimentado, em bom estado e não sinali-
zado. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário 
regular, em bom estado e não adaptado. 
 
Visitação: mês de julho, sem visitas guiadas, 
acesso gratuito e sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade ao atrativo: temporária. 
 
Tempo necessário para usufruir o atra-
tivo: três dias. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: insta-
lações sanitárias, locais para alimentação e 
hospedagem não adaptados, serviços de limpe-
za e de segurança e telefone público. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: 
shows, barracas de comidas e bebidas e 
parque de diversões. 
 
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? não. 
 
Origem dos visitantes: intermunicipal e do 
entorno regional. 
Descrição do atrativo: festa na qual se 
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comemora a emancipação política do muni-
cípio de Viana. A Prefeitura e a comunidade 
organizam o evento que conta com um pú-
blico de, aproximadamente, 4.000 mil pes-
soas. 
 
Referências/Documentos consultados:  

1. Prefeitura Municipal de Viana. 
 
 
 
Nome do atrativo:  
Peça Teatral �Paixão, Morte,  
Ressurreição e Ascensão de Cristo�. 
 
Localização: Sede do município. Área urba-
na. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, totalmente 
pavimentado, em bom estado e não sinali-
zado. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário 
regular, em bom estado e não adaptado. 
 
Visitação: mês de abril, sem visitas guiadas, 
acesso gratuito e sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade ao atrativo: temporária. 
 
Tempo necessário para usufruir o atra-
tivo: algumas horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: insta-
lações sanitárias, locais para alimentação e 
hospedagem não adaptados, serviços de limpe-

za e de segurança e telefone público. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: peça 
teatral. 
  
Integra roteiros turísticos comercializa-
dos? não. 
 
Origem dos visitantes: intermunicipal e do 
entorno regional. 
 
Descrição do atrativo: é realizada uma 
encenação na Semana Santa sobre a  Vida 
de Cristo, desde a criação do mundo até a 
ascensão ao céu, em uma parceria da Igreja 
Nossa Srª da Conceição e o grupo teatral 
Vianense  e com a Prefeitura Municipal de 
Viana. O município recebe um público de, 
aproximadamente, 12.000 mil pessoas. 
 
Referências/Documentos consultados:  

1. Prefeitura Municipal de Viana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 - EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS  
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TURÍSTICOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.1 � HOSPEDAGEM. 

 
5.1.1 � Meios de Hospedagem Oficial-
mente Cadastrados. 
 
5.1.1.1 � Hotel. 
 
Nome da empresa:  
Hotel Canaã.  
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Rodovia BR-262, Km 12. Cep: 
29135-000. Área urbana. 
 
Telefone: (27) 3255-1402. 
 
Nº cadastro no órgão oficial de turismo: 
não cadastrado. 
 
Classificação: não classificado. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 4 funcionários 
permanentes e 1 temporário. 
 
Período de funcionamento: permanente.  
 
Unidades habitacionais (UH�s): 1 suite e 
38 apartamentos, todos com banheiro priva-
tivo. 
 
Facilidades nas unidades habitacionais 
(UH�s): televisão, ar-condicionado/calefação, 

frigobar, televisão a cabo e facilidades para 
executivos. 
 
Tipo de diária: inclui o café da manhã. 
 
Área social: restaurante, bar e lanchonete, 
sala de televisão/vídeo, estacionamento e 
lojas. 
 
Formas de pagamento: cartão de crédito, 
cheque ou dinheiro. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
 
Nome da empresa:  
Hotel Flecha. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: moderna, não tombada. 
 
Localização: Rodovia BR-101, Km 15. Cen-
tro. Cep:29135-000. Área urbana. 
 
Telefone: (27) 3255-1209. 
 
Web Site: http://www.flecha.com.br. 
 
E-mail: comercial@flecha.com.br. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 8 funcionários 

http://www.flecha.com.br.
mailto:comercial@flecha.com.br.
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permanentes. 
 
Período de funcionamento: permanente.  
 
Unidades habitacionais (UH�s): 28 apar-
tamentos, com um total de 59 leitos.  
 
Facilidades nas unidades habitacionais 
(UH�s): televisão, ar-condicionado/calefação 
e frigobar. 
 
Tipo de diária: inclui o café da manhã. 
 
Área social: restaurantes (2 em anexo), 
bar e lanchonete, sala de televisão/vídeo, 
sala de leitura, estacionamento, antena pa-
rabólica, circuito interno de televisão. 
 
Formas de pagamento: cartão de crédito, 
cheque ou dinheiro. 
 
Descrição e observações complementa-
res: integra rede de apoio presente em vá-
rios trechos das BR-116 e BR-101 em vários 
estados do Brasil. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
5.1.1.2 � Pousada. 
 
Nome da empresa:  
Pousada Olhos D�água. 
 
Natureza da entidade: privada. 

 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Rua Projetada, s/nº. Barro de 
Cima. Cep: 29135-000. Área não urbana. 
 
Telefone: (27) 9983-0171. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 10 funcionários 
permanentes. 
 
Período de funcionamento: finais de se-
mana, feriados e festas. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): 9 quar-
tos, com um total de 27 leitos.  
 
Facilidades nas unidades habitacionais 
(UH�s): ventilador/circulador. 
 
Tipo de diária: inclui o café da manhã. 
 
Área social: restaurante, churrasqueiras e 
estacionamento. 
 
Recreação e lazer: piscina, sauna a vapor, 
campo de futebol society, sinuca e queda 
d�água natural. 
Formas de pagamento: cheque ou dinhei-
ro. 
 
Descrição e observações complementa-
res: o local não conta com telefone fixo, 
somente celular rural fixo. 

 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
 
5.1.2 � Meios de Hospedagem  

Extra-Hoteleiros. 
 
5.1.2.1 � Camping. 
 
Nome da empresa:  
Camping Parque Túnel da Alegria. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Rodovia BR-262, Km 21. En-
trada de Formate. Cep: 29135-000. Área 
não urbana. 
 
Telefone: (27) 3336-6569. 
 
Web Site: 
ttp://www.parquetuneldaalegria.com.br. 
  
E-mail: leo@parquetuneldaalegria.com.br. 
 
Gerências: geral. 
Número de funcionários: 8 funcionários 
permanentes. 
 
Período de funcionamento: finais de se-
mana, feriados e festas. 
Camping, albergue e colônia de férias: 2 

mailto:leo@parquetuneldaalegria.com.br.
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sanitários, iluminação, churrasqueiras, 2 
chuveiros com água fria, restaurante, segu-
rança, lava-pratos, 2 quadras de esportes, 
tanque para lavar roupa, área verde para 
lazer, capacidade para 20 barracas, estacio-
namento e alojamento com 34 leitos, sendo 
a acomodação em beliches. 
 
Tipo de diária: inclui o café da manhã. 
 
Recreação e lazer: piscina, quadra de arei-
a, playground, campo de futebol de areia e 
corredeira natural. 
 
Formas de pagamento: cheque ou dinhei-
ro. 
 
Descrição e observações complementa-
res: disponibiliza aulas de yoga e meditação 
no local.  
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
 
Nome da empresa:  
Acampamento Batista Capixaba. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 Localização: Rodovia BR-262, Km 26. Var-
gem Grande.Cep: 29135-000. Área não ur-
bana. 
Telefone: (27) 9981-2807. 

 
Gerências: geral. 
 
Período de funcionamento: permanente.  
 
Camping, Albergue e Colônia de férias: 
sanitários, bar e lanchonete, iluminação, 
pontos de luz para barracas e trailers, chu-
veiros, lava-pratos, área verde para lazer e 
capacidade para 300 barracas. 
 
Tipo de diária: inclui o café da manhã. 
 
Equipamentos e serviços: piscina e qua-
dra de esportes. 
 
Formas de pagamento: cartão de crédito, 
cheque ou dinheiro. 
 
Descrição e observações complementa-
res: estacionamento para 40 veículos, apar-
tamentos e suítes para aluguel e salas para 
reuniões. Há vários animais: patos, gansos, 
marrecos, periquitos, coelhos e jabutis, além 
de várias árvores frutíferas. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
5.1.2.2 � Albergue. 
 
Nome da empresa:  
Propriedade de Ayrton Trento 
 
Natureza da entidade: privada. 

 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Sítio Ladeira Grande. Área não 
urbana. 
 
Telefone: (27) 3255-1381. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 01 funcionário 
permanente. 
 
Período de funcionamento: somente a-
través de agendamento prévio, aos finais de 
semana, feriados e festas. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): hospeda 
até 145 pessoas, sendo que os alojamentos 
possuem instalações sanitárias independen-
tes. 
 
Facilidades nas unidades habitacionais 
(UH�s): beliches e instalações sanitárias. 
 
Tipo de diária: não inclui o café da manhã. 
 
Área social: cozinha toda equipada com 
utensílios e eletrodomésticos, com lugar 
para 300 pessoas sentadas, churrasqueira e 
estacionamento. 
 
Recreação e lazer: piscina, campo de fute-
bol, playground e áreas com sombra para 
lazer. 
Formas de pagamento: cheque ou dinhei-
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ro. 
 
Descrição e observações complementa-
res: recebe grupos em retiro e atende so-
mente mediante agendamento prévio. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
 
Nome da empresa:  
Pousada Ladeira Grande 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: localidade de Ladeira Grande. 
Área não urbana. (Projeto Saia do Asfalto). 
 
Telefone: (27) 3255-1395 (Isodete). 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 04 funcionários 
permanentes. 
 
Período de funcionamento: somente a-
través de agendamento prévio, em qualquer 
dia da semana. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): hospeda 
até 180 pessoas, sendo que os alojamentos 
possuem instalações sanitárias independen-
tes. 

 
Facilidades nas unidades habitacionais 
(UH�s): triliches e instalações sanitárias. 
 
Tipo de diária: não inclui o café da manhã. 
 
Área social: cozinha toda equipada com 
utensílios e eletrodomésticos, churrasqueira 
e estacionamento. 
 
Recreação e lazer: piscina, campo de fute-
bol, campo de bocha, sauna a vapor e áreas 
com sombra para lazer. 
 
Formas de pagamento: cheque ou dinhei-
ro. 
 
Descrição e observações complementa-
res: recebe grupos em retiro e atende so-
mente mediante agendamento prévio. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
5.1.2.3 � Motel. 
 
Nome da empresa:  
IP Motel. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Rodovia BR-262, Km 10. Bair-
ro Canaã. Cep: 29135-000. Área urbana. 

 
Telefone: (27) 3344-1516 e (27) 3344-
1517. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 5 funcionários 
permanentes. 
 
Período de funcionamento: permanente.  
 
Unidades habitacionais (UH�s): 8 suítes.  
 
Facilidades nas unidades habitacionais 
(UH�s): ar-condicionado, televisão/vídeo, 
música ambiente, garagem e serviços de 
limpeza e de bar. 
 
Tipo de diária: inclui o café da manhã. 
 
Formas de pagamento: cheque ou dinhei-
ro. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Motel C Q Sabe. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Rodovia BR-262, Km 85. Bair-
ro Guaritas. Cep: 29135-000. Área urbana. 
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Telefone: (27) 3336-1919. 
 
E-mail: gustavo@hyla.com.br. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 8 funcionários 
permanentes. 
 
Período de funcionamento: permanente.  
 
Unidades habitacionais (UH�s): 16 suítes.  
 
