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APRESENTAÇÃO: 
 
O SEBRAE/ES em parceria com a 
SEDETUR e BANDES, apresenta um 
trabalho cuja principal finalidade 
consiste em levantar as potenciali-
dades turísticas dos municípios do 
Espírito Santo. Este relatório apre-
senta as potencialidades do municí-
pio de Vila Velha. Outros 47 municí-
pios capixabas também foram con-
templados com estudos desta natu-
reza, produzidos ao longo do ano de 
2004. 
 
O Inventário da Oferta Turística será 
a metodologia usada para registrar 
o conjunto de atrativos equipamen-
tos, serviços e infra-estrutura dis-
poníveis em cada núcleo, a fim de 
otimizar os atrativos naturais e cul-
turais como produto turístico, obe-
decendo às características originais 
e a capacidade de ocupação destes 
núcleos. 
 
A pesquisa deste trabalho foi reali-
zada pelo Instituto de Pesquisa Flex 
Consult e teve o auxílio das prefei-

turas dos municípios pesquisados 
com o referido estudo, buscando 
com isto fornecer uma radiografia 
de sua infra-estrutura turística. 
 
Durante muitos anos, no Espírito 
Santo, o turismo foi visto meramen-
te como atividade de lazer e festa, 
não sendo enxergado como uma 
atividade econômica, que necessita 
de infra-estrutura e mão-de-obra 
especializada, esquecendo-se que 
esta é a atividade econômica que 
mais cresce no mundo. 
 
Como em todo o País, o Estado do Espírito 
Santo começa a  despertar para o turismo 
planejado, sustentável e profissional, fo-
mentando grandes recursos sob a forma de 
estruturas hoteleiras, agências, restauran-
tes, transportes, centros de lazer, parques 
temáticos, museus, aeroportos e outros. 
Esses, por sua vez, dependem de mão-de-
obra qualificada e geram um número ex-
pressivo de empregos diretos e indiretos.  
 
Hoje temos uma maior preocupação 
e melhor organização do Estado 
frente ao turismo, valorizando nos-
sas origens culturais e nossos dife-

renciais históricos e geográficos, 
procurando estruturá-lo, tendo co-
mo objetivo final a sua consolidação 
como destino turístico.  
 
Para isso, é necessário conhecer e 
quantificar nossos potenciais e o 
Inventário da Oferta Turística é o 
instrumento ideal neste processo de 
desenvolvimento turístico. 

 
1 � OBJETIVOS. 
 
O Inventário da Oferta Turística 
será estruturado a fim de servir 
como fonte para: 
 
·identificar características e fato-
res que determinam as motiva-
ções de viagem; 
·dimensionar a oferta de servi-
ços equipamentos e infra-
estrutura disponíveis, para o 
processo de ocupação turística 
do território; 
·diagnosticar deficiências e pon-
tos críticos entre a oferta e a 
demanda turística existente; 
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·permitir a previsão do compor-
tamento do mercado em função 
da análise de tendências; 
·direcionar os programas de a-
ção para o planejamento estra-
tégico do desenvolvimento do 
setor; 
·analisar o efeito multiplicador 
do turismo no cenário econômi-
co do município; 
·organizar o setor de turismo na 
estrutura administrativa do setor 
público; 
·hierarquizar e priorizar os atra-
tivos e conjuntos existentes para 
sua utilização otimizada e orde-
nada; 
·servir como fonte de pesquisa e 
consulta aos empresários, aos 
estudantes e à comunidade em 
geral, interessados na atividade 
turística do município. 
 
 
2 � METODOLOGIA. 
 
O Inventário da Oferta Turística dos 
municípios do Estado do Espírito 
Santo é uma iniciativa do Sebrae/ES 

de levantar informações e de orga-
nizar os arranjos produtivos locais. 
O município de Vila Velha foi sele-
cionado pelo SEBRAE/ES para ser 
inventariado turisticamente de a-
cordo com uma metodologia de 
classificação da EMBRATUR,  que 
caracteriza os municípios brasileiros 
que apresentam uma oferta turísti-
ca, ou ainda, um potencial turístico.  
Toda a parte operacional da pesqui-
sa, desde o levantamento das in-
formações à elaboração do docu-
mento final, foi executada pelo Ins-
tituto de Pesquisa Flex Consult e 
validadas pelo SEBRAE/ES. 
As informações do município foram 
coletadas em diversos órgãos com-
petentes, de acordo com cada as-
sunto, IBGE, DEE, IPES, IDAF, IBA-
MA, IEMA, Prefeitura e outros ór-
gãos do município. Foram solicita-
das ainda algumas informações em 
empresas concessionárias de serviço 
público, como CESAN, ESCELSA e 
TELEMAR, com o intuito de levantar 
dados da infra-estrutura do municí-
pio. 

O levantamento das informações 
sobre os atrativos, equipamentos e 
infra-estrutura turísticas do municí-
pio foram pesquisados �in loco�. 
A análise, tabulação, formatação, 
correção, redação e elaboração do 
documento final foram realizadas 
por pesquisadores e coordenação 
técnica da Flex Consult e validadas 
pelo SEBRAE/ES. Os formulários de 
pesquisa, utilizados para o levanta-
mento das informações seguem o 
conteúdo do �Inventário da Oferta 
Turística � Metodologia � Brasília: 
ministério do Turismo, 2003� de 
autoria do próprio Ministério do Tu-
rismo. 
O inventário classifica a pesquisa 
em três grupos: Atrativos Turísticos, 
Serviços e Equipamentos Turísticos 
e Infra-estrutura de Apoio ao Turis-
mo. Cada grupo subdivide-se em: 
Tipos e Subtipos. 
As áreas inventariadas em cada 
município serão as áreas de interes-
se turístico, desta forma, foi realiza-
do junto à Secretaria Municipal de 
Turismo, um zoneamento para defi-



 
 
Inventário da Oferta Turística do Município de Vila Velha / 2005 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

12

nição destas áreas, conforme a se-
guir: 
 

1. Ponta da Fruta, 
2. Praia do Sol, 
3. Barra do Jucú, 
4. Itaparica, 
5. Itapoã, 
6. Praia da Costa, 
7. Praia do Ribeiro, 
8. Centro, 
9. Prainha, 
10. Glória,  
11. São Torquato, 
12. Av Carlos Lindemberg, 
13. Rodovia Darly Santos e  
14. Terminais Rodoviários 

(transcol). 
 

 
 
 
3 � INTRODUÇÃO AO MUNICÍPIO. 
 
 

Vila Velha é o berço da colo-
nização do solo Espírito Santen-
se, este fato marcou a cidade e 
deixou traços que dão ao muni-

cípio ares de glamour e charme 
que se misturam às característi-
cas contemporâneas adotadas 
na arquitetura dos belíssimos 
complexos imobiliários que e-
molduram a inigualável orla, 
propícia ao banho, à pesca, às 
práticas esportivas e às progra-
mações artísticas e culturais que 
fazem de Vila Velha uma paisa-
gem única em todo o cenário 
capixaba. 

A riqueza do patrimônio cul-
tural é evidenciada nas edifica-
ções, onde se destacam o �Con-
vento da Penha� e a �Igreja do 
Rosário�, por estarem entre as 
mais antigas do País, e nas ma-
nifestações da cultura popular 
brasileira como as �Bandas de 
Congo�, que cumprindo a tradi-
ção e o legado cultural deixado 
pelos seus descendentes, com 
muito amor e originalidade man-
têm a �Festa de São Benedito�. 

O patrimônio natural impres-
siona com as praias urbanizadas 

e outras ainda ornadas por con-
centrações de restinga. O surf, 
também é uma marca do litoral 
de Vila Velha, pelas ondas e por 
ser o berço natural da �Bi Cam-
peã Mundial de surf � Neymara 
Rocha de Carvalho�, indo além 
temos os manguezais, a biodi-
versidade da fauna e da flora e 
também as formações rochosas 
que completam este magnífico 
patrimônio preservado.  

O setor de serviços é tenta-
dor, oferecendo desde shoping 
centers, a uma completa e efici-
ente estrutura hoteleira e do sis-
tema de alimentação, além de 
serviços bancários, de abasteci-
mento, de serviços mecânicos, 
médico-hospitalares e outros 
que por ventura possam ser do 
interesse da comunidade e dos 
turistas que visitam o município. 
Enfim, Vila Velha, corresponde a um 
produto turístico que oferece tradições 
culturais, ambiente natural diversifica-
do e preservado e uma moderna e efi-
ciente estrutura de serviços ao turista 
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4 -ATRATIVOS TURÍSTICOS 
4.1 � ATRATIVOS NATURAIS 
 
4.1.1 � Montanhas. 
 
4.1.1.1.- Montes / Morros / Colinas. 
 
Nome:  
Pedra do Inhoá. 
 
Localização: Rua Cabo Aylson Simões 
s/nº. Área urbana. Prainha. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: 
Centro � Sede. 
 
Distância da sede do município: 01km. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, não pavi-
mentado, em estado regular de conserva-
ção, não sinalizado e não adaptado.  
 
Descrição do acesso utilizado: estrada 
de terra, com curvas sinuosas e encostas, e 
infra-estrutura em completo abandono. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário 
contratado ou a pé, em estado regular e 
não adaptado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo:  
não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 

Entrada do atrativo: não adaptada. 
Visitação: diariamente, sem horário defi-
nido, sem visitas guiadas, acesso gratuito e 
sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o atra-
tivo: horas. 
 
Equipamentos e serviços do atrativo: 
não há. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: ca-
minhada contemplativa. 
 
Integra roteiro turístico comercializa-
dos? Sim. Através da �Rota do Sol e da 
Moqueca�. Coordenada pela SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: local e municipal. 
Maior fluxo de visitação: o verão, finais de 
semana e férias escolares. 
 
Descrição do atrativo: está situado pró-
ximo a uma enseada (a Prainha), o atrativo 
é um excelente mirante natural, avistando 
a Baía de Vitória, o Convento da Penha e 
outros entornos (contornos naturais e belas 
costas). 
 
Inhoá é uma palavra tupi que significa cen-
topéia. 
 
Referências/Documentos consultados:  

1. PMVV, SECTUR. Inventário da O-
ferta Turística do  Municipal de 
Vila Velha . 2002/2003. 

2. www.vilavelha.es.gov.br. Acesso 
em junho 2004 

 
 
 
Nome: 
Morro do Penedo. 
 
Localização: margens do canal da Ilha de 
Vitória. Área urbana. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: 
distrito de Argolas. 
 
Localidade mais próxima ao atrativo: 
08km. 
 
Distância da sede do município: 02km. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, não pavi-
mentado, em estado regular de conserva-
ção, não sinalizado e não adaptado e ou 
hidroviário marítimo. 
 
Descrição do acesso utilizado: Rodovia 
Darly Santos. Rodovia estadual que dá 
acesso ao Porto de Capuaba, com sinaliza-
ção e iluminação perfeitas. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário 
contratado ou hidroviário marítimo, em 
estado regular de conservação. 

http://www.vilavelha.es.gov.br
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O ônibus leva até a entrada do Cais de 
Capuaba, a partir daí tem que ir a pé. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: 
Decreto Municipal de nº 058/94. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: não adaptada. 
 
Visitação: diariamente, sem horário defi-
nido, sem visitas guiadas, acesso gratuito e 
sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o atra-
tivo: um dia. 
 
Equipamentos e serviços do atrativo: 
não há. 
Atividades ocorrentes no atrativo: ca-
minhada contemplativa. 
 
Integra roteiro turístico comercializa-
dos? Sim. Através da �Rota do Sol e da 
Moqueca�. Coordenada pela SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: local e municipal. 
Maior fluxo de visitação: o verão, finais de 
semana e férias escolares. 
 
Descrição do atrativo: maciço granítico 
de 135 metros de altitude, localizado à 

margem do mar junto ao Porto de Capua-
ba. 
 
Nos tempos da colonização, servia de su-
porte para a pesada corrente de ferro que 
barrava a passagem do canal para navios 
corsários, como o inglês Thomas Cavendi-
sa, que caiu prisioneiro em uma invasão e 
perdeu cerca de 80 homens na batalha. 
 
 

Ainda hoje são vistos argolões engatados 
na pedra. 
 
Abrangendo uma área de 19 hectares, 
compõe um dos mais cenários da Ilha de 
Vitória, mas que vêm sofrendo riscos de 
descaracterização através da presença de 
alguns equipamentos e atividades portuá-
rias. 
 
Observações complementares: a partir 
da entrada do Cais de Capuaba (há trans-
porte urbano regular até o local) é necessá-

rio caminhar até o sopé do atrativo. 
 
Referências/Documentos consultados:  

1. PMVV, SECTUR. Inventá-
rio da Oferta Turística do  Muni-
cipal de Vila Velha . 2002/2003. 

2. www.vilavelha.es.gov.br. 
Acesso em junho 2004. 

 
 
 
Nome:  
Morro do Moreno 
 
Localização: Praia da Costa. Área urbana. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: 
Centro - Sede 
 
Distância da sede do município: 03km. 
 
Distância da sede do município: 03km. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, parcial-
mente pavimentado, em bom estado, não 
sinalizado e não adaptado. 
 
Descrição do acesso utilizado: estradas 
que partem da Vila Militar ou da Praia da 
Costa e que possuem cerca de 1,5km a 
2km de extensão até o topo (toda subida). 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário 
contratado ou a pé em bom estado e não 
adaptado. 

http://www.vilavelha.es.gov.br
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Legislação de proteção ao atrativo: Lei 
Federal e Municipal nº 262/90 e Decreto 
Municipal nº 202/96. 
 
Estado de conservação: regular estado 
de conservação, devido ao acelerado cres-
cimento urbano desordenado. 
 
 

 
 
Entrada do atrativo: não adaptada. 
 
Visitação: diariamente, sem horário defi-
nido, sem visitas guiadas, acesso gratuito e 
sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente.  
 
Tempo necessário para usufruir o atra-
tivo: algumas horas. 
 