Facilidades nas unidades habitacionais 
(UH�s): ar-condicionado, televisão/vídeo, 
música ambiente, garagem e serviços de 
limpeza e de bar. 
 
Tipo de diária: não inclui café da manhã. 
 
Formas de pagamento: cartão de crédito, 
cheque ou dinheiro. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
5.2 � ALIMENTAÇÃO. 
 
5.2.1 � Restaurantes. 
 
Nome da empresa:  
7 Bello Restaurante e Lanchonete. 
Natureza da entidade: privada. 
 

Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Rodovia BR-262, Km 7,5. 
Bairro Guaritas. Cep: 29135-000. Área ur-
bana. 
 
Telefone: (27) 3336-8342. 
 
Gerências: geral.  
 
Número de funcionários: 8 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: permanente, aberto diari-
amente, das 6h às 22h, servindo café, almo-
ço e jantar. 
 
Capacidade do empreendimento: 13 me-
sas e 78 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cheque ou dinhei-
ro. 
 
Equipamentos e serviços: estacionamen-
to, com atendimento à la carte e self-
service.  
 
Tipo de cozinha: brasileira. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
 
Nome da empresa:  
Churrascaria Canaã. 

 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Rodovia BR-262, Km 12,6. 
Bairro Primavera. Cep: 29135-000. Área 
urbana. 
 
Telefone: (27) 3255-1174. 
 
Gerências: geral.  
 
Número de funcionários: 8 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: permanente, aberta diari-
amente, das 8h às 22h, servindo almoço e 
jantar. 
 
Capacidade do empreendimento: 10 me-
sas e 40 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cheque ou dinhei-
ro. 
 
Equipamentos e serviços: especializada 
em carnes. 
 
Tipo de cozinha: brasileira. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
Nome da empresa:  
Churrascaria do Dalton. 

mailto:gustavo@hyla.com.br.
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Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Bairro Primavera. Rodovia BR�
262, s/nº. Bairro Primavera. Cep: 29135-
000. Área urbana. 
 
Telefone: (27) 3336-8039. 
 
Gerências: geral.  
 
Número de funcionários: 8 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: permanente, aberta de 
segunda a sábado, das 11h às 14h, servindo 
almoço. 
 
Capacidade do empreendimento: 10 me-
sas e 40 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cheque ou dinhei-
ro. 
Equipamentos e serviços: especializada 
em carnes e queijos. 
 
Tipo de cozinha: brasileira. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Churrascaria Los Pampas. 

 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Rodovia BR-262, Km 13,5. 
Bairro Nova Viana. Cep: 29135-000. Área 
urbana. 
 
Telefone: (27) 3336-8341. 
 
Gerências: geral.  
 
Número de funcionários: 10 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: permanente, aberta diari-
amente, das 8h às 22h, servindo almoço e 
jantar. 
 
Capacidade do empreendimento: 10 me-
sas e 60 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cheque ou dinheiro. 
Equipamentos e serviços: especializada 
em carnes. 
 
Tipo de cozinha: brasileira. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
 
Nome da empresa:  
Churrascaria e Lanchonete Porto Alegre. 

 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Rodovia BR-262, Km 8,5. Pos-
to 13 de Maio II. Bairro Guaritas. Cep: 
29135-000. Área urbana. 
 
Telefone: (27) 3343-2909 e (27) 3343-
9026. 
 
Gerências: geral.  
 
Número de funcionários: 8 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: permanente, aberta diari-
amente, (exceto aos domingos), das 5h às 
23h, servindo café, almoço e jantar. 
 
Capacidade do empreendimento: 15 me-
sas e 60 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cartão de crédito, 
cheque, dinheiro ou ticket�s. 
 
Equipamentos e serviços: estacionamen-
to, com atendimento self-service.  
 
Tipo de cozinha: brasileira. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
Nome da empresa:  
Churrascaria Verona. 
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Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Rodovia BR-262, Km-13,5. 
Bairro Nova Viana. Cep: 29135-000. Área 
urbana. 
 
Telefone: (27) 3255-1209. 
 
Gerências: geral.  
 
Número de funcionários: 15 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: permanente, aberta diari-
amente, das 8h às 22h, servindo almoço e 
jantar. 
 
Formas de pagamento: cheque ou dinheiro. 
 
Capacidade do empreendimento: 20 me-
sas e 80 cadeiras. 
 
Equipamentos e serviços: especializada 
em carnes. 
 
Tipo de cozinha: brasileira. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Restaurante Bife Belo. 

 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Rodovia BR-262, Km 7,5. Se-
de. Cep: 29135-000. Área urbana. 
 
Gerências: geral.  
 
Número de funcionários: 10 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: permanente, aberto das 
10h às 14h, e das 18h às 22h, servindo al-
moço e jantar. 
 
Capacidade do empreendimento: 10 me-
sas e 50 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cheque ou dinheiro. 
Tipos de cozinha: internacional e brasilei-
ra. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Restaurante do Caminhoneiro. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
Localização: Rodovia BR-262, Km 15. Cen-
tro. Cep: 29135-000. Área urbana. 

 
Telefone: (27) 3255-2191. 
 
Gerências: geral.  
 
Número de funcionários: 5 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: permanente, aberta diari-
amente, das 7h às 22h, servindo café, almo-
ço e jantar. 
 
Capacidade do empreendimento: 20 me-
sas e 80 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cheque ou dinhei-
ro. 
 
Equipamentos e serviços: estacionamen-
to, com atendimento à la carte e self-
service. 
 
Tipo de cozinha: brasileira. 
 
Descrição e observações complementa-
res: funciona anexo ao Posto Flecha. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Restaurante do Edmilson. 
 
Natureza da entidade: privada. 
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Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Rodovia BR-262, Km 7,5. Se-
de.Cep:29135-000.Área urnana. 
 
Gerências: geral.  
 
Número de funcionários: 8 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: permanente, aberto das 
10h às 14h, e das 18h às 22h, servindo al-
moço e jantar. 
 
Capacidade do empreendimento: 20 me-
sas e 80 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cartão de crédito, 
cheque ou dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: o atendimento 
é à la carte e self-service. 
 
Tipo de cozinha: internacional e brasileira. 
 
Descrição e observações complementa-
res: há monitor de vídeo, comercialização 
de bebidas e carnes diversas. Existe uma 
filial na Rua Antônio Duarte, s/nº. Telefone: 
(27) 3259-1631. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
Nome da empresa:  
Restaurante Flecha. 

 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Rodovia BR-262, Km 303. 
Bairro Jucu. Cep: 29135-00. Área urbana. 
 
Telefone: (27) 3255-1209. 
 
Gerências: geral.  
 
Número de funcionários: 5 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: permanente, servindo 
almoço das 10h às 14h, e jantar das 18h às 
22h. 
 
Capacidade do empreendimento: 10 me-
sas e 40 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cheque ou dinhei-
ro. 
 
Tipo de cozinha: brasileira. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Restaurante e Lanchonete Nova Viana. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 

Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Rodovia BR-262, Km 18. Bair-
ro: Nova Viana. Cep: 29135-000. Área urba-
na. 
 
Telefone: (27) 3255-1456. 
 
Gerências: geral.  
 
Número de funcionários: 2 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: permanente, aberto diari-
amente, das 5h às 23h, serve café, almoço e 
jantar. 
 
Capacidade do empreendimento: 10 me-
sas e 40 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cheque ou dinhei-
ro. 
 
Equipamentos e serviços: estacionamen-
to, com atendimento à la carte, PF (prato 
feito) e refeição. 
 
Tipo de cozinha: brasileira. 
 
Descrição e observações complementa-
res: funciona anexo ao Posto Nova Viana. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
Nome da empresa:  
Palace Restaurante e Lanchonete. 
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Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Rodovia BR-262, Km 15. Bair-
ro Centro. Cep: 29135-000. Área urbana. 
 
Telefone: (27) 3255-2191. 
 
Número de funcionários: 7 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: permanente, aberto diari-
amente, das 6h às 22h, servindo café, almo-
ço e jantar. 
 
Capacidade do empreendimento: 200 
pessoas. 
 
Formas de pagamento: cartão de crédito, 
cheque ou dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: estacionamen-
to, com atendimento self-service.  
 
Tipo de cozinha: brasileira. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
 
Nome da empresa:  
Restaurante Pedrinhas do Rio. 
 

Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Rodovia BR-262, Km 21. En-
trada de Formate. Cep: 29135-000. Área 
não urbana. 
 
Telefone: (27) 3336-6569. 
 
Web Site: 
ttp://www.parquetuneldaalegria.com.br./res
taurante.htm 
 
E-mail: leo@parquetuneldaalegria.com.br. 
 
Gerências: geral.  
 
Número de funcionários: 8 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: nos finais de semana, 
aberto das 11h às 15h, serve almoço. 
 
Capacidade do empreendimento: 80 pes-
soas. 
 
Formas de pagamento: dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: estacionamento 
e área para recreação e lazer, com atendi-
mento à la carte, sábado e self-service aos 
domingos.  
Tipo de cozinha: brasileira. 
 
Descrição e observações complementa-

res: comida caseira preparada no fogão à 
lenha. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
 
Nome da empresa:  
Restaurante e Lanchonete  
do Posto do Elias. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Rodovia BR-262, Km 14. Bair-
ro Ribeira. Cep: 29135-000. Área urbana. 
 
Telefone: (27) 3255-1294. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 5 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: permanente, aberto diari-
amente, das 5h às 23h, servindo café, almo-
ço e jantar. 
 
Capacidade do empreendimento: 15 me-
sas e 60 cadeiras. 
Formas de pagamento: cheque ou dinhei-
ro. 
 
Equipamentos e serviços: estacionamen-

mailto:leo@parquetuneldaalegria.com.br.
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to, com atendimento self-service. 
 
Tipo de cozinha: brasileira. 
 
Descrição e observações complementa-
res: funciona anexo ao Posto do Elias. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
 
Nome da empresa:  
Restaurante self-service  
e Lanchonete Ed1000som. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Rua Domingos Vicente, 19. 
Centro. Cep: 29135-000. Área urbana. 
 
Telefone: (27) 3255-1198. 
 
Gerências: geral.  
 
Número de funcionários: 5 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: permanente, aberto diari-
amente,, exceto aos domingos, das 7h às 
19h. Serve café, almoço e jantar. 
 
Capacidade do empreendimento: 10 me-
sas e 50 cadeiras. 

 
Formas de pagamento: cheque, dinheiro 
ou ticket�s. 
 
Equipamentos e serviços: atendimento 
self-service e tele-entrega.  
 
Tipo de cozinha: brasileira. 
 
Descrição e observações complementa-
res: serve ainda salgados e lanches. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
 
5.2.2 � Bares/Cafés/Lanchonetes. 
 
 
Nome da empresa:  
Bar Canceliere. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Rodovia BR-262, Km 14. Bair-
ro Nova Viana. Cep: 29135-000. Área urba-
na. 
 
Gerências: geral.  
Número de funcionários: 10 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: permanente, aberto de 

segunda a sexta-feira, das 8h às 18h e sá-
bado, das 8h às 14h. 
 
Capacidade do empreendimento: 15 me-
sas e 60 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cheque ou dinhei-
ro. 
 
Equipamentos e serviços: especializado 
em lanches e bebidas. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
 
Nome da empresa:  
Bar Ferreira Neto. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Rua Circular, 41. Bairro Cana-
ã. Cep: 29135-000.Área urbana. 
 