Equipamentos e serviços do atrativo:  

hospedagem e locais para alimentação. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: ca-
minhada contemplativa, rapel e vôo livre. 
 
Integra roteiro turístico comercializa-
dos? Sim. Através da �Rota do Sol e da 
Moqueca�. Coordenada pela SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal e 
entorno regional. O maior fluxo de visitação 
ocorre no verão. 
 
Descrição do atrativo: Morro com 164 
metros de altitude, às margens da Baía de 
Vitória e de onde avista todas as belezas da 
Praia da Costa e da Ilha de Vitória. 
 
Em seu sopé há vários pontos de pesca 
(hoje prejudicados pela especulação imobi-
liária que vem cercando o acesso ao mar 
com cerca e cães). 
 
No cume, fonte de água mineral, rampa 
para vôo-livre e mirantes naturais, tudo 
cercado por uma vegetação remanescente 
de Mata Atlântica. 
 
Muito utilizado por adeptos do trekking, 
bicicross e alpinismo, para prática do 
esporte em suas formações naturais. 
 
Referências/Documentos consultados:  

1. PMVV, SECTUR. Inventário da O-
ferta Turística do  Municipal de 

Vila Velha . 2002/2003. 
2. www.vilavelha.es.gov.br. Acesso 

em junho 2004. 
 
 
 
Nome:  
Morro da Concha 
 
Localização: norte da Praia do Barrão. 
Área urbana. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: 
Barra do Jucu. 
 
Distância da localidade mais próxima: 
01km. 
 
Distância da sede do município: 12km. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, totalmen-
te pavimentado, em bom estado, sinalizado 
e não adaptado. 
Descrição do acesso utilizado: rua pa-
vimentada, na Barra do Jucu, que parte da 
Rodovia do Sol, completamente sinalizada. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário 
coletivo regular, em bom estado e não a-
daptado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: não 
há. 
 
Estado de conservação: bom estado. 

http://www.vilavelha.es.gov.br
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Entrada do atrativo: não adaptada. 
 
Visitação: diariamente, sem horário defi-
nido, sem visitas guiadas, acesso gratuito e 
sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
 

 
Tempo necessário para usufruir o atra-
tivo: algumas horas. 
 
Equipamentos e serviços do atrativo:  
hospedagem e locais para alimentação. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: ca-
minhada contemplativa. 
 
Integra roteiro turístico comercializa-
dos? Sim. Através da �Rota do Sol e da 
Moqueca�. Coordenada pela SEDETUR. 

 
Origem dos visitantes: local, municipal e 
entorno regional e outros estados. O maior 
fluxo de visitação ocorre no verão. 
 
Descrição do atrativo: elevação granítica 
à beira-mar, coberta com restinga. 
 
Conta com uma posição privilegiada, tendo 
ao lado a Foz do Rio Jucu e do outro a Praia 
do Barrão. 
 
Há uma escada pavimentada e com corri-
mão em todo o seu redor, para facilitar o 
acesso e não prejudicar sua beleza natural. 
 
Propicia uma excelente visão panorâmica 
de todo o litoral de Vila Velha. 
 
Observações complementares: no en-
torno do atrativo há variados serviços como 
telefone, alimentação, hospedagem, trans-
porte, banheiros etc. 
Referências/Documentos consultados:  

1. PMVV, SECTUR. Inventário da O-
ferta Turística do  Municipal de 
Vila Velha . 2002/2003. 

2. http://www.vilavelha.es.gov.br. 
Acesso em unho 2004. 

 
 
 
 
 
4.1.2. � Costas ou Litoral 

 
4.1.2.1 � Praias 
 
Nome:  
Praia da Costa 
 
Localização: Praia da Costa. Área urbana. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: 
Centro - Sede 
 
Distância da sede do município: 02km. 
 
Distância da sede do município: 02km. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, totalmen-
te pavimentado, em bom estado, sinalizado 
e adaptado. 
 
Descrição do acesso utilizado: Avenida 
central que parte da sede do município, 
totalmente sinalizada (urbana). Avenida 
Champagnat e Avenida Beira-Mar. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário cole-
tivo regular, em bom estado e não adaptado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: não 
há. 
 
Estado de conservação: bom estado. 
 
Entrada do atrativo: não adaptada. 
 
Visitação: diariamente, sem horário defi-

http://www.vilavelha.es.gov.br
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nido, sem visitas guiadas, acesso gratuito e 
sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o atra-
tivo: horas. 
 
Equipamentos e serviços do atrativo: 
serviços de limpeza e de segurança, área para 
lazer e entretenimento, locais para alimenta-
ção e para hospedagem parcialmente adapta-
dos, posto de abastecimento, agências bancá-
rias, correios, farmácias, calçadão, ciclovia e 
táxi. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: ba-
nho de sol e de mar e atividades esportivas 
recreativas. 
 
Integra roteiro turístico comercializa-
dos? Sim. Através da �Rota do Sol e da 
Moqueca�. Coordenada pela SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal, 
do entorno regional, outros estados e ou-
tros países. O maior fluxo de visitação o-
corre no verão. 
 
Descrição do atrativo: Praia urbana. É a 
mais tradicional do município e talvez por 
isso a preferida pelos canelas-verdes (nome 
dado aos habitantes do município). 
 
Urbanizada em toda a sua extensão por 

calçadão e ciclovia, com áreas reservadas 
na areia para prática de esportes como 
vôlei, frescobol, futebol e cooper. 
Há areias douradas e águas límpidas, conta 
com um dos mais modernos sistemas de 
iluminação noturna (vapor metálico), o que 
permite o seu uso durante à noite com 
praticamente a mesma segurança do dia 
em seus 03km de extensão. 
 
Referências/Documentos consultados: 

 PMVV, SECTUR. Inventário da O-
ferta Turística do Municipal de Vi-
la Velha . 2002/2003. 
 

 
 
 
 
Nome:  
Praia de Itapoã 
 
Localização: Bairro de Itapoã. Área urba-
na. 
 

Localidade mais próxima do atrativo: 
Praia da Costa. 
 
Distância da localidade mais próxima: 
01km. 
 
Distância da sede do município: 03km. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, totalmen-
te pavimentado, em bom estado, sinalizado 
e adaptado. 
 
Descrição do acesso utilizado: Avenida 
Hugo Musso, uma das avenidas centrais do 
município, totalmente urbanizada e sinali-
zada, com todas as facilidades que podem 
ser oferecidas. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário 
coletivo regular, em bom estado e não a-
daptado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: não 
há. 
 
Estado de conservação: bom estado. 
 
Entrada do atrativo: não adaptada. 
 
Visitação: diariamente, sem horário defi-
nido, sem visitas guiadas, acesso gratuito e 
sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
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Tempo necessário para usufruir o atra-
tivo: horas. 
 
Equipamentos e serviços do atrativo: 
serviços de limpeza e de segurança, área 
para lazer e entretenimento, locais para 
alimentação e para hospedagem parcial-
mente adaptados, posto de abastecimento, 
agências bancárias, correios, farmácias, 
calçadão, ciclovia e táxi. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: pos-
sibilidade de combinar  passeios de barco 
com os pescadores da colônia de pesca ali 
situada. 
 
 
 

 
 
Integra roteiro turístico comercializa-
dos? Sim. Através da �Rota do Sol e da 
Moqueca�. Coordenada pela SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal, 

do entorno regional, outros estados e ou-
tros países. O maior fluxo de visitação o-
corre no verão. 
 
Descrição do atrativo: continuação da 
orla, iniciada na Praia da Costa, com todos 
os atrativos e facilidades. 
 
Destaca-se hoje com o apelido de �Beverly 
Hills� devido ao perfil dos seus freqüenta-
dores. É ponto de partida também para 
algumas ilhas que são áreas de preserva-
ção e picos para a prática de surf. 
 
Referências/Documentos consultados: 
PMVV, SECTUR. Inventário da Oferta 
Turística do  Municipal de Vila Velha . 
2002/2003. 
 
 
 
 
Nome:  
Praia de Itaparica. 
 
Localização: orla marítima do município. 
Continuação da urbanização da Praia da 
Costa e Itapoã. Área urbana. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: 
Praia de  
Itapoã. 
 
Distância da localidade mais próxima: 
01km. 

 
Distância da sede do município: 03km. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, totalmen-
te pavimentado, em bom estado, sinalizado 
e não adaptado. 
 
Descrição do acesso utilizado: Rodovia 
do Sol, uma das principais rodovias do mu-
nicípio, totalmente urbanizada e sinalizada, 
com todas as facilidades que podem ser 
oferecidas. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário 
coletivo regular, em bom estado e não a-
daptado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: não 
há. 
 
Estado de conservação: bom estado. 
 
Entrada do atrativo: não adaptada. 
 
Visitação: diariamente, sem horário defi-
nido, sem visitas guiadas, acesso gratuito e 
sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o atra-
tivo: horas. 
 
Equipamentos e serviços do atrativo: 
serviços de limpeza e de segurança, área 
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para lazer e entretenimento, locais para 
alimentação e para hospedagem parcial-
mente adaptados, posto de abastecimento, 
agências bancárias, correios, farmácias, 
calçadão, ciclovia e táxi. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: prá-
tica de surf, banho de sol e de mar. 
 
 

 
 Integra roteiro turístico comercializa-
dos? Sim. Através da �Rota do Sol e da 
Moqueca�. Coordenada pela SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal, do 
entorno regional, outros estados e outros paí-
ses. O maior fluxo de visitação ocorre no ve-
rão. 
 
Descrição do atrativo: continuação da 
orla, iniciada na Praia da Costa, com todos 
os atrativos e facilidades. 
 

Destaca-se por ser uma das praias mais 
limpas do município e por suas ondas que 
favorecem à prática de surf. 
 
Referências/Documentos consultdos:

  
 PMVV, SECTUR. Inventário da Oferta 
Turística do  Municipal de Vila Velha 
. 2002/2003. 

 
 
 
Nome:  
Praia do Barrão 
 
Localização: Barra do Jucu. Área urbana. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: 
Itaparica. 
 
Distância da localidade mais próxima: 
10km. 
 
Distância da sede do município: 13km. 
Acesso ao atrativo: rodoviário, totalmen-
te pavimentado, em bom estado, sinalizado 
e não adaptado. 
 
Descrição do acesso utilizado: chega-se 
à praia, pela Rodovia do Sol, entrando na 
Barra do Jucu e seguindo a sinalização. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário 
coletivo regular do tipo ônibus urbano, com 
boa qualidade e não adaptado. 

 
Legislação de proteção ao atrativo: não 
há. 
 
Estado de conservação: bom estado. 
 
Entrada do atrativo: não adaptada. 
 
Visitação: diariamente, sem horário defi-
nido, sem visitas guiadas, acesso gratuito e 
sem autorização prévia. 
 
 

 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o atra-
tivo: horas. 
 
Equipamentos e serviços do atrativo: 
serviços de limpeza e de segurança, área 
para lazer e entretenimento, locais para 
alimentação e para hospedagem parcial-
mente adaptados e farmácias. 
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Atividades ocorrentes no atrativo: ba-
nho de sol e de mar, Campeonatos de nível 
Estadual e Nacional de surf. 
 
Integra roteiro turístico comercializa-
dos? Sim. Através da �Rota do Sol e da 
Moqueca�. Coordenada pela SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal, 
do entorno regional, outros estados e ou-
tros países. O maior fluxo de visitação o-
corre no verão. 
 
Descrição do atrativo: Praia propícia para 
banho. 
 
Referências/Documentos consultados: 
PMVV, SECTUR. Inventário da Oferta 
Turística do  Municipal de Vila Velha . 
2002/2003. 
 
 
 
 
Nome:  
Praia da Baleia. 
 
Localização: Ponta da Fruta. Área não 
urbana. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: 
Barra do Jucu. 
 
Distância da localidade mais próxima: 
07km. 

 
Distância da sede do município: 20km. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário sinalizado, 
totalmente pavimentado em bom estado e 
não adaptado. 
 
Descrição do acesso utilizado: saindo da 
sede, toma-se a Rodovia do Sol, chegando-
se ao balneário. 
 
 
 

 
Transporte para o atrativo: rodoviário, 
coletivo regular do tipo ônibus urbano, com 
boa qualidade e não adaptado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: não 
há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: não adaptada. 
 

Visitação: diariamente, sem horário defi-
nido, sem visitas guiadas, acesso gratuito e 
sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o atra-
tivo: horas. 
 
Equipamentos e serviços do atrativo: 
serviços de limpeza e de segurança, área 
para lazer e entretenimento, locais para 
alimentação e para hospedagem parcial-
mente adaptados e farmácias. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: ba-
nho de sol e de mar, surf e pesca.  
 
Integra roteiro turístico comercializa-
dos? Sim. Através da �Rota do Sol e da 
Moqueca�. Coordenada pela SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal, 
do entorno regional, outros estados e ou-
tros países. O maior fluxo de visitação o-
corre no verão. 
 
Descrição do atrativo: Praia boa para a 
prática de surf. 
  
Referências/Documentos consultados: 

PMVV, SECTUR. Inventário da O-
ferta Turística do  Municipal de 
Vila Velha . 2002/2003. 
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Nome: 
Praia Ponta da Fruta. 
 
Localização: Ponta da Fruta. Área não 
urbana. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: 
Barra do Jucu. 
 

 
Distância da localidade mais próxima: 
07km. 
 
Distância da sede do município: 20km. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, totalmen-
te pavimentado, em bom estado, sinalizado 
e não adaptado. 
 
Descrição do acesso utilizado: saindo da 
sede, toma-se a Rodovia do Sol, chegando-

se ao balneário. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário, 
coletivo regular do tipo ônibus urbano, com 
boa qualidade e não adaptado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: não 
há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: não adaptada. 
 
Visitação: diariamente, sem horário defi-
nido, sem visitas guiadas, acesso gratuito e 
sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o atra-
tivo: horas. 
 