Telefone: (27) 3336-7434. 
 
Gerências: geral.  
 
Número de funcionários: 5 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: permanente, aberto de 
segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, e sá-
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bado, das 8h às 14h. 
 
Capacidade do empreendimento: 3 me-
sas e 12 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cheque ou dinheiro. 
Equipamentos e serviços: lanchonete e 
mercearia. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Bar Idomar Passamane. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Rua Santa Helena s/nº. Bairro 
Vila Betânia. Cep: 29135-000. Área urbana. 
 
Telefone: (27) 3336-8333. 
 
Gerências: geral.  
 
Número de funcionários: 5 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: permanente, aberto de 
segunda a sexta-feira das 8h às 18h e sába-
do, das 8h às 14h. 
 
Capacidade do empreendimento: 10 me-
sas e 40 cadeiras. 

 
Formas de pagamento: cheque ou dinhei-
ro. 
 
Equipamentos e serviços: lanchonete e 
mercearia. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Bar José Silva. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Avenida Florentino Ávidos, 42. 
Centro. Cep: 29135-000. Área urbana. 
 
Telefone: (27) 3255-1550. 
 
Gerências: geral.  
 
Número de funcionários: 5 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: permanente, aberto de 
segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, e sá-
bado, das 8h às 14h. 
 
Capacidade do empreendimento: 6 me-
sas e 18 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cheque ou dinhei-

ro. 
 
Equipamentos e serviços: lanchonete e 
mercearia. 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Bar Juliana Souza. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Rua Principal s/nº. Bairro No-
vo Horizonte. Cep: 29135-000. Área urbana. 
 
Gerências: geral.  
 
Número de funcionários: 5 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: permanente, aberto de 
segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, e sá-
bado, das 8h às 14h. 
 
Capacidade do empreendimento: 10 me-
sas e 40 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cheque ou dinhei-
ro. 
 
Equipamentos e serviços: lanchonete e 
mercearia. 
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Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Bar e Mercearia Estrela Dalva. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Rua Santa Helena, nº 2. Bair-
ro Novo Horizonte. Cep: 29135-000. Área 
urbana. 
 
Gerências: geral.  
 
Número de funcionários: 5 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: permanente, aberto de 
segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, e sá-
bado, das 8h às 14h. 
 
Capacidade do empreendimento: 10 me-
sas e 40 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cheque ou dinhei-
ro. 
 
Equipamentos e serviços: comercializa 
lanches, bebidas e venda de alimentos. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 

 
Nome da empresa:  
Bar e Mercearia Nascimento. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Rua L. Cazotti, 179. Bairro 
Ribeira. Cep: 29135-000. Área urbana. 
 
Gerências: geral.  
 
Número de funcionários: 5 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: permanente, aberto de 
segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, e sá-
bado, das 8h às 14h. 
 
Capacidade do empreendimento: 10 me-
sas e 40 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cheque ou dinhei-
ro. 
 
Equipamentos e serviços: comercializa 
lanches e bebidas e além de vender alimen-
tos. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Bar Santo Agostinho. 

 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Praça Jerônimo Monteiro, 
s/nº. Centro. Cep: 29135-000. Área urbana. 
 
Telefone: (27) 3255-1170. 
 
Gerências: geral.  
 
Número de funcionários: um funcionário 
permanente e um temporário. 
 
Funcionamento: permanente, aberto diari-
amente, a partir das 16h. 
 
Capacidade do empreendimento: 40 pes-
soas. 
 
Formas de pagamento: cheque ou dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: atendimento à 
la carte. 
 
Tipo de cozinha: brasileira. 
 
Descrição e observações complementa-
res: serve caldo de cana, pastéis, porções, 
pizzas e lanches. 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
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Bar e Lanchonete Volta Alegre. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Avenida Governador Rubim, 
s/nº. Centro. Cep: 29135-000. Área urbana. 
 
Telefone: (27) 3255-2106. 
 
Gerências: geral.  
 
Número de funcionários: 2 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: permanente, aberto diari-
amente, das 7h à meia-noite. 
 
Capacidade do empreendimento: 20 me-
sas e 80 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: atendimento à 
la carte (lanches, salgados e outros). 
 
Tipo de cozinha: brasileira. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
Nome da empresa:  
Lanchonete Canaã. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 

Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Rodovia BR-262, Km 12. Bair-
ro Ribeira. Cep: 29135-000. Área urbana. 
 
Gerências: geral.  
 
Número de funcionários: 5 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: permanente, aberta diari-
amente, das 6h às 22h30. 
 
Capacidade do empreendimento: 20 pes-
soas. 
 
Formas de pagamento: cheque ou dinhei-
ro. 
 
Equipamentos e serviços: estacionamen-
to, com atendimento à la carte. 
 
Tipo de cozinha: brasileira. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
 
 
Nome da empresa:  
Lanchonete Point Jovem. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 

 
Localização: Praça Jerônimo Monteiro, 
s/nº. Centro. Cep: 29135-000. Área urbana. 
 
Telefone: (27) 3255-1148. 
 
Gerências: geral.  
 
Número de funcionários: 3 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: permanente, aberta diari-
amente, das 8h às 21h. 
 
Capacidade do empreendimento: 40 pes-
soas. 
 
Formas de pagamento: cheque ou dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: atendimento à 
la carte. 
 
Tipo de cozinha: brasileira. 
 
Descrição e observações complementa-
res: serve ainda lanches, porções e salga-
dos. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
Nome da empresa:  
Trayller do Vandrico. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: trailer. 
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Localização: Praça Jerônimo Monteiro, 
s/nº. Centro. Cep: 29135-000. Área urbana. 
 
Gerências: geral.  
 
Número de funcionários: um funcionário 
permanente. 
 
Funcionamento: permanente, aberto de 
terças a domingos, das 18h até o último 
cliente. 
 
Capacidade do empreendimento: 20 pes-
soas. 
 
Formas de pagamento: dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: serve lanches 
em geral. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
 
5.2.3 � Casas de Chá/Confeitarias. 
 
Nome da empresa:  
Padaria e confeitaria Viana. 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Avenida Governador Rubim, 
93. Centro. Cep: 29135-000. Área urbana. 
 
Telefone: (27) 3255-2035. 

 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 3 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: permanente, aberta diari-
amente, das 5h às 21h. 
 
Formas de pagamento: cheque ou dinhei-
ro. 
 
Equipamentos e serviços: serviço de pa-
daria em geral. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
 
5.3 � AGENCIAMENTO. 
 
5.3.1 � Agências de Viagens. 
 
Nome da empresa:  
SANGETUR � São Geraldo  
Viagens e Turismo Ltda. 
 
Localização: Rodovia BR-262, Km 7,5. 
Guaritas. Cep: 29135-000. Área urbana. 
Gerências: geral. 
 
Funcionamento: de segunda a sexta-feira, 
das 8h às 18h e sábado, das 8h às 13h. 
 
Forma de pagamento: cartão de crédito, 

cheque ou dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: especializada em 
turismo emissivo e fretamento de ônibus. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
 
5.4 � TRANSPORTE. 
 
5.4.1 � Transportadoras Turísticas. 
 
Nome da empresa:  
Viação Litorânea. 
 
Integra rede de transportes: regional. 
 
Localização: Avenida América, 1560. Jar-
dim América. Cep: 29135-000. Área urbana. 
 
Gerências: geral. 
 
Funcionamento: de segunda a sexta-feira, 
das 8h às 18h e  sábado, das 8h às 13h. 
 
Formas de pagamento/ingresso: dinheiro 
ou cheque. 
 
Tipos de transporte: rodoviário. 
 
Características do veícul /frota: comerci-
al 
 
Equipamentos e serviços existentes no 
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interior do transporte: instalações sanitá-
rias não adaptadas. 
  
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
 
5.4.2 � Táxis 
 
Nome da empresa:  
Ponto de Táxi da Prefeitura. 
 
Integra rede de transportes: regional e 
local. 
 
Localização: Avenida Governador Rubim, 
s/nº. Centro. Cep: 29135-000. Área urbana. 
 
Telefone: (27) 3255-1472. 
 
Gerências: geral. 
 
Funcionamento: de segunda a sexta-feira, 
das 8h às 18h e sábado, das 8h às 13h. 
 
Formas de pagamento: dinheiro. 
 
Tipos de transporte: rodoviário. 
 
Características do veículo/frota: popular. 
 
Equipamentos e serviços existentes no 
interior do transporte: ar-condicionado e 
música ambiente. 
  

Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
 
5.5 � EVENTOS. 
 
5.5.1 � Auditórios/Salões  

de Convenções/Salas 
 
 
Nome da empresa:  
Centro de Aperfeiçoamento do Líder 
Rural -CALIR. 
 
Localização: Rodovia BR-262, Km 7, s/nº. 
Vila Betânia. Cep: 29135-000. Área urbana. 
  
Telefone: (27) 3336-2026. 
 
Gerências: geral. 
 
Forma de ingresso: anuidade. 
 
Funcionamento: de segunda a sexta-feira, 
das 8h às 18h e sábado, das 8h às 12h. 
 
Equipamentos e serviços: instalações 
sanitárias não adaptadas. 
Um auditório para 200 pessoas, com venti-
lador, capacidade para 150 pessoas, com ar-
condicionado.  
 
O outro auditório para 60 pessoas conta com 
ar-condicionado. Quatro salas para quarenta 
pessoas com ar-condicionado. Duas salas 

para 25 pessoas, alojamento com 160 ca-
mas e banheiro comunitário. Televisor, ví-
deo, retroprojetor, tela para projeção e sala 
de jogos.  
 
Principais atividades ocorrentes: suporte 
técnico aos proprietártios rurais do municí-
pio.  
 
Referências/Documentos consultados: in 
loco. 
 
 
 
5.5.2 � Outros Serviços e  

Equipamentos Especializados. 
 
Nome da empresa: Casa da Mata. 
 
Localização: Rua Antonio Rodrigues Siquei-
ra, 111. Ribeiro. Cep: 29135-000. Área ur-
bana. 
 
Telefone: (27) 3255-2586 e (27) 3255-
1434. 
 
Gerências: geral.  
 
Número de funcionários: 7 funcionários 
permanentes. 
Forma de pagamento do uso de equi-
pamento/serviços: cheque ou dinheiro. 
 
Espaço físico: casa em estilo rústico com 
mesas e cadeiras de madeira, funciona como 
casa de chá.   
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Capacidade: até 250 pessoas. 
 
Área para feiras e exposição: não há. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
 
5.6 � LAZER E ENTRETENIMENTO. 
 
5.6.1 � Parques, Jardins e Praças. 
 
Nome da empresa:  
Praça Jerônimo Monteiro. 
 
Localização: Centro. Cep: 29135-000. Área 
urbana. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 2 funcionários 
permanentes. 
 
Forma de ingresso: gratuito. 
 
Funcionamento: diariamente,. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: 
instalações sanitárias, locais de alimentação, 
serviço de limpeza, telefone público, esta-
cionamento no entorno, playground, quadra 
poliesportiva, quadra de areia, coreto, pista 
de patinação (estado precário) e campo de 
bocha. 

 
Principais atividades ocorrentes: ativida-
des de lazer e esporte. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
 
5.6.2 � Clubes 
 
Nome da empresa:  
Clube Social Aliança. 
 
Localização: Rua Sebastião Barcelos s/nº. 
Centro. Cep: 29135-000. Área urbana. 
 
Gerências: geral 
 
Número de funcionários: 5 funcionários. 
 
Forma de ingresso: gratuito. 
 
Funcionamento: diariamente,, de acordo 
com agendamento. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: 
instalações sanitárias, serviço de limpeza, 
campo de futebol e vestiário. 
 
Principais atividades ocorrentes: ativida-
des de lazer e esporte. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 

 
 
 
5.6.3 � Outros Locais. 
 
Nome da empresa:  
Celeiro � Casa Country. 
 
Localização: Rodovia BR-262, Km 12,5. 
Calabouço. Cep: 29135-000. Área urbana. 
 
Telefone: (27) 3344-0749. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 2 funcionários 
permanentes. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: 
todos são tercerizados. 
 
Principais atividades ocorrentes: a casa 
está disponível para eventos, no local são 
realizados shows do estilo sertanejo ou 
country. 
 
Capacidade do evento: 1.000 mil pessoas 
em pé. 
 
Descrição e observações complementa-
res: a casa abre às sextas-feiras partir das 
22h, quando é alugado. O espaço para o 
evento é aberto. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
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Nome da empresa:  
Sítio Ecológico Zucoloto 
 
Localização: área não urbana, localidade de 
Santa Rita. Telefone: (27) 3226-6330. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 02 funcionários. 
 
Forma de ingresso: pago (valor cobrado 
por pessoa). 
 
Funcionamento: diariamente,, de acordo 
com agendamento. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: 
instalações sanitárias, serviço de limpeza, 
cozinha, 02 piscinas com toboáguas, sendo 
uma infantil e uma adulto, churrasqueira, 
bar e muita área verde. 
 
Principais atividades ocorrentes: ativida-
des de lazer e passeios ecológicos. 
 
Observações complementares: é uma 
propriedade comprometida com a preserva-
ção do meio ambiente, proporcionando um 
local agradável para a visitação de toda a 
sua área. 
Recebe escolas e grupos em geral para des-
frutar do lazer e conhecer o cultivo de frutas 
raras no Espírito Santo, como o cupuaçu e a 

macadâmia. O visitante também visualiza o 
funcionamento de moinhos e quitumbos 
movidos a água. 
Há uma casa de 04 cômodos que pode ser 
alugada para hospedagem e ainda é possível 
acampar nas áreas livres. 

 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
 
5.7 � OUTROS SERVIÇOS E  

EQUIPAMENTOS TURÍSTICOS 
 
5.7.1 � Informações Turísticas 
 
5.7.1.1 � Centro de Informações  

Turísticas 
 
Nome: Casa da Cultura. 
 
Localização: localizada no Km-20 da BR-
262, em frente à Prefeitura de Viana. Cen-
tro. Cep: 29135-000. Área urbana. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: um funcionário 
permanente. 
 
Período de funcionamento: de segunda a 
sexta-feira, das 13h às 18h. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: 

acervo fotográfico, peças e utensílios antigos 
utilizados pelos colonizadores da região e 
material retratando a história do município. 
Possui ante-sala para reuniões. 
 
Principais atividades ocorrentes: exposi-
ções fotográficas. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Secretaria Municipal de Meio Ambiente, 
Cultura, Esportes e Turismo. 
 
Localização: Avenida Florentino Ávidos, 
s/nº. Centro. Cep:29135-000. Área urbana. 
  
Telefone: (27) 3255-1511. 
 
Gerências: chefia de departamento (Sarah 
Nascimento) 
 
Número de funcionários: um permanente. 
 
Funcionamento: de segunda a sexta-feira, 
das 12h às 17h. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: 
básicos de escritório e computador. 
 
Principais atividades ocorrentes: gestão 
pública do turismo. 
 
Referências/Documentos consultados: in 
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loco. 
 
 
 
5.7.2 � Outras Entidades e Associações. 
 
Nome da empresa:  
Sindicato Rural de Viana. 
 
Localização: Rodovia BR-262, s/nº. Vila 
Betânia. Cep: 29135-000. Área urbana. 
  
Telefone: (27) 3255-1850. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 10 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: de segunda a sexta-
feira,das 8h às 18h e sábado, das 8h às 12h. 
 
Forma de ingresso: anuidade. 
 
Equipamentos e serviços: instalações 
sanitárias não adaptadas. 
 
Principais atividades ocorrentes no a-
trativo: suporte técnico aos proprietários 
rurais do município. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
Nome da empresa:  

Sindicato dos Trabalhadores  
Rurais de Viana. 
 
Localização: Avenida Florentino Avidos, 68. 
Centro. Cep: 29135-000. Área urbana. 
  
Telefone: (27) 3255-2299. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 5 funcionários 
permanentes. 
  
Funcionamento: de segunda a sexta-feira, 
das 8h às 18h e sábado, das 8h às 12h. 
 
Forma de ingresso: anuidade. 
 
Equipamentos instalações e serviços: 
instalações sanitárias não adaptadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 - INFRA-ESTRUTURA DE APOIO  

TURÍSTICO 
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6.1 �INFORMAÇÕES BÁSICAS  

DO MUNICÍPIO. 
 
6.1.1 � Características Gerais. 
 
6.1.1.1 � Políticas. 

 
Município: Viana. 
 
Endereço da Prefeitura: Avenida Florenti-
no Avidos, nº 1. Bairro Centro.  
 
Telefone: (27) 3255-1143. 
 
Fax: (27) 3255-1548. 
 
Web Site: na há. 
 
E-mail: gabprefviana@ig.com.br 
 
Registro Estadual: 27.165.547/0001-01 
 
Referências/Documentos consultados:  

1. Prefeitura Municipal de Viana. 
 
6.1.1.2 � Geográficas. 
 
Localização:  
Latitude: 20° 23� 31�. 
Longitude: 40° 29� 49�. 
 
Área total do Município: 294,06 (área 
urbana: 99,90/ área rural: 194,16) km2. 
 
Municípios Limítrofes: ao sul Guarapari, 
ao norte Cariacica, a leste Vila Velha, a oes-
te Domingos Martins e Marechal Floriano. 
 
Distrito: Araçatiba. 
 
Temperatura: 
Mínima: 18.9°C. 

Média: 23.2°C. 
Máxima: 28.7°C. 
 
Clima: Tropical. 
 
Altitude Média: 20 m 
 
6.1.1.3 � Econômicas 
 
Principais atividades econômicas: 
Comércio, reparação de veículos automoto-
res, transportes, armazenagem, comunica-
ções e industrias de transformação. 
 
Referências/Documentos consultados:  

1. Prefeitura Municipal de Viana. 
 
 
 
6.1.2 � Aspectos Históricos 
 
O Município de Viana foi colonizado nos pri-
meiro anos do século XIX, com a chegada 
dos pioneiros à região. Um destes foi o In-
tendente Geral de Polícia do Príncipe Regen-
te, Paulo Fernandes Viana, encarregado de 
organizar o povoamento da região denomi-
nada Sertão de Santo Agostinho. Para essa 
região, Paulo Viana levou 53 casais de açori-
anos que se estabeleceram próximo ao Rio 
Jucu e a seus afluentes, Formate e Santo 
Agostinho, em 15 de fevereiro de 1815. Do 
total de 55 sesmarias, foram distribuídas 
uma para cada casal de açorianos e duas 
para o capelão e o cirurgião da colônia, con-
forme o relatório do Presidente Fernandes de 

mailto:gabprefviana@ig.com.br
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Barros ao Comendador Monjardim, vice-
presidente da Província em 1857. 
 
Com a vinda dos açorianos surgiu no Estado 
o cultivo de trigo, arroz, milho e do bicho-
da-seda. É que, através da carta régia de 17 
de janeiro de 1814, o Governo de D. João 
determinava a isenção do pagamento do 
dízimo por 10 anos para as culturas do trigo 
e do linho que fossem produzidos por aqui. 
Os colonos vieram financiados pela Inten-
dência, contudo, sem deixar de pagar frete, 
com exceção dos recém-nascidos. Todos 
receberam terrenos, casas, ferramentas, 
carros de bois ou cavalgaduras, registrou o 
Intendente. Ao chegarem ao local onde se 
instalaram havia ali somente duas ou três 
cabanas. 
 
O novo núcleo recebeu o nome de Viana, em 
homenagem ao Intendente Paulo Viana, o 
pioneiro da região. Pertencente ao Município 
de Vitória, só em 23 de julho de 1862, Viana 
tornou-se Município, conseguindo, assim, 
sua emancipação política. No dia 
08/12/1862 foi instalado oficialmente o Mu-
nicípio de Viana. 
Obs: Um genealogista, membro do Instituto 
Histórico e Geográfico do Espírito Santo, 
�Marcus Pimentel�, descobriu que na região 
(Viana) não havia índios. Os religiosos leva-
ram índios, possivelmente do Sul do Estado 
para fundar a Fazenda de Araçatiba. 
 
O naturalista francês Auguste de Saint-
Hilaire, em segunda viagem ao interior do 

Brasil, registrou que os colonos não estavam 
acostumados a trabalhar sob o sol ardente 
dos trópicos e, desinformados, plantavam 
arrozais nos alagadiços vizinhos às suas 
moradias. Muitos homens adoeceram e mor-
reram. As mulheres foram menos sacrifica-
das. Saíam menos que seus maridos e não 
bebiam água das áreas pantanosas. Quando 
presenciaram a morte de seus compatriotas, 
os açorianos se desesperaram e quiseram ir 
embora. O Governo foi contra e alguns colo-
nos conseguiram fugir. 
 
Os colonos que conseguiram fugir foram 
capturados e levados à força por milícias 
armadas para Viana. Saint-Hilaire apurou 
que uma das maiores queixas dos açorianos 
foi a de que o Governo havia prometido ter-
ras em Minas, Rio Grande do Sul, Santa 
Catarina e não no Espírito Santo. 
 
Referências/Documentos consultados:  

1. SEBRAE. Programa SEBRAE de 
Turismo. Inventário da Oferta Tu-
rística. Município de Viana. Janeiro, 
1997. 

 
6.1.3 � Administração Municipal. 
 
Prefeito: Solange Siqueira Lube.  Gestão 
(2005 a 2009). Solange Siqueira Lube.  Ges-
tão (2000 a 2004). 
 
Endereço: Avenida Florentino Avidos, 1. 
Bairro Centro. 
 

Telefone: (27) 3255-1511 ramal: 208 e 
(27) 3255-1548. 
 
E-mail: prefviana@uol.com.br. 
 
Funcionamento: de segunda a sexta-feira, 
das 12h às 18h. 
 
Referências/Documentos consultados:  

1. Prefeitura Municipal de Viana. 
 
 
6.1.3.1 � Estrutura Administrativa. 
 

 Secretaria Municipal de Adminis-
tração; 
 Secretaria Municipal de Planeja-
mento e Desenvolvimento econômi-
co; 
 Secretaria Municipal de Finanças; 
 Secretaria Municipal de Educa-
ção, Esporte e Cultura; 
 Secretaria Municipal de Ação So-
cial; 
 Secretaria Municipal de Saúde; 
 Secretaria Municipal de Obras; 
 Secretaria Municipal de Serviços 
Urbanos; 
 Secretaria Municipal de Meio Am-
biente e Agricultura; 

6.1.3.2 � Gestão do Turismo. 
 