Equipamentos e serviços do atrativo: 
serviços de limpeza e de segurança, área 
para lazer e entretenimento, locais para 
alimentação e para hospedagem parcial-
mente adaptados e farmácias. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: ba-
nho de sol e de mar e pesca.  
 
Integra roteiro turístico comercializa-
dos? Sim. Através da �Rota do Sol e da 
Moqueca�. Coordenada pela SEDETUR. 
 

Origem dos visitantes: local, municipal, 
do entorno regional, outros estados e ou-
tros países.  O maior fluxo de visitação 
ocorre no verão. 
 
Descrição do atrativo: Praia para banho, 
propícia às crianças, com larga faixa de 
areia e de águas rasas. 
 
Referências/Documentos consultados: 
PMVV, SECTUR. Inventário da Oferta 
Turística do  Municipal de Vila Velha . 
2002/2003. 
 
 
Nome:  
Praia da Sereia. 
 
Localização: Recanto da Sereia. Área não 
urbana. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: 
Ponta da Fruta. 
 
Distância da localidade mais próxima: 
01km. 
 
Distância da sede do município: 21km. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, totalmen-
te pavimentado, em bom estado, sinalizado 
e não adaptado. 
 
Descrição do acesso utilizado: não a-
daptado, na Rodovia do Sol, 01km após o 
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trevo da Ponta da Fruta entrar a esquerda, 
seguir 01km, por estrada não pavimentada 
em regular estado de conservação. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário, 
coletivo regular do tipo ônibus urbano, com 
boa qualidade e não adaptado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: através de outros 
tipos de entrada não adaptada. 
 
Visitação: diariamente, sem horário defi-
nido, sem visitas guiadas, acesso gratuito e 
sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o atra-
tivo: horas. 
 
Equipamentos e serviços do atrativo: 
serviços de limpeza e  locais para alimenta-
ção não adaptados. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: ba-
nho de sol e de mar e prática de surf. 
 
Integra roteiro turístico comercializa-
dos? Sim. Através da �Rota do Sol e da 
Moqueca�. Coordenada pela SEDETUR. 
 

Origem dos visitantes: local, municipal, do 
entorno regional, outros estados e outros paí-
ses. O maior fluxo de visitação ocorre no ve-
rão. 
 

 
Descrição do atrativo: a Praia embora 
com pequena extensão, tem 03 aspectos 
distintos. Ao chegar na praia, vindo da Ro-
dovia do Sol, dá-se com portal bem colori-
do imitando o arco-íris, à direita, tem as 
Dunas D�Ulé, praia nativa, com dunas e 
muita restinga, freqüentada principalmente 
por surfistas e amantes da natureza. 
 
Se virar a esquerda dá-se na Ponta da Fru-
ta, onde se inicia o balneário  percebendo-
se o desenvolvimento urbano, já em frente 
ao portal. Em frente ao portal dispõe-se de 
estrutura para alimentação e lazer indicado 
para famílias. 
Praia com boas ondas para o surf e ao 
mesmo tempo tem águas mansas, o local é 
raso, o que possibilita horas de tranqüilida-
de e lazer, além de deliciosas piscinas ao 

longo da Praia. 
 
Referências/Documentos consultados: 
PMVV, SECTUR. Inventário da Oferta 
Turística do  Municipal de Vila Velha . 
2002/2003. 
 
 
 
Nome: 
Praia do Sol 
 
Localização: Interlagos. Área não urbana. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: 
Ponta da Fruta. 
 
Distância da localidade mais próxima: 
01km. 
 
Distância da sede do município: 18km. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, totalmen-
te pavimentado, em bom estado, sinalizado 
e não adaptado. 
 
Descrição do acesso utilizado: não a-
daptado. Ao longo da Rodovia do Sol, se-
guindo o mar a Praia de Interlagos está 
entre os balneários da Barra do Jucu e Pon-
ta da Fruta. 
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Transporte para o atrativo: rodoviário, 
coletivo regular do tipo ônibus urbano, com 
boa qualidade e não adaptado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: não 
há. 
 
Estado de conservação: bom estado. 
 
Entrada do atrativo: não adaptada. 
 
Visitação: diariamente, sem horário defi-
nido, sem visitas guiadas, acesso gratuito e 
sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o atra-
tivo: horas. 
 
Equipamentos e serviços do atrativo: 
serviços de limpeza e locais para alimenta-
ção não adaptados. 

 
Atividades ocorrentes no atrativo: Ati-
vidades regulares no verão, prática de surf. 
 
Integra roteiro turístico comercializa-
dos? Sim. Através da �Rota do Sol e da 
Moqueca�. Coordenada pela SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal, 
do entorno regional, outros estados e ou-
tros países. O maior fluxo de visitação o-
corre no verão. 
Descrição do atrativo: praia propícia à 
prática de surf, águas clara, ladeada por 
restinga. Esta praia está num balneário 
residencial extremamente agradável. 
 
Referências/Documentos consultados: 
In loco. 
 
 
 
 
4.1.2.2 � Restingas. 
 
Nome do atrativo:  
Restinga em Vila Velha. 
 
Localização: em todo o litoral do municí-
pio. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, totalmen-
te pavimentado, em bom estado, sinalizado 
e não adaptado. 

 
Transporte para o atrativo: rodoviário, 
coletivo regular do tipo ônibus urbano, com 
boa qualidade e não adaptado. 
 
Legislação de Proteção ao atra-
tivo: Existem algumas áreas de res-
tinga preservadas por lei no municí-
pio, cada área tem sua lei de prote-
ção específica. 
  
Estado de Conservação: bom. 
 
Visitação: diariamente, sem horário defi-
nido, sem visitas guiadas, acesso gratuito e 
sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: per-
manente. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: algumas horas, em cada 
área específica. 
 
Equipamentos e serviços do a-
trativo: depende do local visitado. 
 
Atividades ocorrentes no atrati-
vo: caminhadas contemplativas e 
interpretativas e pesquisa. 
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Integra roteiros turísticos co-
mercializados? Sim. Através da 
�Rota do Sol e da Moqueca�. Coor-
denada pela SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: local, mu-
nicipal, do entorno regional e outros 
estados, sendo o maior fluxo de vi-
sitação na temporada de verão. 
 
 
 
 

Descrição do atrativo: na linha de 
praia das planícies litorâneas se es-
tabelece uma vegetação adaptada 
às condições salinas e arenosas sob 
influências de marés. Após esta fai-
xa, sobre cordões mais estáveis, 
encontra-se uma vegetação arbusti-
va e arbórea densa, com muitas 
bromélias de solo, desempenhando 

um papel estabilizador de retenção 
de água e de nutrientes no sistema. 
 
Principais parques e reservas que pre-
servam a vegetação de restinga, no 
município: 

 Parque Ecológico Espera Maré 
� o Parque está localizado às 
margens do canal da baia de 
Vitória, na foz do Rio Aribiri, 
com área de 1.365.000m2. É 
formado por manguezais na 
foz do Rio Aribibi, por vegeta-
ção de Mata Atlântica e um 
complexo rochoso nos Morros 
da Mantegueira e Garoto, 
uma área de baixada com-
posta de restinga e terreno 
alagado, que formam um 
conjunto de paisagens atra-
entes.  

 Morro da Concha - área de 
preservação permanente, 
composta de dois complexos 
rochosos abrigando uma a-
gradável praia do mesmo 
nome, situada no balneário 
da Barra do Jucú. 

  Reserva de Jacarenema - es-
ta Reserva localiza-se na Bar-

ra do Jucú ao longo da Rodo-
via do Sol, compreendendo 
importantes Ecossistemas Li-
torâneos, tais como: restinga, 
manguezal, estuário e cam-
pos rupestres. 

 Pode-se observa presença de 
restinga na maioria das prai-
as de Vila velha, mas princi-
palmente: na Ilha das Garças 
(situado em área urbana na 
parte sul da cidade) e Praia 
D�ulé. 

 
Referências/Documentos con-
sultados:  

1. www.visualturismo.com.br. 
Acesso em junho 2004. 

2. www.rotadosoledamoqueca.c
om.br. Acesso em junho 
2004. 

 
 
 
 
4.1.2.3 � Mangues. 
 
Nome do atrativo:  
Manguezais de Vila Velha. 
 

http://www.visualturismo.com.br
http://www.rotadosoledamoqueca.c
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Localização: foz dos rios que desá-
guam no mar. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, totalmen-
te pavimentado, em bom estado, sinalizado 
e não adaptado ou hidroviário, fluvial em 
estado regular de conservação. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário, 
coletivo regular, em bom estado e não a-
daptado ou  hidroviário contratado. 
 
Legislação de proteção ao atra-
tivo: Existem algumas regiões de 
manguezais preservadas por lei no 
município e cada área tem sua lei de 
proteção específica. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Visitação: diariamente, sem horário defi-
nido, sem visitas guiadas, acesso gratuito e 
sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: per-
manente. 
 
Tempo necessário para usufruir 
o atrativo: algumas horas, em ca-
da área visitada. 
 

Equipamentos e serviços do a-
trativo: depende do local visitado. 
 
Atividades ocorrentes no atrati-
vo: pesca, banho, passeios contem-
plativos e interpretativos e pesqui-
sas. 
 
Integra roteiros turísticos co-
mercializados? Sim. Através da 
�Rota do Sol e da Moqueca�. Coor-
denada pela SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: local, mu-
nicipal, do entorno regional e outros 
estados, sendo o maior fluxo de vi-
sitação na temporada de verão. 
 
Descrição do atrativo: o complexo 
manguezal é formado nos locais on-
de o rio deságua no mar. 
 
Referências/Documentos con-
sultados:  

1. www.visualturismo.com.br. 
Acesso em junho 2004. 

2. www.rotadosoledamoqueca.c
om.br. Acesso em junho 
2004. 

 

 
 
 

 
 
4.1.2.4 � Baías / Enseadas. 
 
Nome:  
Prainha de Vila Velha. 
 
Localização: Sede do município. Área urba-

http://www.visualturismo.com.br
http://www.rotadosoledamoqueca.c
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na. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: 
Centro. 
 
Distância da localidade mais próxima: 
01m. 
Distância da sede do município: 01m. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, totalmen-
te pavimentado, em bom estado, sinalizado 
e não adaptado. 
 
Descrição do acesso utilizado: malha 
rodoviária municipal, rua asfaltada em bom 
estado com sinalização e iluminação. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário, 
coletivo regular, em bom estado e não adap-
tado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: não 
há. 
 
Estado de conservação: bom estado. 
 
Entrada do atrativo: não adaptada. 
 
Visitação: diariamente, sem horário defi-
nido, sem visitas guiadas, acesso gratuito e 
sem autorização prévia. 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o atra-
tivo: horas. 

 
Equipamentos e serviços do atrativo: 
serviços de limpeza e  locais para alimenta-
ção não adaptados. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: ati-
vidade de pesca e comercialização de pei-
xes. 
 
Integra roteiro turístico comercializa-
dos? Sim. Através da �Rota do Sol e da 
Moqueca�. Coordenada pela SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal, 
do entorno regional e outros estados, sen-
do o maior fluxo de visitação na temporada 
de verão. 
 
 

 
 
Descrição do atrativo: enseada histórica 
onde Vasco Fernandes Coutinho � 1º man-
datário da Capitania do Espírito Santo � 

aportou com seus tripulantes. 
 
No local, foi construída uma praça com 
equipamentos de lazer para crianças (prin-
cipalmente) e adultos contando hoje com 
pousadas e restaurantes, além de casa de 
shows. 
 
Referências/Documentos consultados: 

PMVV, SECTUR. Inventário da O-
ferta Turística do  Municipal de 
Vila Velha . 2002/2003. 

 
 
 
Nome:  
Praia do Ribeiro 
 
Localização: Praia do Ribeiro. Área urba-
na. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: 
Praia da Costa. 
 
Distância da localidade mais próxima: 
01km. 
 
Distância da sede do município: 03km. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, totalmen-
te pavimentado, em bom estado, sinalizado 
e não adaptado. 
 
Descrição do acesso utilizado: estrada 
urbana que leva ao Farol de Santa Luzia, 
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residência oficial do Governador e ao Morro 
do Moreno, em meio à malha urbana do 
Bairro. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário, 
coletivo regular, em bom estado e não adap-
tado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: não 
há. 
 
Estado de conservação: bom estado. 
 
Entrada do atrativo: não adaptada. 
 
Visitação: diariamente, sem horário defi-
nido, sem visitas guiadas, acesso gratuito e 
sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o atra-
tivo: horas. 
 
 

 
Equipamentos e serviços do atrativo: 
não há. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: 
combinar com pescadores passeios de bar-
co. 
 
Integra roteiro turístico comercializa-
dos? Sim. Através da �Rota do Sol e da 
Moqueca�. Coordenada pela SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: local, mu-
nicipal, do entorno regional e outros 
estados, sendo o maior fluxo de vi-
sitação na temporada de verão. 
 
Descrição do atrativo: sítio histórico 
localizado entre o Morro do Moreno e o 
Farol de Santa Luzia. Serve de ancoradouro 
para barcos de pesca, sendo bucólico e 
orlado por frondosas castanheiras. 
 
Referências/Documentos consultados: 

PMVV, SECTUR. Inventário da Oferta 
Turística do  Municipal de Vila Velha . 
2002/2003. 
 
 
 
 
Nome:  
Praia da Concha. 
 
Localização: Barra do Jucu. Área urbana. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: 
Barra do Jucu. 
 
Distância da localidade mais próxima: 
01km. 
 
Distância da sede do município: 12km. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, totalmen-
te pavimentado, em bom estado, sinalizado 
e não adaptado. 
 
Descrição do acesso utilizado: chega-se 
ao balneário pela Rodovia do Sol, no balne-
ário a praia principal é o Barrão, à partir 
deste ponto atravessar o Morro da Concha . 
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Transporte para o atrativo: rodoviário, 
coletivo regular, em bom estado e não a-
daptado. 
. 
Legislação de proteção ao atrativo: não 
há. 
 
Estado de conservação: bom estado. 
 