Órgão Oficial de Turismo: Departamento 
Municipal de Turismo. 
 
Endereço: Avenida Florentino Avidos, s/nº. 

mailto:prefviana@uol.com.br.
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Centro. Cep: 29135-000. Área urbana. 
 
Telefone: (27)3255-1511 ramal: 212  
 
Fax:(27) 3255-1548. 
 
Titular do órgão: Fabiene Passamani Mari-
ano. 
 
Conselho municipal de turismo: não há. 
 
Referências/Documentos consultados:  

1. Prefeitura Municipal de Viana. 
 
 
6.1.4 � Legislação Municipal 
 
Nenhuma lei relacionada ao turismo. 
 
Lei Orgânica do Município: de 1990. 
 
Referências/Documentos consultados:  

1. Prefeitura Municipal de Viana. 
 
 
6.1.5 � Feriados e Datas  

Comemorativas Municipais 
 
Nome: Festa do Divino Espírito Santo. 
Data: maio ou junho (data móvel). 
Localização: pátio da Igreja Matriz. 
 
Nome: Arraia da Mocidade (festa Junina). 
Data: final do mês de junho ou começo de 
julho (data móvel). Localização: Rua Sete 
de Setembro. 

 
Nome: Caminhada Ecocultural. 
Data: início de julho (data móvel).  
Localização: Viana (sede) à Araçatiba. A-
venida Jerônimo Monteiro, 1.  
 
Nome: Festa da Emancipação Política de Viana. 
Data: 23 de julho. 
Localização: é realizada na Avenida Floren-
tino Avidos, Sede. 
 
Nome: Descida Ecológica de Marechal Flori-
ano até Viana. 
Data: início de setembro (data móvel). 
Localização: Rua das Hortências, Bairro 
Canaã. 
 
Nome: Integração Comunitária Universal. 
Data: em novembro (data móvel). 
Localização: Bairro Universal. 
 
Nome: Festa de Nossa Senhora Aparecida. 
Data: 12 de outubro. 
Localização: Via Perciliano L. Trancoso. 
Bonito. 
 
Nome: Festa da Padroeira Nossa Senhora 
da Conceição (Padroeira da Cidade). 
Data: 8 de dezembro. 
Localização: no pátio da Igreja Matriz. 
Nome: Viana Fest Caldos 
Data: no mês de julho, data móvel. 
Localização: na Praça Jerônimo Leite. Ave-
nida Forentino Ávidos.  
 
Nome: Rota do Imigrante. 

Data: no mês de setembro, data móvel. 
Localização: Municípios de Viana, Biriricas 
e Domingos Martins. 
 
 
Referências/Documentos consultados:  

1. Prefeitura Municipal de Viana. 
 
 
 
6.1.6 � Serviços Públicos. 
 
6.1.6.1 - Abastecimento de Água. 
 
Empresa responsável: Companhia Espirito 
Santense de Saneamento - CESAN.  
 
Localização: Rua Getúlio Vargas, 100. 
Campo Grande. Cep: 29135-000. Cariacica. 
Área urbana. 
 
Telefone: (27) 3136-3122 e (27) 3136-
3123. 
 
Forma de abastecimento de água dos 
domicílios particulares permanentes e 
número de domicílios dos atendidos 
(%): 

 Número de ligações: 12.706 domicí-
lios; 
 Número de economias: 15.671 domi-
cílios. 

 
Número  de domicílios atendidos: 41.491 
domicílios. 

 sede: 4.925 domicílios , 
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 bairros: 34.469 domicílios, 
 Araçatiba: 456 domicílios, 
 Jucu/Antártica: 1.373 domicílios, 
 Perobas/Cachoeirinha/Moinho: 
268 domicílios. 

 
Referências/Documentos consultados:  

1. IPES. Disponível em: < 
<http://www.ipes.es.gov.br/perfil/pdf/m
unicipios/64/Habitacao/tab06.pdf>. A-
cesso em jan. 2005. Fonte dos dados: 
IBGE. Microdados do Censo 2000. 

 
 
6.1.6.2 - Serviços de Esgoto 
 
Empresa responsável: Companhia Espirito 
Santense de Saneamento � CESAN.  
 
Localização: Rua Getúlio Vargas, 100 . 
Campo Grande. Cep: 29135-000. Área urba-
na (Cariacica). 
 
Telefone: (27) 3136-3122 e (27) 3136-
3123. 
Forma de esgotamento sanitário dos 
domicílios particulares permanentes  e 
número dos atendidos (%):  

 fossa rudimentar �30,9 %; 
 fossa séptica � 1,8 %; 
 outro escoadouro � 0,3 %; 
 rede geral de esgoto ou pluvial � 
54,8%; 
 rio, lago ou mar � 2,1%; 
 vala � 9,1% e 
 nenhuma � 1,0 %. 

 
Forma de esgotamento sanitário dos 
domicílios particulares permanentes 
urbanos e número de ligações (%):  

 fossa rudimentar � 27,0 %; 
 fossa séptica � 1,7%; 
 outro escoadouro � 0,2%; 
 rede geral de esgoto ou pluvial � 
58,7%; 
 rio, lago ou mar � 2,1%; 
 vala � 9,3 %.; 
 nenhuma � 1,0% 

 
Referências/Documentos consultados:  

1. IPES. Disponível em: < 
http://www.ipes.es.gov.br/perfil/pdf
/municipios/64/Habitacao/tab08.pdf
>. Acesso em jan. 2005. Fonte dos 
dados: IBGE. Microdados do Censo 
2000. 

 
 
6.1.6.3 - Serviços de Energia 
 
Tipo de abastecimento de energia: elé-
trica. 
 
Empresa responsável: Espírito Santo Cen-
trais Elétricas -ESCELSA.  
 
Número de domicílios atendidos: Con-
sumidores da ESCELSA.  
 
Referências/Documentos consultados:  

1. ESCELSA - Espírito Santo Cen-
trais Elétricas. 

 
 
6.1.6.4 - Serviços de Coleta de Lixo 
 
Tipo de coleta de lixo e número de do-
micílios atendidos(%):  

 coletado � 73,3%; 
 jogado em rio, lago ou mar � 
0,4%; 
 jogado terreno baldio ou logra-
douro � 5,8%; 
 queimado ou enterrado - 20% e  
 tem outro destino � 0,4%. 

 
Empresa responsável: Prefeitura Municipal 
de Viana. 
 
Referências/Documentos consultados:  

1. IPES. Disponível em: 
<http://www.ipes.es.gov.br/perfil/pdf/
municipios/64/Habitacao/tab09.pdf 
p>. Acesso em jan. 2005. Fonte dos 
dados: IBGE. Microdados do Censo 
2000. 

 
 
6.1.6.5 - Serviços de Resíduos Sólidos. 
 
Tipo de Tratamento: tanque aerador e de 
gestor, Reator de fluxo ascendente, Lagoa 
Australiana (lagoa anaeróbia e aeróbia)   
 
Empresa responsável: Companhia Espirito 
Santense de Saneamento - CESAN. 
 
Número de domicílios atendidos: a CE-

http://www.ipes.es.gov.br/perfil/pdf
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SAN não fornece esta informação. 
 
Bairros atendidos: Canaã, Parque do Fla-
mengo, Industrial, Marcílio de Noronha, Vila 
Betânia, Nova Viana e Eldorado.  
 
 
6.1.6.6 - Equipamentos, instalações  

e Serviços Públicos:  
 
Telefones Públicos: 1.824 (Abril de 2003). 
Terminais Telefônicos Existentes: 
2.150(Abr/2003). 
 
Referências/Documentos consultados:  

1. Prefeitura Municipal de Viana. 
2. Disponível em: 
<http://www.sebraees.com.br/muni
cipi-
os/tel_mos_mun_5.asp?codigo=842
&codigo_categoria=983>. Acesso 
em: dez. 2004. 

 
Referências/Documentos consultados:  

1. Prefeitura Municipal de Viana. 
 
 
6.1.7 - Outras Informações. 
 
Distância da Sede à Capital do Estado: 
22km. 
 
Taxa de urbanização: 92,8. 
 
Densidade demográfica: 181,77. 
 

População residente:  
Urbana 49.597 habitantes. 
Rural 3.855 habitantes. 
 
População Total: 53.452 habitantes.  
 
Atrativos mais visitados:  

 Igreja Nossa Srª da Ajuda; 
 Casa da Cultura. 

 
Referências/Documentos consultados: 

1. IPES - Banco de dados,  
2. IBGE � Censo 2000 e 
3. Prefeitura Municipal de Viana. 

 
 
 
6.2 � MEIOS DE ACESSO AO MUNICÍPIO. 
 
6.2.1 � Terrestres. 
 
Meios de Acesso ao Município: 
Rodovia Federal, pavimentada, em bom 
estado de conservação. 
 
Equipamentos, serviços e facilidades 
nos equipamentos e vias de acesso: 
instalações sanitárias, locais para alimenta-
ção, serviço de limpeza, lojas de conveniên-
cia e telefone público. 
Acesso para a capital do estado: Rodovia 
BR-101. 
 
Acesso para outras capitais:  

 Belo Horizionte, pela Rodovia, 
BR-262. 

 Rio de Janeiro, pela Rodovia, BR-
101 Sul. 

 
Acesso para outros municípios: 

 Cariacica, pela Rodovia, BR-101. 
 Iconha, pela Rodovia, BR-101 
Sul. 
 Domingos Martins, pela Rodovia,  
BR-262. 

 
Referências/Documentos consultados:  

1. Prefeitura Municipal de 
Viana. 

 
 
 
6.3 � SISTEMA DE COMUNICAÇÃO. 
 
6.3.1 � Agências Postais. 
 
Nome da empresa: Empresa Brasileira 
de Correios e Telégrafos- ECT. 
 
Localização: Avenida Espírito Santo, s/nº. 
Marcílio de Noronha. Cep: 29135-000. Área 
urbana. 
 
Telefone: (27) 3344-6145. 
 
Web Site: http://www.correios.com.br. 
Funcionamento: de segunda a sexta-feira, 
das 9h às 17h. 
 
Equipamentos: postagem de SEDEX, selos 
e envelopes. 
 

http://www.correios.com.br.
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Serviços prestados: envio de SEDEX, car-
tas, correspondências e outros serviços. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
Nome da empresa: Empresa Brasileira 
de Correios e Telégrafos- ECT. 
 
Localização: Praça Jerônimo Monteiro, 34. 
Centro. Cep: 29135-000. Área urbana. 
 
Telefax: (27) 3255-1269. 
 
Web Site: http://www.correios.com.br. 
 
Funcionamento: de segunda a sexta-feira, 
das 9h às 17h. 
 
Equipamentos: postagem de SEDEX, selos 
e envelopes. 
 
Serviços prestados: envio de SEDEX, car-
tas, correspondências, Banco Postal e outros 
serviços. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
6.4 � SISTEMA DE SEGURANÇA. 
 
6.4.1 � Delegacias e Postos de Polícia. 
 
 
Nome da empresa: Departamento de Polícia 

Judiciária. 
 
Localização: Rua Levino Chacon, s/nº, Cen-
tro. Cep: 29135-000. Área urbana. 
 
Telefone: (27) 3255-2361. 
 
Fax: (27) 3255-1171. 
 
Funcionamento: de segunda a sexta-feira, 
das 8h às 18h. 
 
Equipamentos: rádiopatrulha, internet, 
rádiocomunicação, telefones e armas. 
 