Entrada do atrativo: não adaptada. 
 
Visitação: diariamente, sem horário defi-
nido, sem visitas guiadas, acesso gratuito e 
sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o atra-
tivo: horas. 
 
Equipamentos e serviços do atrativo: 
não há. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: ba-

nho de sol e de mar e caminhada  contem-
plativa. 
 
Integra roteiro turístico comercializa-
dos? Sim. Através da �Rota do Sol e da 
Moqueca�. Coordenada pela SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: local, mu-
nicipal, do entorno regional e outros 
estados, sendo o maior fluxo de vi-
sitação na temporada de verão. 
 
Descrição do atrativo: após chegar a 
Praia do Barrão (acesso rodoviário) tem-se 
um caminho lateral à pedra, formado por 
escadas com corrimão, onde o freqüentador 
sobe, tendo excelente vista de outras prai-
as e depois descendo até a Praia da Con-
cha. 
 
Na verdade é uma pequena enseada em 
meio ao Morro da Concha, na foz do Rio 
Jucu. 
 
Praia propícia para banho, sendo também 
utilizada para atracagem de algumas em-
barcações de pesca (botes) e como ponto 
de partida para algumas travessias de na-
tação em direção a Praia do Barrão. 
 
Referências/Documentos consultados: 
PMVV, SECTUR. Inventário da Oferta 
Turística do  Municipal de Vila Velha . 
2002/2003. 
 

 
 
4.1.3 � Terras Insulares 
 
4.1.3.1 � Ilhas. 
 
Nome:  
Ilha dos Pacotes. 
 
Localização: Área não urbana. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: 
Praia da Costa. 
 
Distância da localidade mais próxima: 
2,5km. 
 
Distância da sede do município: 03km. 
 
Acesso ao atrativo: hidroviário marítimo, 
em estado regular, não sinalizado e não 
adaptado. 
 
Descrição do acesso utilizado: viagem 
combinada com barqueiros na Praia da 
Costa. 
 
Transporte para o atrativo: hidroviário 
marítimo contratado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: não 
há. 
 
Estado de conservação: bom. 
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Entrada do atrativo: não adaptada. 
 
Visitação: diariamente, sem horário defi-
nido, sem visitas guiadas, acesso gratuito e 
sem autorização prévia. 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o atra-
tivo: são necessárias algumas horas para 
usufruir o atrativo. 
 
Equipamentos e serviços do atrativo: não há. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: mer-
gulho de apnéia. O maior fluxo de visitação 
ocorre no verão. 
 
Integra roteiro turístico comercializa-
dos? Sim. Através da �Rota do Sol e da 
Moqueca�. Coordenada pela SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: local, mu-
nicipal, do entorno regional e outros 
estados, sendo o maior fluxo de vi-
sitação na temporada de verão. 
 
Descrição do atrativo: ilha onde está 
localizado farol da marinha, a cerca de 
2,5km da costa. 
 
Acesso restrito ao pessoal da marinha, mas 
assim mesmo é utilizada por visitantes para 
a prática de pesca submarina e mergulho 
contemplativo da fauna marinha. 
 

Referências/Documentos consultados: 
PMVV, SECTUR. Inventário da Oferta 
Turística do Municipal de Vila Velha . 
2002/2003. 
 
 
 
Nome:  
Ilhas Bolqueirão. 
 
Localização: a 01km da costa, em frente à 
Praia de Itapoã. Área não urbana. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: 
Praia de Itapoã. 
 
Distância da localidade mais próxima: 
01km. 
 
Distância da sede do município: 03km. 
 
Acesso ao atrativo: hidroviário marítimo, 
em estado regular, não sinalizado e não 
adaptado. 
 
Descrição do acesso utilizado: viagem 
combinada com barqueiros / pescadores 
em Itapoã. 
 
Transporte para o atrativo: hidroviário 
marítimo contratado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo:  
não há. 
 

Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: não adaptada 
 
Visitação: diariamente, sem horário defi-
nido, sem visitas guiadas, acesso gratuito e 
sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o atra-
tivo: são necessárias algumas horas para 
usufruir o atrativo. 
 
Equipamentos e serviços do atrativo: 
não há. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: mo-
nitoramento de andorinhas do mar e mer-
gulho de apnéia. 
 
Integra roteiro turístico comercializa-
dos? Sim. Através da �Rota do Sol e da 
Moqueca�. Coordenada pela SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: local, mu-
nicipal, do entorno regional e outros 
estados sendo o maior fluxo de visi-
tação na temporada de verão. 
 
Descrição do atrativo: formação rochosa 
com vegetação rasteira a cerca de 01km da 
costa. 
 
Hoje conta com o apoio e monitoração da 
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Associação Vila Velhense de Proteção Am-
biental � AVIDEPA, para a preservação da 
andorinha-do-mar. 
 
Duas espécies visitam a ilha no período de 
maio a setembro: a andorinha-do-mar de 
bico-amarelo e a de bico-vermelho. 
 
O desembarque também é restrito aos téc-
nicos do projeto (pelo menos durante o 
período reprodutivo das aves). 
 
Referências/Documentos consultados: 
PMVV, SECTUR. Inventário da Oferta 
Turística do Municipal de Vila Velha . 
2002/2003. 
 
 
 
Nome:  
Ilha das Garças 
 
Localização: a 01km da costa, em frente à 
Praia de Coqueiral de Itaparica. Área não 
urbana. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: 
Praia de Itaparica. 
 
Distância da localidade mais próxima: 
01km 
 
Distância da sede do município: 06km. 
 
Acesso ao atrativo: hidroviário marítimo, 

em estado regular, não sinalizado e não 
adaptado. 
Descrição do acesso utilizado: viagem 
combinada com os pescadores em Itaparica 
ou Itapoã. 
 
Transporte para o atrativo: hidroviário 
marítimo contratado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: 
Norma de Restrição Federal. Conama. 
 
Estado de conservação: bom. 
Entrada do atrativo:  não adaptada. 
 
Visitação: diariamente, sem horário defi-
nido, sem visitas guiadas, acesso gratuito e 
sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: temporário, 
sendo permitida somente de abril a dezem-
bro. 
 
Tempo necessário para usufruir o atra-
tivo: um dia. 
 
Equipamentos e serviços do atrativo:  não 
há. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: moni-
toramento das garças e mergulho de apinéi-
a. 
 
Integra roteiro turístico comercializa-
dos? Sim. Através da �Rota do Sol e da 

Moqueca�. Coordenada pela SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: local, mu-
nicipal, do entorno regional e outros 
estados, sendo o maior fluxo de vi-
sitação na temporada de verão. 
 
Descrição do atrativo: maior das ilhas do 
litoral Vila-Velhense, há boa vegetação de 
restinga, onde garças fazem seus ninhais. 
 
Considerada área de Reserva Ecológica � 
Resolução Conama � Conselho Nacional de 
Meio Ambiente. 
 
O desembarque é restrito aos técnicos da 
AVIDEPA, de janeiro a março (época de 
reprodução ), e seu entorno é utilizado para 
pesca e turismo contemplativo. 
 
Referências/Documentos consultados: 
PMVV, SECTUR. Inventário da Oferta 
Turística do  Municipal de Vila Velha . 
2002/2003. 
 
 
 
4.1.4 � Hidrografia 
 
4.1.4.1 � Rios. 
 
Nome do atrativo:  
Rios de Vila Velha.  
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Acesso ao atrativo: rodoviário, parcial-
mente pavimentado, em estado regular, 
sinalizado e não adaptado e/ou hidroviário 
marítimo/fluvial, em estado regular, não 
sinalizado e não adaptado. 
 
Descrição do acesso utilizado: viagem 
combinada com os pescadores em Itaparica 
ou Itapoã. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário 
intermunicipal e coletivo regular, em bom 
estado e não adaptado e/ou hidroviário 
marítimo contratado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: não 
há. 
 
Estado de conservação: regular.  
 

Visitação: diariamente, sem horário defi-
nido, sem visitas guiadas, acesso gratuito e 
sem autorização prévia. 
 

Acessibilidade do atrativo: per-
manente. 
 
Tempo necessário para usufruir 
o atrativo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
depende do rio, mas são oferecidos os ser-
viços e equipamentos encontrados no en-
torno ou ao longo dos rios. 
 
Atividades ocorrentes no Atrativo: pas-
seios em embarcações e pesca esportiva. 
 
Integra roteiros turísticos co-
mercializados? Sim. Através da 
�Rota do Sol e da Moqueca�. Coor-
denada pela SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: local, munici-
pal, do entorno regional e outros esta-
dos, sendo o maior fluxo de visitação 
na temporada de verão.  
 
Descrição do atrativo: a hidrogra-
fia de vila velha é composta das ba-
cias dos rios Guarapari e Jucu, cujas 
áreas são de 32 e 179 km² respec-
tivamente, destacando-se como 
principais rios o Jucu e o Una.   
  

Referências/Documentos con-
sultados:  

1.  www.visualturismo.com.br. 
Acesso em junho 2004. 

 
4.1.4.2 � Lagos / Lagoas 
 
Nome:  
Lagoa Jacuné.  
 
Localização: Interlagos. Área urbana.  
 
Localidade mais próxima do atrativo: 
Ponta da Fruta. 
 
Distância da localidade mais próxima: 
01km. 
 
Distância da sede do município: 15km. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, totalmen-
te pavimentado, em bom estado, sinalizado 
e não adaptado. 
 
Descrição do acesso utilizado: na Rodo-
via do Sol, entrar à esquerda em Interlagos 
e seguir a sinalização. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário 
contratado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: não 
há. 
  

http://www.visualturismo.com.br
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Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: não adaptada. 
 
Visitação: diariamente, sem horário defi-
nido, sem visitas guiadas, acesso gratuito e 
sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente.  
 
Tempo necessário para usufruir o atra-
tivo: horas. 
 
Equipamentos e serviços do atrativo: 
serviços de lazer e de hospedagem e locais 
para alimentação. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: não 
há. 
 
Integra roteiro turístico comercializa-
dos?  não. 
 
Origem dos visitantes: local, mu-
nicipal, do entorno regional e outros 
estados, sendo o maior fluxo de vi-
sitação na temporada de verão.  
 
Descrição do atrativo: a água  é calma e 
avermelhada, devido o alto teor de lanoli-
na, nas margens é boa para banho e no 
fundo propícia à prática de jeet ski. A lagoa 
é ladeada por areia branca que completa o 
bem-estar comum ao local.   
 

Referências/Documentos consultados:  
1 PMVV, SECTUR. Inventário da Ofer-
ta Turística do  Municipal de Vila 
Velha . 2002/2003. 
1.   www.vilavelha.es.gov.br. Acesso 
em junho 2004. 
2.  www.rotadosoledamoqueca.com.br. 
Acesso em junho 2004. 

 
 
 
Nome:  
Lagoa de Jabaeté. 
 
Localização: margens da Rodovia ES-010 
(Rodovia do Sol), Barra do Jucu. Área ur-
bana. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: 
Barra do Jucu. 
 
Distância da localidade mais próxima: 
06km. 
 
Distância da sede do município: 18km. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, totalmen-
te pavimentado, em bom estado, sinalizado 
e não adaptado. 
Descrição do acesso utilizado: estrada 
de 06km de extensão, que liga Barra do 
Jucu a localidade de Amarelos. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário 
contratado. 

 
Legislação de proteção ao atrativo: 
Decreto Municipal nº 084 / 1980. 
 
Estado de conservação: regular estado 
de conservação. 
Entrada do atrativo:  não adaptada. 
 
Visitação: diariamente, sem horário defi-
nido, sem visitas guiadas, acesso gratuito e 
sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o atra-
tivo: horas. 
 
Equipamentos e serviços do atrativo: 
serviços de lazer e de hospedagem e locais 
para alimentação. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo:  não 
há. 
 
Integra roteiro turístico comercializa-
dos? não. 
  
Origem dos visitantes: local, mu-
nicipal e do entorno regional. O Ma-
rio fluxo de visitação ocorre no ve-
rão.  
 
Descrição do atrativo: área de preserva-
ção permanente com 244 hectares, locali-
zado às margens da Rodovia do Sol e pró-

http://www.vilavelha.es.gov.br
http://www.rotadosoledamoqueca.com.br
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ximo à Barra do Jucu. 
 
Sobre suas águas pequenas ilhas de vege-
tação flutuam ao sabor do vento, constru-
indo um belo local para pesca, banho e 
lazer apesar de vir sendo alvo do descaso e 
da especulação imobiliária. 
Passou a categoria de Parque Ecológico de 
Jabaeté com Decreto Muncipal. 
 
Referências/Documentos consultados:  

1.  PMVV, SECTUR. Inventário da O-
ferta Turística do  Municipal de Vila 
Velha . 2002/2003. 
2. www.rotadosoledamoqueca.com.br. 
Acesso em junho 2004. 

 
 
 
Nome:  
Lagoa Vermelha 
 
Localização: Ponta da Fruta. Área urbana. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: 
Interlagos. 
 
Distância da localidade mais próxima:  
01km. 
 
Distância da sede do município: 18km. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, parcial-
mente pavimentado, em estado regular, 
sinalizado e não adaptado. 

 
Descrição do acesso utilizado: na Rodo-
via do Sol (ES-010) sentido Vila Velha � 
Guarapari, entrar à esquerda no Bairro 
Ponta da Fruta. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário, 
coletivo regular, em bom estado e não a-
daptado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: não 
há. 
  
Estado de conservação: regular estado 
de conservação. 
 
Entrada do atrativo: não adaptada. 
 
Visitação: diariamente, sem horário defi-
nido, sem visitas guiadas, acesso gratuito e 
sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o atra-
tivo: um dia. 
 
Equipamentos e serviços do atrativo: 
instalações sanitárias e locais para alimen-
tação e hospedagem parcialmente adapta-
dos. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo:  ba-
nho. 
 

Integra roteiro turístico comercializa-
dos? Sim. Através da �Rota do Sol e da 
Moqueca�. Coordenada pela SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: local, mu-
nicipal, do entorno regional e de 
outros estados. O Mario fluxo de 
visitação ocorre no verão.  
Descrição do atrativo: lagoa situada no 
Bairro Ponta da Fruta, com remanescentes 
de vegetação de restinga no seu entorno, 
destacando-se a presença da �lanolina� um 
vegetal que além de ter propriedades tera-
pêuticas para tratamento da pele, também 
é responsável pela coloração das águas da 
lagoa (que refletem a coloração da vegeta-
ção, principalmente a do fundo da lagoa) e 
seu nome (dado pelos moradores). 
 
É considerada um excelente local para la-
zer, inclusive para  crianças. 
 
Referências/Documentos consultados: 
PMVV, SECTUR. Inventário da Oferta 
Turística do Municipal de Vila Velha . 
2002/2003. 
 
 
 
 

http://www.rotadosoledamoqueca.com.br
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4.1.5 � Unidades de Conservação. 
 
4.1.5.1 � Estadual. 
 
Nome:  
Reserva Ecológica Estadual  
de Jacarenema. 
 
Localização: entre as Praias de Itaparica e 
Barra do Jucu. Área urbana. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: 
Itapoã. 
 
Distância da localidade mais próxima: 
04km. 
 
Distância da sede do município: 10km. 
 
Acesso ao atrativo:  rodoviário, totalmen-
te pavimentado, em bom estado, sinalizado 

e não adaptado. 
 
 

 
Descrição do acesso utilizado: Rodovia 
do Sol. Rodovia estadual privatizada com 
completa sinalização etc. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário, 
coletivo regular, em bom estado e não a-
daptado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: 
Decreto Estadual nº 056/83. 
 
Estado de conservação: bom estado de 
conservação. 
 
Entrada do atrativo:  não adaptada. 
 
Visitação: diariamente, sem horário defi-
nido, sem visitas guiadas, acesso gratuito e 
sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente.  

 
Tempo necessário para usufruir o atra-
tivo: horas. 
 
Equipamentos e serviços do atrativo:  
não há. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: ca-
minhada interpretativa e contemplativa. 
 
Integra roteiro turístico comercializa-
dos? Sim. Através da �Rota do Sol e da 
Moqueca�. Coordenada pela SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: local e 
municipal. O maior fluxo de visita-
ção ocorre no verão.  
 
Descrição do atrativo: reserva detentora 
de vegetação de restinga da Mata Atlântica. 
Ainda em bom estado (apesar da especula-
ção imobiliária) de conservação. Rica em 
fauna e flora é cortada pelo Rio Jucu que na 
foz provoca �pororocas�. Excelente local 
para banho, pesca (não fosse a poluição � 
o outro mal que assola o Rio Jucu) e pas-
seios de barco. Há também escombros 
jesuíticos na sua área. O principal acesso é 
próximo à Ponte da Madalena, donde têm-
se belíssimas paisagens à vista e todas as 
tardes ocorre a revoada das garças espetá-
culo imperdível. 
 
Referências/Documentos consultados:  

1 PMVV, SECTUR. Inventário da 
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Oferta Turística do Municipal de 
Vila Velha . 2002/2003. 
2.  http://www.vilavelha.es.gov.br. 
Acesso em junho 2004 

 
 
 
4.1.5.2 � Municipal 
 
Nome:  
Parque Municipal  
Morro da Mantegueira. 
 
Localização: Jaburuna � Glória, ás mar-
gens da Baia de Vitória, junto a foz do Rio 
Aribiri. Área urbana. 
 
Localidade mais próxima do atrativo:  
Centro. 
 
Distância da localidade mais próxima:  
03km. 
 
Distância da sede do município: 04km. 
 
Telefone: (27) 3388-4111. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, totalmen-
te pavimentado, em bom estado, sinalizado 
e não adaptado. 
 
Descrição do acesso utilizado: estrada 
municipal, pavimentada até a Prainha da Gló-
ria, onde o acesso à sede do parque é feito. 
Pode-se ir de carro, ou fazendo trilha a pé / 

bike. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário 
coletivo regular, em bom estado e não a-
daptado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: não 
há  
Estado de conservação: bom estado de 
conservação. 
 
Entrada do atrativo:  não adaptada. 
 
Visitação: diariamente, sem horário defi-
nido, sem visitas guiadas, acesso gratuito e 
sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente.  
 
Tempo necessário para usufruir o atra-
tivo: horas. 
 
Equipamentos e serviços do atrativo: 
informações e sede administrativa. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: ca-
minhada interpretativa e contemplativa. 
 

 
Integra roteiro turístico comercializa-
dos? Sim. Através da �Rota do Sol e da 
Moqueca�. Coordenada pela SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: local e municipal. 
O maior fluxo de visitação ocorre no perío-
do escolar. 
 
Descrição do atrativo: Área de 140 hec-
tares, formada por manguezais e remanes-
cente da Mata Atlântica, distribuídas nos 
morros da Mantegueira e da Garoto. Área 
de baixada composta de restinga e alaga-
dos formando atraente conjunto paisagísti-
co e ponto mais alto (cume do Moro da 
Mantiqueira) de 80 m de altitude, onde um 
platô permite magnífica vista da entrada da 
Baía de Vitória e o estuário do Rio Aribiri. 
Abriga rica e variada fauna, apesar de estar 
localizada em área urbana/industrial. 

http://www.vilavelha.es.gov.br
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As visitas são monitoradas e agendadas 
pela secretaria Municipal do Meio Ambiente 
de Vila Velha. 
 
Há trilhas interessantes, seja do visual ao 
informativo, com instruções sobre preser-
vação do meio ambiente e uso sustentá-
veis. 
 
Há também as ruínas da antiga casa da 
mantegueira, datada do início do século XX 
fins do século XIX. 
 
No fim da trilha termina-se em 02 (dois) 
mirantes diferentes. 
Além disso, conta com um centro de vivên-
cia. 
 
Referências/Documentos consultados:  

1. PMVV, SECTUR. Inventário da 
Oferta Turística do  Municipal de 
Vila Velha . 2002/2003. 
2.  www.vilavelha.es.gov.br. Acesso 
em junho de 2004. 

 
4.1.6 � Flora 
 
Nome do atrativo:  
Flora. 
 
Localização: em todo o município. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, parcial-
mente pavimentado, em regular estado e 

não sinalizado. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário, 
coletivo regular, em bom estado e não a-
daptado. 
 
Legislação de proteção do atra-
tivo: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Visitação: diariamente, sem horário defi-
nido, sem visitas guiadas, ingresso gratuito 
e sem autorização prévia. 
Acessibilidade ao atrativo: permanente.  
 
Tempo necessário para usufruir o atra-
tivo: algumas horas, em cada localidade 
visitada. 
  
Equipamentos, instalações e serviços 
no atrativo: os disponíveis nas localidades 
específicas. 
 
Atividades ocorrentes no atrati-
vo: contemplação e pesquisa. 
 
Integra roteiros turísticos co-
mercializados? Sim. Através da 
�Rota do Sol e da Moqueca�. Coor-
denada pela SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: local, mu-

nicipal, do entorno regional e de 
outros estados.  O maior fluxo de 
visitação ocorre no verão.  
 
 

 
Descrição do atrativo:  apresenta 
áreas de grande importância ecoló-
gica por sua diversidade. A faixa 
litorânea é detentora de ecossiste-
mas de alta diversidade, encontran-
do-se restinga, manguezais, estuá-
rios, vegetação de Mata Atlântica, 
lagoas e lagunas que desempenham 
papel fundamental na estabilidade 
do litoral como um todo. Vila Velha 
possui 30km de costa litorânea, o 
que equivale a 7,5% do litoral capi-
xaba. Existem atualmente 1.222, 

http://www.vilavelha.es.gov.br
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78ha de Reserva Ecológica com re-
lação à faixa limítrofe de 300m à 
partir da preamar. 
 
Os maiores remanescentes da res-
tinga estão situados no final da 
Praia do Coqueiral e Praia da Barri-
nha (Reserva Ecológica de Jacare-
nema), nas regiões da Praia Grande 
e da Ponta da Fruta, conhecida co-
mo Restinga de Interlagos, a vege-
tação apresenta aspecto denso e 
fechado. 
 
No Morro do Moreno, foi transcrito 
um estudo de vegetação, pelo bió-
logo, Joelson M. Simões e a enge-
nheira agrônoma Maura Helena Piz-
záia Aroeira, a seguir: manga, erva-
de-bicho,  palmito, serralha, câma-
ra, casadinha, assa-peixe, margari-
dinha, bergonia, cipó-de-são-joão, 
ipê-felpudo, castanhola, gravatá, 
cacto, unha-de-vaca, pasto-rasteiro, 
embaúba, orquídea, samambaia e 
etc. 
 
Referências/documentos con-
sultados: 

Disponível em: 
1. www.morrodomoreno.com.br. 

Acesso em set. 2004. 
2. www.timberland/f_parques.ht

m. Acesso em: dez.2004. 
3. www.naturezaonline.com.br. 

Acesso em: dez. 2004. 
4. http://www.bioatividade.hpg.i

g.com.br. Acesso em: dez. 
2004. 

5. PMVV, SECTUR. Inventário 
da Oferta Turística do  
Municipal de Vila Velha . 
2002/2003. 

 
 
 
 
 
 
 
4.1.7 � Fauna 
 
Nome do atrativo: 
Fauna. 
 
Localização: em todo o município. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, parcial-
mente pavimentado, em regular estado e 
não sinalizado. 
 

Transporte para o atrativo: rodoviário, 
coletivo regular, em bom estado e não a-
daptado. 
 
Legislação de proteção do atra-
tivo: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Visitação: diariamente, sem horário defi-
nido, sem visitas guiadas, ingresso gratuito 
e sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade ao atrativo: permanente.  
 
Tempo necessário para usufruir o atra-
tivo: algumas horas, em cada localidade 
visitada. 
  
Equipamentos, instalações e serviços 
no atrativo: os disponíveis nas localidades 
específicas. 
 
Atividades ocorrentes no atrati-
vo: contemplação e pesquisa. 
 
Integra roteiros turísticos co-
mercializados? Sim. Através da 
�Rota do Sol e da Moqueca�. Coor-
denada pela SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: local, mu-
nicipal, do entorno regional e de 

http://www.morrodomoreno.com.br.
http://www.timberland/f_parques.ht
http://www.naturezaonline.com.br.
http://www.bioatividade.hpg.i
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outros estados.  O maior fluxo de 
visitação ocorre no verão.  
 
Descrição do atrativo: apresenta 
áreas de grande importância ecoló-
gica, com milhares de espécies ani-
mais. As espécies de aves marinhas 
da região são: andorinha-do-mar do 
bico amarelo e do bico vermelho, 
atobá marrom, benedito, fragata, 
gaivotão, grazina, pardelina e trin-
ca-réis-das-roca. 
 
Referências/documentos con-
sultados: 
Disponível em: 

1. www.timberland/f_parques.ht
m>. Acesso em: dez.2004. 

2. www.naturezaonline.com.br. 
Acesso em: dez. 2004. 

3. http://www.bioatividade.hpg.i
g.com.br. Acesso em: dez. 
2004. 

4. PMVV, SECTUR. Inventário 
da Oferta Turística do  
Municipal de Vila Velha . 
2002/2003. 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2 � ATRATIVOS CULTURAIS 
 
4.2.1 �  Sítios. 
 
4.2.1.1 �  Monumento Histórico. 
 
Nome:  
Gruta do Frei Pedro Palácios. 
 
Localização: Rua Antônio Ferreira de 
Queiroz. Área urbana. 
Prainha. 
 

Localidade mais próxima do atrativo: 
Centro. 
 
Distância da localidade mais próxima: 
0,8km. 
 
Distância da sede do município: 0,8km. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, totalmen-
te pavimentado, em bom estado e não 
sinalizado. 
 
Descrição do acesso utilizado: do centro 
da cidade deslocar-se para Prainha, tendo 
como ponto referencial o Convento da Pe-
nha edificado no cume do Morro da Penha. 
 
Chegando na Prainha, a Gruta encontra-se 
entre a Portaria do 38º BI e a �Estrada 
Velha do Convento�. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário, 
coletivo regular, em bom estado e não a-
daptado. 
Legislação de proteção ao atrativo:  
não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: não existe acesso ao 
interior do atrativo, a visita é contemplati-
va. 
 
Visitação: diariamente, sem horário defi-
nido, sem visitas guiadas, ingresso gratuito 

http://www.timberland/f_parques.ht
http://www.naturezaonline.com.br.
http://www.bioatividade.hpg.i
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e sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade ao atrativo:  permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o atra-
tivo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
não há. 
 
 

 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: ati-
vidades religiosas, como orações e promes-
sas e visita externa e contemplativa.  
 
Integra roteiro turístico comercializa-
dos? Sim. Através da �Rota do Sol e da 
Moqueca�. Coordenada pela SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes:  local, municipal, 
do entorno regional, outros estados e paí-

ses. Maior fluxo de visitação, na Festa da 
Penha, realizada 08 dias após a Páscoa. 
 
Descrição do atrativo:  
Formação rochosa com aproxima-
damente 1m de altura em declive a 
partir da entrada e 3m de extensão 
localizada nas proximidades do a-
cesso ao 38o Batalhão de Infantaria 
e também ao antigo acesso ao Con-
vento da Penha. 
 
De acordo com a tradição religiosa, 
a gruta foi o primeiro abrigo, por 
volta de 1558, do frei espanhol Pe-
dro Palácios e do painel de Nossa 
Senhora das Alegrias que segundo a 
devoção popular, teria sumido da 
gruta e reaparecido no topo do Mor-
ro da Penha, de 154 metros, indi-
cando assim, o lugar onde deveria 
ser construído o Convento. 
 
Referências/Documentos consultados:  

1. Catálogo dos Bens Culturais 
Tombados no Espírito Santo. Vi-
tória: Nassao Alino Editor. 

2. PMVV, SECTUR. Inventário 
da Oferta Turística do  
Municipal de Vila Velha . 
2002/2003. 

3. in loco. 
 