Serviços prestados: proteção ao cidadão, 
ocorrências de perda ou dano material e 
boletins de ocorrências em geral. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
 
Nome da empresa:  
Polícia Militar do Espírito Santo � 1ª Cia 
do 7º BPM. 
 
Localização: Avenida Governador Rubim, 
s/nº. Centro. Cep: 29135-000. 
Telefone: (27) 3255-1255. 
 
Web Site: http://www.pm.es.gov.br. 
 
Funcionamento: diariamente,. 
 

Equipamentos: rádiopatrulha, internet, 
rádiocomunicação, armas, motos, computa-
dores e viaturas com telefone celular para 
rápido contato. 
 
Serviços prestados: polícia interativa, se-
gurança à população e policiamento ostensi-
vo preventivo. 
 
Informações e observações complemen-
tares: único módulo no município. Telefone 
das motos (27) 9937-1859 e (27) 3255-
1255. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
 
6.4.2 � Postos de Polícia Rodoviária 
 
Nome da empresa:  
Polícia Rodoviária Federal. 
 
Localização: Rodovia BR-262, Km 15. Vila 
Betânia. Cep: 29135-000. Área urbana. 
 
Telefone: (27) 3255-1277. 
 
Fax: (27) 3255-1228. 
 
Web Site: 
http://www.intranet.sede.dprf.gov.br. 
 
Funcionamento: diariamente,. 
 

http://www.correios.com.br.
http://www.pm.es.gov.br.
http://www.intranet.sede.dprf.gov.br.
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Equipamentos: carro patrulha, armas, rá-
dio portátil, bafômetro, radar e outros. 
 
Serviços prestados: fiscalização de docu-
mentos e veículos, auxílios, serviço de bate-
dor e atendimento a acidentes. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
 
6.5 � SISTEMA MÉDICO-HOSPITALAR. 
 
6.5.1 � Hospitais. 
 
Nome da empresa:  
Hospital e Maternidade Mãe Casemira. 
 
Localização: Avenida Governador Rubim, 
251. Santa Terezinha. Cep: 29135-000. Área 
urbana. 
 
Telefone: (27) 3255-1140. 
 
Funcionamento: diariamente,, 24 horas. 
 
Equipamentos: o Pronto Socorro tem apa-
relho de raios-x e laringoscópio. O Hospital 
conta com centro cirúrgico. 
 
Serviços prestados: pronto-socorro, pedia-
tria, clínica geral e internações. Hospital: 
maternidade, clínica geral e obstetrícia. 
 
Referências/Documentos consultados: 

in loco. 
 
 
 
6.5.2 � Farmácias. 
 
Nome da empresa:  
Drogaria Betânia. 
 
Localização: Rua Santa Helena, s/nº. Vila 
Betânia. Cep: 29135-000. Área urbana. 
 
Telefone: (27) 3343-5280. 
 
Funcionamento: de segunda a sexta-feira, 
das 8h às 19h e sábado, das 8h às 14h. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: 
comércio de produtos farmacêuticos e de 
higiene pessoal. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Drogaria Confiança. 
 
Localização: Rua Principal, 1. Novo Hori-
zonte. Cep: 29135-000. Área urbana. 
 
Telefone: (27) 3336-7836. 
 
Funcionamento: de segunda a sexta-
feira,das 8h às 19h e sábado, das 8h às 14h. 
 

Equipamentos, instalações e serviços: 
comércio de produtos farmacêuticos e de 
higiene pessoal. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Drogaria Federal. 
 
Localização: Avenida Espírito Santo. Marcí-
lio de Noronha. Cep: 29135-000. Área urba-
na. 
 
Telefone: (27) 3344-6174. 
 
Funcionamento: de segunda a sexta-feira, 
das 8h às 19h e sábado, das 8h às 14h. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: 
comércio de produtos farmacêuticos e de 
higiene pessoal. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Drogaria Mais Saúde. 
Localização: Avenida Espírito Santo, 59. 
Marcílio de Noronha. Cep: 29135-000. Área 
urbana. 
 
Telefone: (27) 3336-7568. 
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Funcionamento: de segunda a sexta-
feira,das 8h às 19h e sábado, das 8h às 14h. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: 
comércio de produtos farmacêuticos e de 
higiene pessoal. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Farmácia e Drogaria Brunatti. 
 
Localização: Avenida Espírito Santo, 65. 
Marcílio de Noronha. Cep: 29135-000. Área 
urbana. 
 
Telefone: (27) 3336-8097. 
 
Funcionamento: de segunda a sexta-
feira,das 8h às 19h e sábado, das 8h às 14h. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: 
venda de produtos farmacêuticos e de higie-
ne pessoal. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
Nome da empresa:  
Farmácia e Drogaria Moraes Ltda. 
 
Localização: Avenida Espírito Santo, 4. 
Marcilio de Noronha. Cep: 29135-000. Área 
urbana. 
 

Telefone: (27) 3344-3333. 
 
Funcionamento: de segunda a sexta-
feira,das 8h às 19h e sábado, das 8h às 14h. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: 
venda de produtos farmacêuticos e de higie-
ne pessoal. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Farmácia Lisboa Ltda. 
 
Localização: Avenida Governador Rubim,  
75. Centro. Cep: 29135-000. Área urbana. 
 
Telefone: (27) 3255-1261. 
 
Funcionamento: de segunda a sexta-feira, 
das 8h às 19h e sábado, das 8h às 14h. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: 
venda de produtos farmacêuticos e de higie-
ne pessoal. 
 
Serviços prestados: venda de produtos 
farmacêuticos e de higiene e limpeza. 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Farmácia Núbia. 

 
Localização: Avenida Governador Rubim, 
198. Centro. Cep: 29135-000. Área urbana. 
 
 
Telefone: (27) 3255-1211. 
 
Funcionamento: de segunda a sexta-
feira,das 8h às 19h e sábado, das 8h às 14h. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: 
venda de produtos farmacêuticos e de higie-
ne pessoal. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Farmácia Schaefer. 
 
Localização: Avenida Espírito Santo, 64. 
Marcílio de Noronha. Cep: 29135-000. Área 
urbana. 
 
Telefone: (27) 3336-2683. 
 
Funcionamento: de segunda a sexta-feira, 
das 8h às 19h e sábado, das 8h às 14h. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: 
venda de produtos farmacêuticos e de higie-
ne pessoal. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
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Nome da empresa:  
Farmácia Universal. 
 
Localização: Avenida Principal, s/nº. Novo 
Horizonte. Cep: 29135-000. Área urbana. 
 
Telefone: (27) 3344-1277. 
 
Funcionamento: diariamente, 24 horas. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: 
venda de produtos farmacêuticos e de higie-
ne pessoal. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
 
6.5.3 � Clínicas Odontológicas. 
 
Nome da empresa:  
Clínica Odontológica. 
 
Localização: Rodovia BR-262, Km 2. Ribei-
ra. Cep: 29135-000. Área urbana. 
 
Telefone: (27) 3255-1990. 
Funcionamento: de segunda a sexta-feira, 
das 9h às 18h. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: 
serviços odontológicos em geral e tratamen-
to dentário em geral. 

 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
 
6.6 � SISTEMA EDUCACIONAL. 
 
Taxa de alfabetização de adultos: 62 %. 
 
Taxa bruta de freqüência escolar: 81 %. 
 
População dos 10 aos 14 anos alfabeti-
zada: 5.553 pessoas � em 2000. 
 
População dos 10 aos 14 anos não alfa-
betizada: 171 pessoas � em 2000. 
 
Número de matrículas realizadas: 

 Ensino Fundamental � 10.064. 
 Ensino médio � 171. 

 
Número de estabelecimentos de ensino: 

 Rede Pública Federal � zero. 
 Rede Pública Estadual � 23. 
 Rede Pública Municipal � 36. 
 Rede Privada � 3. 

 
Observações complementares: o municí-
pio não conta com instituição de ensino que 
ofereça curso superior. 
 
Referências/Documentos consultados: 

1. Espírito Santo em Dados. Gover-
no do Estado do ES 2003-2006. 
2. SEDU/2004. 

 
 
 
6.7  � OUTROS SERVIÇOS E  

EQUIPAMENTOS DE APOIO. 
 
6.7.1 � Locadoras de Imóveis. 
 
Nome da empresa:  
Imobiliária Miranda. 
 
Localização: Rodovia BR-262, s/nº, Km-
17,5. Nova Viana. Cep: 29135-000. Área 
urbana. 
 
Telefone: (27) 3255-1212 e (27) 3255-
1161.  
 
Funcionamento: de segunda a sexta-feira, 
das 9h às 18h. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: 
móveis de escritório em geral e computado-
res. 
 
Serviços prestados: locação e venda de 
imóveis 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
6.7.2 � Comércio. 
 
6.7.2.1 � Lojas de Artesanato  

e Suvenires. 
 
Nome da empresa:  
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Casa do Artesão de Viana. 
 
Localização: Trevo das BR-262/101, pró-
ximo ao Posto da Polícia Rodoviária Federal. 
Cep: 29135-000. Área urbana. 
 
Funcionamento: todos os dias, das 10h às 
17h (horário temporário, em breve sofrerá 
alterações). 
 
Equipamentos, instalações e serviços: 
móveis de uso comercial. 
 
Serviços prestados: comércio de artesana-
to e produtos da agroindústria regional.  
 
Informações e observações complemen-
tares: a casa é uma réplica de uma das 
moradias da antiga Vila Jabaeté. Foi inaugu-
rada em 04 de abril de 2003. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
 
 
 
 
 
6.7.2.2 � Galerias de Arte  

e Antiguidades. 
 
Nome do atrativo:  
Trevo Antiguidades. 
 

Localização: Rodovia BR-262, Km 16. Nova 
Viana. Cep: 29135-000. Área urbana.  
 
Funcionamento: de segunda a sexta-
feira,das 8h às 18h e sábado, das 8h às 13h. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: 
móveis de uso comercial. 
 
Serviços prestados: comercialização de 
antiguidades. 
 
Informações e observações complemen-
tares: a primeira Casa de Antiguidades do 
Estado. Foi fundada em 1978, quando seu 
proprietário, Honório Bongestas que traba-
lhava com antiguidades no Rio de Janeiro, 
veio para Vitória montar sua própria loja. 
Sua localização segue o estilo europeu, pois, 
como os antiquários daquele continente, 
localiza-se às margens de uma rodovia. Nes-
sa loja podemos encontrar móveis antigos, 
louças, porcelanas, cristais, relógios, telefo-
nes, rádios, além de muitos outros objetos 
procedentes do interior do Estado ou de 
outros Estados do Brasil. Recebe um número 
significativo de visitantes com interesse de 
comprar ou simplesmente apreciar os mó-
veis e objetos que ali se encontram. Fica 
aberto diariamente, em horário comercial. 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
6.7.3 � Agências Bancárias e de Câmbio. 
 

Nome da empresa:  
Banco Bradesco S/A. 
 
Localização: Rodovia BR-262, s/nº. Guari-
tas. Cep: 29135-000. Área urbana. 
 
Telefone: (27) 3336-2258. 
 
Web Site: http://www.bradesco.com.br. 
 
Funcionamento: de segunda a sexta-feira, 
das 11h às 16h. 
 