 
 
4.2.2 � Edificações 
 
4.2.2.1 � Arquitetura Militar 
 
Nome:  
38º Batalhão de Infantaria 
 
Localização: Prainha. Área urbana. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: 
centro. 
 
Distância da localidade mais próxima: 
0,8km. 
 
Distância da sede do município: 0,8km. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, totalmen-
te pavimentado, em bom estado, a pé até o 
atrativo, em bom estado e sinalizado e 
hidroviário marítimo, em bom estado e não 
sinalizado. 
 
Descrição do acesso utilizado: do centro 
da cidade deslocar-se para Prainha, tendo 
como ponto referencial o Convento da Pe-
nha edificado no cume do Morro da Penha. 
 
Chegando na Prainha em frente a Câmara 
Municipal encontra-se a Portaria do 38º 
Batalhão de Infantaria. 
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Transporte para o atrativo: rodoviário, 
coletivo regular, em bom estado e não a-
daptado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo:  
não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: portaria principal, 
adaptada.  
 
Visitação: diariamente, de 8h às 17h, com 
visitas guiadas, ingresso gratuito e com 
autorização prévia  
 
Acessibilidade ao atrativo: temporária. 
 
 

 
 
Tempo necessário para usufruir o atra-
tivo: horas. 

 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
serviço de limpeza e de segurança e área 
para lazer e entretenimento parcialmente 
adaptada. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: visi-
tação interna, atividades militares e cívicas. 
 
Integra roteiro turístico comercializa-
dos? Sim. Através da �Rota do Sol e da 
Moqueca�. Coordenada pela SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal e 
do entorno regional. Maior fluxo de visita-
ção, nas datas cívicas. 
 
Descrição do atrativo:  sua história con-
funde-se com a história do Forte de São 
Francisco de Xavier da Barra uma vez que 
atualmente este faz parte do conjunto do 
38o Batalhão. Localiza-se na base do Morro 
da Penha e ao sul da baía de Vitória. 
Uma pequena fortificação teria sido inicia-
da, logo após a chegada do primeiro dona-
tário Vasco Fernandes Coutinho, ainda no 
ano de 1535. Sua ampliação iniciou-se no 
ano de 1700 em 1703, o forte se encontra-
va bastante adiantado. No ano de 1705 
sofreu ataques de navios ingleses e holan-
deses, com objetivo de invadir e saquear a 
vila. No ano de 1726 o Conde de Sabugosa 
mandou reerigir o forte dando-lhe formato 
circular e aparelhando-o com 15 peças de 
canhoneiras. Em 1862, foi cedido à Marinha 

e passou a servir como armazém de pólvo-
ra e, logo após, como a 1ª Escola de A-
prendizes de Marinheiros extinta em 1866. 
Aproveitando-se a estrutura existente e 
ampliando-se suas instalações, no ano de 
1909, reinaugura-se a Escola de Aprendizes 
de Marinheiros. Todavia essa fase foi de 
curta duração, já que em 1913, a escola foi 
mais uma vez extinta. Em conseqüência do 
seu fechamento, a antiga fortaleza entrou 
em declínio pelo desuso e abrigou em 
1919, o 3º Batalhão de Caçadores, hoje o 
38 º Batalhão de Infantaria.  
 
Atualmente suas dependências possuem 
ginásios de esportes e praças bem equipa-
das. Há também materiais de campanha, 
demonstração de acampamentos, equipa-
mentos de comunicação e demonstração de 
material bélico. 
 
Referências/Documentos consultados:  

1. Catálogo dos Bens Culturais 
Tombados no Espírito Santo. Vi-
tória: Nassao Alino Editor. 

2. PMVV, SECTUR. Inventário da O-
ferta Turística do Municipal de 
Vila Velha . 2002/2003. 

3. in loco. 
 

 
 
 
Nome:  
Forte de São Francisco Xavier da 
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Barra 
 
Localização: Prainha. Área urbana. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: 
centro. 
 
Distância da localidade mais próxima: 
0,8km. 
 
Distância da sede do município: 0,8km. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, totalmen-
te pavimentado, em bom estado e  sinali-
zado. 
 
Descrição do acesso utilizado: do centro 
da cidade deslocar-se para Prainha, tendo 
como ponto referencial o Convento da Pe-
nha edificado no cume do Morro da Penha. 
 
 

 

 
Chegando na Prainha encontra-se a Porta-
ria do 38º Batalhão de Infantaria onde esta 
localizado o Forte. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário 
coletivo regular, em bom estado e não a-
daptado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: não 
há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: através da Portaria 
Principal. 
 
Visitação: diariamente, de 8h às 17h, com 
visitas guiadas, ingresso gratuito e com 
autorização prévia  
 
Acessibilidade ao atrativo: temporária. 
 
Tempo necessário para usufruir o atra-
tivo: horas.  
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
limpeza, segurança, lazer e entretenimen-
to, sinalização, instalações sanitárias e 
locais para alimentação. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: Ati-
vidades Militares. 
 
Integra roteiro turístico comercializa-

dos? Sim. Através da �Rota do Sol e da 
Moqueca�. Coordenada pela SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal e 
do entorno regional. Maior fluxo de visita-
ção, na Festa da Penha, que é realizada 08 
(oito) dias após a Páscoa. 
 
Descrição do atrativo: edificado como 
Fortaleza de São Francisco de Piratininga, 
localiza-se na base do Morro da Penha e ao 
sul da baía do Espírito Santo, próximo à 
antiga Vila do Espírito Santo, atual Vila 
Velha. 
Uma pequena fortificação teria sido inicia-
da, logo após a chegada do primeiro dona-
tário Vasco Fernandes Coutinho, ainda no 
ano de 1535. Sua ampliação iniciou-se no 
ano de 1700 em 1703, o forte se encontra-
va bastante adiantado. No ano de 1705 
sofreu ataques de navios ingleses e holan-
deses, com objetivo de invadir e saquear a 
vila. No ano de 1726 o Conde de Sabugosa 
mandou reerigir o forte dando-lhe formato 
circular e aparelhando-o com 15 peças de 
canhoneiras. Em 1862, foi cedido à Marinha 
e passou a servir como armazém de pólvo-
ra e, logo após, como a 1ª Escola de A-
prendizes de Marinheiros extinta em 1866. 
Aproveitando-se a estrutura existente e 
ampliando-se suas instalações, no ano de 
1909, reinaugura-se a Escola de Aprendizes 
de Marinheiros. Todavia essa fase foi de 
curta duração, já que em 1913, a escola foi 
mais uma vez extinta. Em conseqüência do 
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seu fechamento, a antiga fortaleza entrou 
em declínio pelo desuso e abrigou em 
1919, o 3º Batalhão de Caçadores, hoje o 
38 º Batalhão de Infantaria. O Forte São 
Francisco Xavier é considerado um dos 
grandes marcos da presença do Exército no 
Estado. 
Atualmente suas dependências pos-
suem ginásios de esportes e praças 
bem equipadas. Há também materi-
ais de campanha, demonstração de 
acampamentos equipamentos, de 
comunicação e demonstração de 
material bélico. 
 
Observações complementares: o Forte é 
popularmente conhecido como Forte do 
Piratininga. 
 
Referências/Documentos consultados:  

1. Catálogo dos Bens Culturais 
Tombados no Espírito Santo. Vitória: 
Nassao Alino Editor. 

2. PMVV, SECTUR. Inventário da O-
ferta Turística do Municipal de 
Vila Velha . 2002/2003. 

3. in loco. 
 
 
 
 
Nome:  
Farol de Santa Luzia. 

 
Localização: Praia da Costa. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: 
Centro. 
 
Distância da localidade mais próxima: 
02km.  
 
Distância da sede do município: 02km. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, totalmen-
te pavimentado em bom estado. 
 
Descrição do acesso utilizado: partindo 
do centro do município, seguir pela Avenida 
Champagnhat em direção a Praia da Costa. 
Chegando na Praia virar a esquerda, se-
guindo até o final do calçadão, virar a direi-
ta, passando pela residência oficial do Go-
vernador subindo a ladeira encontra-se o 
Farol. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário 
contratado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo:  
não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: porta principal, a-
daptada. 
 
Visitação: aos sábados, domingos e feria-

dos das 09:00 às 12:00 horas e de 14:00 
às 15:30horas. Com agendamento feito 
através da Coordenação de Turismo de Vila 
Velha, com visitas guiadas, acesso gratuito 
e sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade ao atrativo: temporária. 
 
Tempo necessário para usufruir o atra-
tivo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
limpeza, segurança, lazer e entretenimen-
to, sinalização e instalações sanitárias. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: visita 
contemplativa. 
 
Integra roteiro turístico comercializa-
dos? Sim. Através da �Rota do Sol e da 
Moqueca�. Coordenada pela SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: local, mu-
nicipal e do entorno regional, outros 
estados e países. O maior fluxo de 
visitação ocorre no verão.  
 
Descrição do atrativo: situado em um 
terreno rochoso de encosta íngreme na 
ponta de Santa Luzia, o farol foi construído 
em chapas de ferro fabricadas na Escócia 
erguido em 1870 e inaugurado por volta de 
1871, sendo sua iluminação inicial a quero-
sene. Com 17m de altura e alcance de 32 
milhas marítimas. Hoje é iluminado por 
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lâmpadas 300 watts e 4 focos servindo de 
orientação à navegação direcionada aos 
portos de Vitória, Vila Velha e Tubarão. 
 
Referências/Documentos consultados:  

1. Catálogo dos Bens Culturais 
Tombados no Espírito Santo. Vi-
tória: Nassao Alino Editor. 

2. PMVV, SECTUR. Inventário da O-
ferta Turística do Municipal de 
Vila Velha . 2002/2003. 

3. in loco. 
 

 

Nome:  
Escola Aprendizes de Marinhei-
ro. 
 
Localização: Rua Bernardo Schneider. 
Área urbana. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: 
centro. 
 
Distância da localidade mais próxima: 
01km. 
 
Distância da sede do município: 01km. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, totalmen-
te pavimentado, em bom estado e sinaliza-
do ou a pé em bom estado e sinalizado ou 
hidroviário marítimo, em estado regular e 
não sinalizado. 
 
Descrição do acesso utilizado: chegando 
no Parque da Prainha a EAMES fica à es-
querda, lado oposto ao 38º BI � Exército. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário, 
coletivo regular, em bom estado e não a-
daptado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo:  
não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: portaria principal, 

parcialmente adaptada. 
Visitação: de segunda a sábado, de 09:00 
ás 16:00h, com visitas guiadas, acesso 
gratuito e sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade ao atrativo: temporária. 
 
Tempo necessário para usufruir o atra-
tivo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
serviços de limpeza e de segurança, insta-
lações sanitárias e locais para alimentação 
não adaptado. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: mili-
tares e cívicas. 
 
Integra roteiro turístico comercializa-
dos? Sim. Através da �Rota do Sol e da 
Moqueca�. Coordenada pela SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: local e 
municipal. O maior fluxo de visita-
ção ocorre no verão.  
 
Descrição do atrativo: a atual Escola de 
Aprendizes-Marinheiros do Espírito Santo, 
inaugurada em 29 de novembro de 1960, 
tem suas raízes históricas num passado já 
centenário. 
 
De fato o Decreto n 2.890, de 8 de feverei-
ro de 1862, do Governo Imperial, criou a 
Companhia de Aprendizes-Marinheiros do 
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Espírito Santo que, no ano seguinte, foi 
instalada no antigo Forte São Francisco 
Xavier da Barra, em Piratininga, onde hoje 
se localiza o 38º Batalhão de Infantaria 
(Batalhão Tibúrcio) do Exército Brasileiro.   
 
O Forte de São Francisco Xavier, anterior-
mente denominado, Fortaleza de São Fran-
cisco Xavier da Piratininga, foi edificado em 
1702, por ordem de D. Rodrigo da Costa, 
Governador da Bahia, na base do Morro da 
Penha, ao Sul da baía de Vitória, nas pro-
ximidades  de Vila Velha. 
 
Em 1767, por ordem, do Governo Colonial, 
fizeram-lhe obras, de acordo com o projeto 
existente nos arquivos do Instituto Históri-
co e Geográfico do Brasil, dando-lhe forma 
circular e incluindo 15 peças de canhonei-
ras. 
 
Em 1862, foi instalada a Companhia de 
Aprendizes-Marinheiros, sendo seu primeiro 
Comandante o então Capitão Tenente José 
Lopes de Sá. 
 
A denominação Escola de Aprendizes-
Marinheiros surgiu em conseqüência do 
Decreto nº 9.371, de 14 de fevereiro de 
1885, que deu nova organização às Com-
panhias de Aprendizes. Mas esse mesmo 
decreto extinguiu a do Espírito Santo, que, 
juntamente com a de Sergipe, passou a 
aquartelar-se na Bahia. 
 

Assim, a história da Companhia, já agora 
Escola de Aprendizes-Marinheiros do Espíri-
to Santo, prosseguiu. Em 13 de junho de 
1907, pelo Decreto Legislativo nº 1654 é 
restabelecida a Escola de Aprendizes-
Marinheiros do Espírito Santo. Aproveitan-
do-se as amuradas do antigo forte, fize-
ram-se ampliações nas suas instalações, 
inaugurando-se a Escola em 1º de abril de 
1909. Porém, essa fase foi de curta dura-
ção, pois já em 1913, a Escola foi mais 
uma vez extinta. 
 
Como lembrança da passagem da Escola de 
Aprendizes-Marinheiros do Espírito Santo 
pela Fortaleza do Piratininga, aí está, num 
dos edifícios internos, uma escada cuja 
balaustrada é composta por âncoras. 
 
Todavia, a Marinha desde logo pensou em 
restabelecer em solo capixaba uma unidade 
dos futuros marinheiros, já agora em mol-
des modernos e mais avançados. 
 
Em março de 1952, a Marinha designou um 
oficial para, juntamente com o Governo do 
Espírito Santo, proceder a escolha do local 
conveniente para a construção de uma 
nova Escola de Aprendizes-Marinheiros. O 
local escolhido foi a Enseada de Inhoá, 
também em Vila Velha. 
 
Concluídas as negociações de ordem jurídi-
co-administrativa, em 6 de outubro de 
1954 teve início a construção do primeiro 

prédio da Escola, a Usina Elétrica. Com 
isso, as obras prosseguiram em ritmo cres-
cente, dando-se por concluídas em janeiro 
de 1960. 
 
Já em abril de 1960 foi aquartelada a pri-
meira turma de Aprendizes-Marinheiros, a 
Turma ALFA, matriculando-se 452 Aprendi-
zes, oriundos de Minas Gerais, Guanabara, 
Bahia, Pernambuco e São Paulo, além de 
58 Capixabas. 
 
 A 29 de novembro de 1960, a EAMES foi 
solenemente inaugurada, com a presença 
do Dr. Juscelino Kubischek de Oliveira (en-
tão Presidente da República), do Almirante 
Antônio Cear de Andrade (Diretor-Chefe do 
Pessoal) e de personalidades civis, militares 
e eclesiásticas.   
 
 
Referências/Documentos consultados:  

1. Catálogo dos Bens Culturais 
Tombados no Espírito Santo. Vi-
tória: Nassao Alino Editor; 

2. PMVV, SECTUR. Inventário da O-
ferta Turística do Municipal de 
Vila Velha . 2002/2003. 

3. in loco. 
 

 
 
 
 
4.2.2.2 � Arquitetura Religiosa. 
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Nome:  
Convento Nossa Senhora da Pe-
nha. 
 
Localização: Rua Vasco Coutinho, s/nº. 
Área urbana. 
Prainha. Cep: 29100-231. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: 
Centro. 
 
Distância da localidade mais próxima: 
0,8km. 
 
 

 

Distância da sede do município: 0,8km. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, totalmen-
te pavimentado, em bom estado e sinaliza-
do. 
 
Descrição do acesso utilizado: do centro 
da cidade deslocar-se para Prainha tendo 
como ponto referencial o Convento da Pe-
nha, edificado no cume do Morro da Penha. 
 
Ladeira com calçamento em paralelepípe-
dos com calçadas cimentadas nas laterais 
que serve de acesso tanto para pedestres 
como para veículos. 
 
Acesso secundário � ladeira com calçamen-
to em pé-de-moleque, protegida por corri-
mãos em alvenaria nas laterais. 
 
Os dois acessos foram construídos em meio 
a mata muito bem preservada. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário, 
coletivo regular, em bom estado e não a-
daptado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: Lei 
Federal � Processo nº 232-T, Livro Histórico 
nº 224 folha 37. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: portaria principal, 
não adaptada. 

 
Visitação: diariamente, de 5h às 17h, com 
visitas guiadas, acesso gratuito e sem auto-
rização prévia. 
  
Acessibilidade ao atrativo: temporária. 
 
Tempo necessário para usufruir o atra-
tivo: horas. 
  
Equipamentos e serviços no atrativo: 
serviços de limpeza e de segurança, insta-
lações sanitárias e local para alimentação 
não adaptados. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: e-
ventos religiosos (missas, novenas e fes-
tas), visitação ao museu exposições tempo-
rárias e  contemplação da paisagem da 
Grande Vitória. 
 
Integra roteiro turístico comercializa-
dos? Sim. Através da �Rota do Sol e da 
Moqueca�. Coordenada pela SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal, 
do entorno regional, de  outros estados e 
países. Maior fluxo de visitação, na Festa 
da Penha, que é realizada 08 (oito) dias 
após a Páscoa. 
 
Descrição do atrativo: principal monu-
mento religioso do Espírito Santo, símbolo 
de devoção a Nossa Senhora da Penha, 
padroeira do estado, o convento é um con-
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junto histórico edificado em diferentes épo-
cas estando integrado a um significativo 
patrimônio natural que o circunda. 
 
Por volta de 1558, chega a Capitania do 
Espírito Santo o frei espanhol Pedro Palá-
cios, trazendo consigo um painel de Nossa 
Senhora das Alegrias. De acordo com a 
devoção popular, o painel teria sumido da 
gruta onde o frei morava e reaparecido no 
topo do Morro da Penha, de 154 metros, 
indicando assim, o lugar onde deveria ser 
construído o Convento. A primeira edifica-
ção da �ermida das palmeiras� foi erguida 
por volta de 1560. 
A pedra fundamental do convento foi lan-
çada no ano de 1661, quando iniciou sua 
construção, que, até meados do século XX, 
foi sofrendo sucessivos acréscimos até to-
mar a feição atual. 
 
O conjunto histórico foi tombado 
pelo Instituto do Patrimônio Históri-
co e Artístico Nacional � IPHAN, no 
ano de 1943 em função de seu ex-
pressivo valor histórico, artístico e 
afetivo. Trata-se de um dos mais 
significativos conjuntos da arquite-
tura barroca do Espírito Santo. 
Os festejos em homenagem a Nossa Se-
nhora da Penha acontecem sempre oito 
dias após a Páscoa, quando, fiéis de todo o 
estado, se dirigem ao Convento para ho-
menagear a santa padroeira. Com o passar 

dos anos a Festa da Penha consolidou-se 
como principal evento religioso do Espírito 
Santo. 
 
Hoje o conjunto conta com o Museu 
do Convento de Nossa Senhora da 
Penha, que há artefatos utilizados 
pelos primeiros frades, com a Casa 
dos Ex Votos, além de estrutura 
como lanchonete, sanitários e loja 
de artefatos religiosos. 
 
Referências/Documentos consultados:  

1. Catálogo dos Bens Culturais 
Tombados no Espírito Santo. Vi-
tória: Nassao Alino Editor. 

2. PMVV, SECTUR. Inventário da O-
ferta Turística do Municipal de 
Vila Velha . 2002/2003. 

3. in loco. 
 
 
 
Nome:  
Igreja Nossa Senhora do Rosá-
rio. 
 
Localização: Rua Almirante Tamandaré. 
Prainha. 
Cep: 29100-231. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: 

Centro. 
 
Distância da localidade mais próxima: 
0,8km. 
 
Distância da sede do município: 0,8km. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, totalmen-
te pavimentado, em bom estado e sinaliza-
do e a pé, em bom estado e sinalizado. 
 
Descrição do acesso utilizado: do centro 
da cidade deslocar-se para Prainha tendo 
como ponto referencial o Convento da Pe-
nha, edificado no cume do Morro da Penha. 
 
Chegando na Prainha, a Igreja localiza-se 
em uma das extremidades da praça da 
Bandeira, próximo a Portaria do Convento 
da Penha. 
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Transporte para o atrativo: rodoviário, 
coletivo regular, em bom estado e não a-
daptado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: Lei 
Federal. Livro de Tombo Histórico nº 354, 
folha 46. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Visitação: aos domingos, às 09:00 e 
19:00h e em eventos específicos, sem visi-
tas guiadas, acesso gratuito e sem autori-

zação prévia. 
 
Entrada do atrativo: porta, não adaptada. 
 
Acessibilidade ao atrativo: temporária. 
 
Tempo necessário para usufruir o atra-
tivo:  horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
serviços de limpeza e de segurança, área 
para lazer e entretenimento, instalações 
sanitárias e locais para alimentação não 
adaptados. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: reli-
giosas � missas, novenas, casamentos e 
batizados. 
 
Integra roteiro turístico comercializa-
dos? Sim. Através da �Rota do Sol e da 
Moqueca�. Coordenada pela SEDETUR. 
Origem dos visitantes: local, municipal, 
do entorno regional, de  outros estados e 
países. Maior fluxo de visitação, na Festa 
da Penha, que é realizada 08 (oito) dias 
após a Páscoa. 
 
Descrição do atrativo: considerada a 
mais antiga edificação religiosa do Espírito 
Santo, teve sua construção iniciada em 
1535, logo após a chegada do donatário 
Vasco Fernandes Coutinho. Embora existam 
divergências de historiadores quanto ao 
orago original: Santa Catarina ou Nossa 

Senhora do Rosário, alguns autores afir-
mam que a igreja arruinou-se tendo sido 
reerigida no século XVII. 
Construção representativa do período bar-
roco, demonstra a singeleza das primeiras 
edificações em solo brasileiro, existe a na-
ve, capela mor, coro e sacristia. A capela 
possui formato regular, sendo coberta por 
telhado de duas águas em níveis distintos. 
Cunhais e cornija emolduram a fachada que 
é coroada por um frontão ladeado por piná-
culos com óculo central. 
Em 1860 D. Pedro II ao visitá-la doou 400 
mil réis para sua restauração, por esse 
motivo exibe em sua fachada o brasão de 
Portugal. 
 
No ano de 1950 foi tombada pelo 
Instituto do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional � IPHAN. 
 
Referências/Documentos consultados:  

1. Catálogo dos Bens Culturais 
Tombados no Espírito Santo. Vitó-
ria: Nassao Alino Editor. 
2. PMVV, SECTUR. Inventário da 
Oferta Turística do Municipal de 
Vila Velha . 2002/2003. 
3. in loco. 

 
 
 
Nome:  
Capela Nossa Senhora dos Na-
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vegantes  
 
Localização: Ponta da Fruta. 
 
Cep: 29129-000. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: 
Barra do Jucu. 
 
Distância da localidade mais próxima:  
07km. 
 
Distância da sede do município: 20km. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, totalmen-
te pavimentado, em bom estado e sinaliza-
do. 
 
Descrição do acesso utilizado: partindo 
do centro do município, seguindo pela Ro-
dovia do Sol (sentido Guarapari) encontra-
se o Balneário de Ponta da Fruta, no acesso 
principal a Praia da Baleia, subindo a ladei-
ra encontra-se a capela. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário 
coletivo regular, em bom estado e não a-
daptado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo:  
não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: porta, não adaptada. 

 
Visitação: aos domingos, às 09:00 e 
19:00h e em eventos específicos, sem visi-
tas guiadas, acesso gratuito e sem autori-
zação prévia. 
 
Acessibilidade ao atrativo: temporário. 
 
Tempo necessário para usufruir o atra-
tivo: horas. 
 
 

 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
limpeza, segurança, lazer e entretenimento 
e locais para alimentação. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: reli-
giosas. 
 
Integra roteiro turístico comercializa-
dos? Sim. Através da �Rota do Sol e da 
Moqueca�. Coordenada pela SEDETUR. 

 
Origem dos visitantes: local, municipal, 
do entorno regional, de  outros estados e 
países. Maior fluxo de visitação, em 31 de 
dezembro, no verão e por ocasião da Festa 
de Iemanjá, em fevereiro. 
 
Descrição do atrativo: erguida em 
1945 por um marinheiro em home-
nagem a sua mãe, há arquitetura 
vernacular edificada em alvenaria 
de pedras, localizada no topo do 
morro da Ponta da Fruta, voltada 
para o mar. Tendo como orago Nos-
sa Senhora dos Navegantes, suas 
principais festas religiosas estão 
ligadas além de nossa Senhora a 
São Pedro e a Iemanjá. 
 
Referências/Documentos consultados:  

1. Catálogo dos Bens Culturais 
Tombados no Espírito Santo. Vitó-
ria: Nassao Alino Editor. 
2. PMVV, SECTUR. Inventário da 
Oferta Turística do Municipal de 
Vila Velha . 2002/2003. 
3. in loco. 

 
 
 
Nome:  
Capela de Nossa Senhora da 
Glória 
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Localização: Praça Pedro dos Santos Vala-
dares. Barra do Jucú. Área urbana. Cep: 
29125-001. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: 
Itaparica. 
 
Distância da localidade mais próxima: 
10km. 
 
Distância da sede do município: 3km. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, totalmen-
te pavimentado, em bom estado e sinaliza-
do. 
 
Descrição do acesso utilizado: partindo 
do centro do município, seguindo pela Ro-
dovia do Sol (sentido Guarapari), por 
11,5km, logo após o Posto da Polícia Rodo-
viária. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário, 
coletivo regular, em bom estado e não a-
daptado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo:  
não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: realizada através de 
porta. 
 

Visitação: aos domingos, às 9h e 19h e 
em eventos específicos, sem visitas guia-
das, acesso gratuito e sem autorização 
prévia. 
 
Acessibilidade ao atrativo: temporário. 
 
Tempo necessário para usufruir o atra-
tivo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo:  
serviço de limpeza e de segurança e insta-
lações sanitárias não adaptadas. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: reli-
giosas e manifestações folclóricas. 
 
Integra roteiro turístico comercializa-
dos? Sim. Através da �Rota do Sol e da 
Moqueca�. Coordenada pela SEDETUR. 
 
 

 

 
Origem dos visitantes: local, municipal, 
do entorno regional e outros estados. O 
maior fluxo de visitação ocorre na ocasião 
da Festa de São Benedito, em dezembro. 
 
Descrição do atrativo:  localizada na pra-
ça central do balneário da Barra do Jucu, 
foi construída entre 1900 e 1913. Sua ar-
quitetura demonstra a simplicidade da loca-
lidade. Edificada em alvenaria de pedra 
com cobertura de telha canal em duas á-
guas, sendo mais alta na nave. O forro foi 
executado em madeira e o piso em piso de 
ladrilho. 
 
Na capela acontece uma das mais belas 
manifestações da cultura popular capixaba 
que é a festa em louvor a São Benedito. 
 
Referências/Documentos consultados:  

1. Catálogo dos Bens Culturais 
Tombados no Espírito Santo. Vi-
tória: Nassao Alino Editor. 

2. PMVV, SECTUR. Inventário da O-
ferta Turística do Municipal de 
Vila Velha . 2002/2003. 

3. in loco. 
 
 
4.2.3 � Obras de Arte 
 
4.2.3.1 � Escultura estatuária  

Monumental, Obeliscos 
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Nome:  
Frei Pedro Palácio 
 
Localização: Rua Antônio Ferreira de 
Queiroz. Área urbana. Prainha. 
 