Serviços prestados: abertura de contas, 
recebimentos de títulos, saques, depósitos, 
empréstimos e financiamentos. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Banestes � Banco do Estado  
do Espírito Santo S.A. 
 
Localização: Avenida Governador Rubim, 
85. Centro. Cep: 29135-000. Área urbana. 
 
Telefone: (27) 3255-1499 e (27) 3255-
2314. 
Web Site: http://www.banestes.com.br. 
 
Funcionamento: de segunda a sexta-feira, 
das 11h às 16h. 
 
Serviços prestados: abertura de contas, 

http://www.bradesco.com.br.
http://www.banestes.com.br.
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depósitos, saques, recebimento e pagamen-
to de títulos, empréstimos e financiamentos. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Caixa Econômica Federal. 
 
Localização: Avenida Governador Rubim, 
160. Centro. Cep: 29135-000. Área urbana. 
 
Telefone: (27) 3255-1127. 
 
Web Site: http://www.caixa.com.br. 
 
Funcionamento: de segunda a sexta-feira, 
das 11h às 14h. 
 
Serviços prestados: abertura de contas, 
depósitos, saques, recebimento e pagamen-
to de títulos, empréstimos e financiamentos. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Unibanco � União de Bancos  
Brasileiros S/A. 
 
Localização: Rodovia BR-262, s/nº. Guari-
tas. Cep: 29135-000. Área urbana. 
 
Telefone: (27) 3336-8238. 

 
Web Site: http://www.unibanco.com.br. 
 
Funcionamento: de segunda a sexta-feira, 
das 11h às 14h. 
 
Serviços prestados: abertura de contas, 
depósitos, saques, recebimento e pagamen-
to de títulos, empréstimos e financiamentos. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
6.7.4 � Serviços Mecânicos 
 
Nome da empresa:  
Auto-Socorro Viana. 
 
Localização: Rodovia BR-262, Km 18. Nova 
Viana. Cep: 29135-000. Área urbana. 
 
Telefone: (27) 3255-1302 e (27) 3255-
1868. 
 
Funcionamento: diariamente,, 24 horas. 
 
Serviços prestados: serviços mecânicos 
em geral. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Conrado Pneus. 

 
Localização: Rodovia BR-262, Km 8,5. 
Guaritas. Cep: 29135-000. Área urbana. 
 
Telefone: (27) 3343-5347. 
 
Fax: (27) 3216-9102. 
 
E-mail: conradopneus@terra.com.br. 
 
Funcionamento: de segunda a sexta-feira, 
das 7h30 às 17h30 e sábado, das 7h30 às 
11h30. 
 
Serviços prestados: recuperação de pneus 
e borracharia e venda de pneus usados. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Eliseu Eletricista. 
 
Localização: Rodovia BR-262, Km 14. Ri-
beira. Cep: 29135-000. Área urbana. 
 
Telefone: (27) 3255-1404 e (27) 3255-
1423. 
 
Fax: (27) 3255-1625. 
 
E-mail: eliseugr@terra.com.br. 
 
Funcionamento: de segunda a sexta-
feira,das 8h às 18h e sábado, das 8h às 12h. 

http://www.caixa.com.br.
http://www.unibanco.com.br.
mailto:conradopneus@terra.com.br.
mailto:eliseugr@terra.com.br.
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Serviços prestados: consertos de arran-
que, alternador e instalações elétricas em 
geral, peças e acessórios, instalação e ma-
nutenção de tacógrafo. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Gabriel Caminhões. 
 
Localização: Rodovia BR-262, Km 14. Ri-
beira. Cep: 29135-000. Área urbana. 
 
Telefone: (27) 3255-1157. 
 
Funcionamento: de segunda a sexta-feira, 
das 8h às 18h e sábado, das 8h às 12h. 
 
Serviços prestados: lanternagem, pintura 
e troca de cabine de caminhões. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
Nome da empresa:  
Gardiesel Oficina Mecânica. 
 
Localização: Rodovia BR-262 s/nº. Ribeira. 
Cep: 29135-000. Área urbana. 
 
Telefone: (27) 3255-1664. 
 
Funcionamento: de segunda a sexta-feira, 

das 7h às 11h e de 12h30 às 17h30. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: 
equipamentos de apoio mecânico. 
 
Serviços prestados: serviços mecânicos 
em geral. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
GG Molas. 
 
Localização: Rodovia BR-262, Km 8,5. 
Bairro Guaritas. 
 
Telefone: (27) 3336-3939. 
 
Funcionamento: de segunda a sexta-feira, 
das 7h às 11h e das 12h30 às 17h30. 
 
Serviços prestados: serviços de mecânica 
pesada e reforma em carretas. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Hunidiesel Mecânica e Peças Ltda. 
 
Localização: Rodovia BR-262, s/nº. Ribeira. 
Cep: 29135-000. Área urbana. 
 

Telefone: (27) 3255-1288. 
 
Funcionamento: de segunda a sexta-feira, 
das 7h às 11h e das 12h30 às 17h30. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: 
equipamentos de apoio mecânico. 
 
Serviços prestados: serviços mecânicos 
em geral. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Mecânica Solar Diesel Ltda. 
 
Localização: Rodovia BR-262, s/nº. Guari-
tas. Cep: 29135-000. Área urbana. 
 
Telefone: (27) 3336-7924. 
 
Funcionamento: de segunda a sexta-feira, 
das 7h às 11h e das 12:30 às 17h30. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: 
equipamentos de apoio mecânico. 
 
Serviços prestados: serviços mecânicos 
em geral. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
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Nome da empresa:  
Mecânica União. 
 
Localização: Rodovia BR-262, s/nº. Nova 
Viana. Cep: 29135-000. Área urbana. 
 
Telefone: (27) 3344-1511. 
 
Funcionamento: de segunda a sexta-feira, 
das 7h às 11h e de 12h30 às 17h30. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: 
equipamentos de apoio mecânico.  
 
Serviços prestados: serviços mecânicos 
em geral. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Oficina Grazielle. 
 
Localização: Rua Sorocaba, 13. Marcílio de 
Noronha. Cep: 29135-000. Área urbana. 
 
Telefone: (27) 3344-3612. 
 
Funcionamento: de segunda a sexta-feira, 
das 7h às 11h e das 12h30 às 17h30. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: 
equipamentos de apoio mecânico.  
 
Serviços prestados: serviços de lanterna-

gem e pintura e mecânica em geral. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Oficina Mecânica Gomes Ltda. 
 
Localização: Rua J, s/nº. Nova Viana. Cep: 
29135-000. Área urbana. 
 
Telefone: (27) 3344-5027. 
 
Funcionamento: de segunda a sexta-feira, 
das 7h às 11h e das 12h30 às 17h30. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: 
equipamentos de apoio mecânico. 
 
Serviços prestados: serviços mecânicos 
em geral. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Pimenta Eletrodiesel. 
 
Localização: Rodovia BR-262, Km 10. Gua-
ritas. Cep: 29135-000. Área urbana. 
 
Telefone: (27) 3344-5961. 
 
Funcionamento: segunda a sexta-feira, das 

7h30 às 18h e sábado, das 7h30 às 12h. 
 
Serviços prestados: serviços mecânicos 
em veículos Scania. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Posto de Molas Vitória. 
 
Localização: Rodovia BR-262, Km 8,5. 
Guaritas. Cep: 29135-000. Área urbana. 
 
Telefone: (27) 3344-0822. 
 
Funcionamento: de segunda a sexta-feira, 
das 7h às 11:30h e das 12:30 às 17:10h. 
 
Serviços prestados: reformas e serviços 
mecânicos em carretas. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Potiguar Mecânica Diesel. 
 
Localização: Rodovia BR-262, Km 18. Nova 
Viana. Cep: 29135-000. Área urbana. 
 
Telefone: (27) 3255-1230. 
 
Funcionamento: de segunda a sexta-
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feira,das 8h às 18h e sábado, das 8h às 12h. 
 
Serviços prestados: mecânica pesada para 
caminhões. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Recap Recauchutadora de Pneus. 
 
Localização: Rodovia BR-262, Km 8. Guari-
tas. Cep: 29135-000. Área urbana. 
 
Telefone: (27) 3336-8000. 
 
Funcionamento: de segunda a sexta-feira, 
das 8h às 17h45. 
 
Serviços prestados: recapagem de pneus 
de carga. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Renova Diesel Peças e Serviços Ltda. 
 
Localização: Rodovia BR-262, s/nº, Nova 
Viana. Cep: 29135-000. Área urbana. 
 
Telefone: (27) 3336-7803. 
 
Funcionamento: de segunda a sexta-feira, 

das 8h às 18h e sábado, das 8h às 12h. 
 
Serviços prestados: comércio de peças e 
serviços de apoio mecânico. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
Nome da empresa: 
Rotasol Implementos rodoviários Ltda. 
 
Localização: Rodovia BR-262, Km 8,5. 
Guaritas. Cep: 29135-000. Área urbana. 
 
Telefone: (27) 3344-1266 e (27) 3344-
2323. 
 
E-mail: rotasol.vix@terra.com.br. 
 
Funcionamento: de segunda a sexta-feira, 
das 7h30 às 17h30. 
 
Serviços prestados: consertos de equipa-
mentos pesados, soldas, alinhamento e tro-
ca de peças em geral. 
 
Informações e observações complemen-
tares: representante da Facchini do E.S. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Serlat Auto Serviço. 

 
Localização: Rodovia BR-262, Km-8,5. 
Guaritas. Cep: 29135-000. Área urbana. 
 
Telefone: (27) 3336-1355 e (27) 3344-
0823. 
 
Funcionamento: de segunda a sexta-feira, 
das 7h30 às 11h e das 12h30 às 17h45. 
 
Serviços prestados: consertos e serviços 
mecânicos para caminhões. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
União Peças e Acessórios. 
 
Localização: Rodovia BR-262, Km 8. Guari-
tas. Cep: 29135-000. Área urbana. 
 
Telefone: (27) 3336-1831. 
 
Funcionamento: de segunda a sábado, das 
7h30 às 17h30. 
 
Serviços prestados: manutenção de auto-
móveis. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
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Venac�Veículos Nacionais. 
 
Localização: Rodovia BR-262, Km 9. Guari-
tas. Cep: 29135-000. Área urbana. 
 
Telefone: (27) 3346-7900 e (27) 3346-
7959. 
 
Fax: (27) 3346-7959. 
 
E-mail: adm@venac.com.br. 
 
Funcionamento: de segunda a sexta-feira, 
das 8h às 17h45. 
 
Serviços prestados: venda e reforma de 
caminhões, autoelétrica, motores e caixa 
diferencial. 
 
Informações e observações complemen-
tares: serviço 24h Plus, deslocamento me-
cânico e vendedor. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco 
 
Nome da empresa:  
Visepe. 
 
Localização: Rodovia BR-262, Km 8,5. 
Bairro Guaritas. 
 
Telefone: (27) 3336-8022. 
 
Funcionamento: de segunda a sexta-feira, 
das 8h às 17h30. 

 
Serviços prestados: alinhamento e balan-
ceamento, serviços mecânicos em geral. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
 
6.7.5 � Postos de Abastecimento 
 
Nome da empresa:  
Auto Posto Fênix. 
 
Localização: Rodovia BR-262, Km 8,5. 
Guaritas. Cep: 29135-000. Área urbana. 
 
Telefone: (27) 3336-7763. 
 
Funcionamento: diariamente, 24 h. 
 
Serviços prestados: abastecimento, troca 
de óleo, lubrificação, agência de cargas, 
churrascaria e lanchonete. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Posto Canaã. 
 
Localização: Rodovia BR-262, Km 12. Bair-
ro Ribeira. 
 
Telefone: (27) 3337-1444. 

 
Funcionamento: diariamente, 24h. 
 
Serviços prestados: abastecimento, cali-
bragem, troca de óleo, lubrificação, lancho-
nete, lava-jato e hotel. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Posto do Elias (Frannel). 
 
Localização: Rodovia BR-262, Km 14. Ri-
beira. Cep: 29135-000. Área urbana. 
 
Telefone: (27) 3255-1294. 
 
Funcionamento: diariamente, 24h. 
 
Serviços prestados: abastecimento, borra-
charia, área para alimentação e reparos 
automotivos. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Posto Nova Viana (Shell). 
 
Localização: Rodovia BR-262, Km 18. Nova 
Viana. Cep: 29135-000. Área urbana. 
 
Telefone: (27) 3255-1132. 

mailto:adm@venac.com.br.
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Funcionamento: diariamente, 24h. 
 
Serviços prestados: abastecimento e repa-
ros automotivos. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Posto Rede Flecha (Shell). 
 
Localização: Rodovia BR-262, Km-15. Nova 
Viana. Cep: 29135-000. Área urbana. 
 
Telefone: (27) 3255-1209. 
 
Web Site: http://www.flecha.com.br. 
 
E-mail: comercial@flecha.com.br. 
 
Funcionamento: diariamente, 24h. 
 
Serviços prestados: abastecimento, borra-
charia, lavagem e limpeza de veículos, troca 
de óleo, sanitários, área para alimentação, 
telefone público e outros. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Posto 7Bello. 
 

Localização: Rodovia BR-262, Km 9. Bairro 
Guaritas. 
 
Telefone: (27) 3336-8329. 
 
E-mail: crfabris@yahoo.com.br. 
 
Funcionamento: diariamente, 24h. 
 
Serviços prestados: abastecimento, troca 
de óleo, lavagem e limpeza de veículos, 
sanitários, loja de conveniência, loja de pro-
dutos em geral e restaurante. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Posto 13 de Maio (Esso). 
 
Localização: Rodovia BR-262, Km 8,5. 
Guaritas. Cep: 29135-000. Área urbana. 
 
Telefone: (27) 3336-8254. 
 
Funcionamento: diariamente,, 24h. 
 
Serviços prestados: abastecimento, lan-
chonete, sanitários e telefone público. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
Nome da empresa:  

Posto 13 de Maio II (Texaco). 
 
Localização: Rodovia BR-101, Km-306. 
Jucu. Cep: 29135-000. Área urbana. 
 
Telefone: (27) 3255-7215. 
 
Funcionamento: diariamente, 24h. 
 
Serviços prestados: abastecimento, repa-
ros automotivos, lanchonete, restaurante, 
borracharia e sanitários. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
 
6.7.6 � Locais e Templos de  

Manifestações de Fé 
 
Nome da empresa:  
Congregação Irmãs Carmelitas  
da Divina Providência. 
 
Localização: Rua Campos do Jordão, 2. 
Marcílio de Noronha.  Cep: 29135-000. Área 
urbana. 
 
 
Telefone: (27) 3344-2000. 
 
Serviços prestados: misssas e atendimen-
tos a fiéis. 
 
Referências/Documentos consultados: 

http://www.flecha.com.br.
mailto:comercial@flecha.com.br.
mailto:crfabris@yahoo.com.br.
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in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Primeira Igreja Batista em Canaã. 
 
Localização: Avenida Tancredo Neves, 12. 
Canaã. Cep: 29135-000. Área urbana. 
 
Telefone: (27) 3344-8611. 
 
Serviços prestados: cultos e atendimentos 
a fiéis. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Primeira Igreja Batista em 
Marcílio de Noronha. 
 
Localização: Rua Pelotas, 24. Marcílio de 
Noronha. Cep: 29135-000. Área urbana. 
 
Telefone: (27) 3343-5299. 
Serviços prestados: cultos e atendimentos 
a fiéis. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Igreja Batista em Bairro Industrial. 
 

Localização: Avenida Freire, s/nº. Industri-
al. Cep: 29135-000. Área urbana. 
 
Telefone: (27) 3396-2424. 
 
Serviços prestados: cultos e atendimentos 
a fiéis. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Igreja Evangélica Assembléia de Deus. 
 
Localização: Rua Barbacena, 20. Marcílio 
de Noronha. Cep: 29135-000. Área urbana. 
 
Telefone: (27) 3344-3739. 
 
Serviços prestados: cultos e atendimentos 
a fiéis. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
Nome da empresa:  
Igreja Assembléia de Deus  
de Vila Betânia. 
 
Localização: Rua Santa Helena, 1. Vila 
Betânia. Cep: 29135-000. Área urbana. 
 
Telefone: (27) 3336-8377. 
 
Serviços prestados: cultos e atendimentos 

a fiéis. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Igreja Nossa Srª da Conceição. 
 
Localização: Avenida Governador Rubim, 
229. Centro. Cep: 29135-000. Área urbana. 
 
Telefone: (27) 3255-1237. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: pro-
cesso nº 02/80 de 12/03/1983. 
 
Serviços prestados: celebração de missas 
e atendimentos a fiéis. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
 
 
Nome da empresa:  
Igreja Nossa Sª D�ajuda. 
 
Localização: Araçatiba � na Rodovia BR-
101 no sentido Vitória x Rio de Janeiro. Cep: 
29135-000. Área urbana. 
 
Serviços prestados: celebração de missas 
e atendimentos a fiéis. 
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Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Paróquia Santa Clara de Assis. 
 
Localização: Rua Minas Gerais, 39. Vila 
Betânia. Cep: 29135-000. Área urbana. 
 
Telefone: (27) 3336-2980. 
 
Serviços prestados: celebração de missas 
e atendimentos a fiéis. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
7 - GLOSSÁRIO. 
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Estado de conservação: 
Análise qualitativa dos atrativos quanto às 
manifestações culturais, análise realizada 
quanto à fidelidade à origem histórica e/ou 
grau de conservação.  
 
Indicativos quanto ao estado de conservação 
em relação às transformações ocorridas, 
causando descaracterização do atrativo, 

classificados da seguinte forma: 
 
Bom � Atrativo com as características origi-
nais, bem conservadas e/ou restauradas, em 
condições de uso. 
 
Regular � Atrativo parcialmente alterado, 
necessitando de pequenas obras de conser-
vação e/ou restauração (pintura etc.) e em 
condições de uso. 
 
Ruim � Atrativo alterado, com a estrutura 
ameaçada, sem condições de descrição de 
suas características originais. 
 
Deteriorado � Atrativo desmoronado que 
não apresenta mais condições de descrição 
de suas características originais. 
 
Acesso ao atrativo: 
Bom � pavimentado ou não que, em função 
do seu estado, permita aos visitantes chega-
rem ao atrativo em qualquer época do ano. 
 
Regular � pavimentado ou não que, em 
função do seu estado de conservação, res-
trinja o uso aos visitantes em determinado 
período do ano. 
 
Precário � não pavimentado e que dificulte 
o acesso dos visitantes ao atrativo (exem-
plo: caminhos, atalhos etc.). 
 
Meios de hospedagem: 
 
Bom - Se o grau de satisfação do cliente for 

satisfatório. 
 
Regular � Se o grau de satisfação do cliente 
não for satisfatório. 
 
Ruim � Inviável. 
 
Adaptado e não adaptado � Se é ou não 
adaptado para pessoas com necessidades 
especiais. 
 
Acessibilidade ao atrativo - Refere-se aos 
períodos de visitação ao atrativo, determi-
nando por diversidades climáticas ou outras 
restrições de horários e de leis. No caso de 
ser temporário, utiliza-se o critério de men-
cionar os meses/dias, quando necessário. 
 
Maior fluxo � Maior número de visitantes. 
 
Demanda � Procura turística.  
 
Descrição dos UH´s (unidades habita-
cionais) � Indica o número total de uh�s por 
tipo, a saber: suítes, apartamentos, quartos 
com e sem banheiro privativo, chalés e tam-
bém se há camas extras no estabelecimento. 
Caso o apartamento, suíte ou chalé não es-
teja descrito, considerar para todos, o se-
guinte critério: nos apartamentos há banhei-
ro privativo e nas suítes e chalés há banhei-
ro privativo e salas de estar.  
 
Origem dos visitantes � Indica a origem 
dos visitantes: se intermunicipal, do entorno 
regional, de outros estados e outros países. 



 
Inventário da Oferta Turística do Município de Viana / 2005. 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

70
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Inventário da Oferta Turística do Município de Viana / 2005. 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

71

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. In loco. 
 

2. SEBRAE. Programa SEBRAE de 
Turismo. Inventário da Oferta Tu-
rística. Município de Viana. Janeiro, 
1997. 

 
3. Fundação Nacional de Arte. Insti-
tuto Nacional do Folclore. 

 
4. Atlas Folclórico do Brasil. Arte-
sanato, danças e folguedos: Es-
pírito Santo. Rio de Janeiro, FU-
NARTE, 1982.  

 
 
Órgãos Públicos e Privados: 
 

6. Comissão Espírito Santense de 
Folclore. 

 
7. ESCELSA � Espírito Santo Cen-
trais Elétricas. 

 
8. IBAMA - Instituto Brasileiro de 
Meio Ambiente. 

 
9. IBGE - Instituto Brasileiro de Ge-
ografia e Estatística.  

 
10. Prefeitura Municipal de Viana. 

 
11. SAAE � Serviço Autônomo de Á-
gua e Esgoto. 

 
12. SEBRAE/ES. 

 
13. Sindhotéis � Sindicato dos Hotéis 
do Espírito Santo. Site em constru-
ção. 

 
 
Cd de dados:  
 

14. Espírito Santo em Dados. Gover-

no do Estado do ES 2003-2006. 
 
Sites:  
 

15. Comissão Espírito Santense de 
Folclore. Disponível 
em:<http://www.folclorecapixaba.or
g.br>. Acesso em jun. de 2004. 

 
16. Correios Vitória. Disponível 
em:<http://www.correios.com.br.>. 
Acesso em: jun de 2004. 

 
17. Disponível 
em:<http://www.gazetaonline.com.
br>. Acesso em: 04 de jun. de 2004. 

 
18. IBAMA-Instituto Brasileiro de 
Meio Ambiente. Disponível 
em:<http://www.ibama.gov.br>. 
Acesso em: jun. 2004. 

 
19. IBGE-Instituto Brasileiro de Geo-
grafia. Disponível 
em:<http://www.ibge.gov.br>. A-
cesso em: jun de 2004. 

 
20. IEMA�Instituto Estadual do Meio 
Ambiente. Disponível em: 
<http://www.iema.es.gov.br>. A-
cesso em: jun. de 2004. 

 
21. IPES�Instituto de apoio à pesqui-
sa do Espírito Santo. Disponível em: 
<http://www.ipes.gov.br>. Acesso 
em: jun de 2004. 
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22. SEBRAE/ES. Disponível 
em:<www.sebraees.com.br>. Aces-
so em: jun. de 2004. 

 
23. Telemar 2004. Disponível em. 
<http://www.telemar.com.br>. A-
cesso em: jun. de 2004. 
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