Cep: 29100-180. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: 
Centro. 
 
Distância da localidade mais próxima: 
0,8km. 
 
Distância da sede do município: 0,8km. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, totalmen-
te pavimentado, em bom estado e sinaliza-
do ou a pé, em bom estado e sinalizado. 
 
Descrição do acesso utilizado: do centro 
da cidade deslocar-se para Prainha, tendo 
como ponto referencial o Convento da Pe-
nha edificado no cume do Morro da Penha. 
 
Chegando na Prainha, a Gruta encontra-se 
entre a Portaria do 38º BI e a �Estrada 
Velha do Convento�. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário, 
coletivo regular, em bom estado e não adap-
tado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo:  não 
há. 

 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: não existe acesso ao 
interior do atrativo, a visita é contemplati-
va. 
 
Visitação: a época de maior visitação e a 
da Festa da Penha, realizada 08 dias após a 
Páscoa, sem visita guiada, gratuita sem 
autorização prévia. 
 

 
Acessibilidade ao atrativo:  permanente. 
 

Tempo necessário para usufruir o atra-
tivo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
segurança, lazer e entretenimento, sinali-
zação e locais para alimentação. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: ati-
vidades religiosas, como orações e promes-
sas e visita externa e contemplativa.  
 
Integra roteiro turístico comercializa-
dos? Sim. Através da �Rota do Sol e da 
Moqueca�. Coordenada pela SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal, 
do entorno regional, de  outros estados e 
países. Maior fluxo de visitação, na Festa 
da Penha, que é realizada 08 (oito) dias 
após a Páscoa. 
 
Descrição do atrativo:  estátua de 1,70m 
retratando Frei Pedro Palácio, frei que trou-
xe de Portugal a imagem de Nossa Senhora 
da Penha, sendo um dos precursores da 
crença à Nossa Senhora da Penha e na 
construção de sua casa, o �Convento da 
Penha�.  
 
Referências/Documentos consultados:  

1. Catálogo dos Bens Culturais 
Tombados no Espírito Santo. Vi-
tória: Nassao Alino Editor. 

2. PMVV, SECTUR. Inventário da O-
ferta Turística do Municipal de 
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Vila Velha . 2002/2003. 
3. in loco. 

 
 
 
 
 
4.2.4 � Instituições Culturais. 
 
4.2.4.1 � Museus / Memoriais. 
 
Nome:  
Museu Homero Massena. 
 
Localização: Rua Antônio Ferreira Queiroz, 
nº 281. Área urbana. 
Prainha. 
 
Cep: 29100-180. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: 
centro. 
 
Distância da localidade mais próxima: 
0,8km. 
 
Distância da sede do município: 0,8km. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, totalmen-
te pavimentado, em bom estado e sinaliza-
do ou a pé, em bom estado e sinalizado. 
 
Descrição do acesso utilizado: do centro 
da cidade deslocar-se para Prainha, tendo 
como ponto referencial o Convento da Pe-

nha edificado no cume do Morro da Penha. 
O Museu localiza-se em frente ao Parque da 
Prainha, ao lado da Pedra do Inhoá, que 
fica na extremidade oposta ao Morro da 
Penha. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário, 
coletivo regular, em bom estado e não a-
daptado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: Lei 
Estadual. Processo nº 04/83 � Livro de 
Tombo Histórico, páginas 9 e 10 sob o nº 
80. 
 
Estado de conservação:  bom. 
 
Entrada do atrativo: porta, não adaptada. 
 
Visitação: ide segunda a sábado, de 9h às 
16h, com visitas guiadas, acesso gratuito e 
sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade ao atrativo:  temporário.  
 

 
Tempo necessário para usufruir o atra-
tivo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo:  
serviços de limpeza e de segurança e insta-
lações sanitárias não adaptadas. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: mu-
seografia.  
 
Exposição permanente com objetos e obras 
do pintor. 
 
Integra roteiro turístico comercializa-
dos? Sim. Através da �Rota do Sol e da 
Moqueca�. Coordenada pela SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: local, mu-
nicipal, do entorno regional e outros 
estados. O maior fluxo de visitação 
ocorre no verão.  
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Descrição do atrativo: antiga residência 
de Homero Massena e Dona Edy Massena, 
sua esposa, que ali viveram até o ano de 
1974, ocasião da morte do pintor, retrata o 
�modus vivendi� do artista e de sua época. 
A casa faz parte de um conjunto de três 
edificações idênticas típicas de beira de 
Praia, muito comuns nas décadas de 40 e 
50 do século XX. 
 
O interior do museu busca reconstituir o 
ambiente em que trabalhou e viveu o artis-
ta: varanda, sala, atelier, dois quartos, 
cozinha e banheiro. Todos os cômodos, 
além de objetos ligados a vida do pintor, 
possuem pinturas a óleo em suas paredes. 
Nos fundos, uma pequena oficina mostra 
como o artista preparava chassis e telas. 
 
Referências/Documentos consultados:  

1. Catálogo dos Bens Culturais 
Tombados no Espírito Santo. Vi-
tória: Nassao Alino Editor. 

2. PMVV, SECTUR. Inventário da O-
ferta Turística do Municipal de 
Vila Velha . 2002/2003. 

3. in loco. 
 
 
 
Nome:  
Museu Vale do Rio Doce � Museu 
 do Ferroviário 
 

Localização: Rodovia Alípio Gomes, 
bairro São Torquarto. Área urbana..  
 
Cep: 29114-270. 
 
Telefone.: 3246-1443 / 3226-2343 
� Café do Museu 3322-3899 
 
Localidade mais próxima do atrativo: 
Argolas. 
 
Distância da localidade mais próxima: 
02km 
 
Distância da sede do município: 20km. 
Acesso ao atrativo: rodoviário, totalmen-
te pavimentado, em bom estado e sinaliza-
do. 
 
Descrição do acesso utilizado: no acesso 
ao município, por Vitória, pela Ponte Flo-
rentino Ávidos (5 Pontes), atravessando a 
ponte, virar a esquerda e seguir por 500 
metros margeando a Baia de Vitória. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário, 
coletivo regular,  em bom estado de con-
servação e não adaptado. 
 
Os ônibus não têm acesso ao museu, obri-
gando o visitante a caminhar aproximada-
mente 1km. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: Lei 

Estadual. Processo nº 02/84 � Livro de 
Tombo Histórico, sob o nº 80, folha 24. 
 
 

 
 
Estado de conservação: bom estado. 
 
Entrada do atrativo: realizada através de 
Portaria Principal. 
 
Visitação: de terça a domingo de 10h às 
18h e sexta-feira de 12h às 20h, com visi-
tas guiadas, acesso gratuito e sem autori-
zação prévia. 
 
Acessibilidade ao atrativo: temporário. 
 
Tempo necessário para usufruir o atra-
tivo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
serviços de limpeza e de segurança, insta-
lações sanitárias e local para alimentação 
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parcialmente adaptados. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: mu-
seografía. Exposição permanente com obje-
tos e obras do pintor. 
 
Integra roteiro turístico comercializa-
dos? Sim. Através da �Rota do Sol e da 
Moqueca�. Coordenada pela SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal, 
do entorno regional, outros estados e paí-
ses. Fluxo de visitação constante. 
 
Descrição do atrativo: a antiga Estação 
Pedro Nolasco, localizada ás margens da 
Baía de Vitória, foi construída em 1927, 
com o nome de Estação São Carlos. Em 
1935, passou a se chamar Pedro Nolasco 
em homenagem ao engenheiro que fez 
parte da história da construção da linha 
ferroviária que ligava o Espírito Santo ao 
interior de Minas Gerais. A ferrovia teve 
fundamental importância no escoamento da 
produção de minério de ferro e outros pro-
dutos vindos de Minas Gerais. 
 
Hoje a antiga estação ferroviária 
abriga o Museu da Vale do Rio Doce. 
Em seu acervo de aproximadamente 
160 peças estão expostos os mais 
interessantes objetos que vão desde 
equipamentos antigos usados para a 
construção da ferrovia, passando 

por pertences de antigos funcioná-
rios da Companhia Vale do Rio Do-
ce, e a maior maquete ferroviária do 
Brasil, uma típica réplica da década 
de 40. Além disso conta com o Café 
do Museu, um legitimo vagão de 
trem posto a frente da baia de Vitó-
ria o qual é especializado em pratos 
da cozinha internacional. 
 
Referências/Documentos consultados:  

1. Catálogo dos Bens Culturais 
Tombados no Espírito Santo. Vi-
tória: Nassao Alino Editor. 

2. PMVV, SECTUR. Inventário da O-
ferta Turística do Municipal de 
Vila Velha . 2002/2003. 

3. in loco. 
 
 
 
 
 
 
Nome:  
Casa da Memória 
 
Localização: Rua Luciano das Neves com 
Beira Mar. Área urbana. Prainha. 
 
Cep: 29100-206. 
 

Telefone: (27) 3389-0320. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: 
Centro. 
 
Distância da localidade mais próxima: 
0,8km. 
 
Distância da sede do município: 0,8km. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, totalmen-
te pavimentado, em bom estado ou a pé 
até o atrativo, com acesso em bom estado. 
 

 
Descrição do acesso utilizado: do centro 
da cidade deslocar-se para Prainha tendo 
como ponto referencial o Convento da Pe-
nha edificado no cume do Morro da Penha. 
 
Chegando a Prainha a Casa da Memória 
encontra-se ao lado da Capela do Rosário. 
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Transporte para o atrativo: rodoviário, 
coletivo regular, em bom estado de conser-
vação e não adaptado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo:  
não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: porta, não adaptada. 
 
Visitação: segunda-feira de 13h às 17h,  
de terça à sexta-feira de 9h às 17h e sába-
do, de 14h às 17h, com visitas guiadas, 
acesso gratuito e sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade ao atrativo: temporário. 
 
Tempo necessário para usufruir o atra-
tivo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
serviços de limpeza e de segurança e insta-
lações sanitárias não adaptadas. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: visi-
tação a acervo de objetos e fotos que res-
gatam a história de Vila Velha. 
 
Integra roteiro turístico comercializa-
dos? Sim. Através da �Rota do Sol e da 
Moqueca�. Coordenada pela SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal, 
do entorno regional e outros estados. Fluxo 

de visitação constante. 
 
Descrição do atrativo: está im-
plantada em um imóvel construído 
no final do século XIX e tombado 
pelo Conselho Estadual de Cultura. 
Seu acervo reúne objetos e 
documentos que preservam a 
memória etnográfica do �canela 
verde� (pessoa nascida no município 
de Vila Velha), que é uma mistura 
de três raças: européia, indígena e 
negra.  
A Casa da Memória há exposição perma-
nente de fotos e objetos que tratam do sítio 
histórico da Prainha e adjacências, resga-
tando a história e memória do município e 
do Estado. Há também um espaço para 
eventos e para exposições temporárias. 
 
Referências/Documentos consultados:  

1. Catálogo dos Bens Culturais 
Tombados no Espírito Santo. Vi-
tória: Nassao Alino Editor. 

2. PMVV, SECTUR. Inventário da O-
ferta Turística do Municipal de 
Vila Velha . 2002/2003. 

3. in loco. 
 
4.2.4.2 � Bibliotecas. 
 
Nome: 
Biblioteca Municipal. 

 
Localização: Praça da Cultura, s/n, Cen-
tro. Área urbana. 
 
Cep: 29100-300. 
 
Telefone: (27)  3329 1547 / 3329 0555 � 
Ramal 213. 
 
Localidade mais próxima do atrativo:  
Praia da Costa. 
 
Distância da localidade mais próxima: 
01km. 
 
Distância da sede do município:  Centro 
� Sede. 
 

 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, totalmen-
te pavimentado, em bom estado e sinaliza-
do ou a pé, em bom estado e sinalizado. 
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Descrição do acesso utilizado: localiza-
se nos fundos do Teatro Municipal, na praça 
principal de Vila Velha. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário, 
coletivo regular,  em bom estado de con-
servação e não adaptado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: não 
há. 
 
Estado de conservação: bom estado. 
 
Entrada do atrativo: porta, não adaptada. 
 
Visitação: de segunda-feira a sexta-feira, 
de 8h às 18h, com visitas guiadas, acesso 
gratuito e sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade ao atrativo: temporária. 
 
Tempo necessário para usufruir o atra-
tivo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
serviços de limpeza e de segurança e insta-
lações sanitárias não adaptadas. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: pes-
quisa escolar. 
 
Integra roteiro turístico comercializa-
dos? não. 
 
Origem dos visitantes: local e municipal. 

Fluxo de visitação, constante. 
 
Descrição do atrativo: edifício com am-
plas salas de pesquisa, contando com acer-
vo de volumes direcionados principalmente 
para pesquisa escolar. 
 
A Biblioteca há a capacidade para atender 
50 pessoas. 
 
Referências/Documentos consultados:  

1. Catálogo dos Bens Culturais 
Tombados no Espírito Santo. Vi-
tória: Nassao Alino Editor. 

2. PMVV, SECTUR. Inventário da O-
ferta Turística do Municipal de 
Vila Velha . 2002/2003. 

3. in loco. 
 
Nome:  
Biblioteca do Colégio Marista 
 
Localização: Avenida Champagnat, nº 
925. Área urbana. 
Centro. 
 
Cep: 29100-011. 
 
Localidade mais próxima do atrativo:  
Centro. 
 
Distância da localidade mais próxima: 
01km. 
 
Distância da sede do município: 01km. 

 
Acesso ao atrativo: rodoviário, totalmen-
te pavimentado em bom estado e sinaliza-
do ou a pé, em bom estado e sinalizado. 
 
Descrição do acesso utilizado: principal 
avenida do Centro, em direção à Praia da 
Costa. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário, 
coletivo regular,  em bom estado de con-
servação e não adaptado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: não 
há. 
 
Estado de conservação: bom estado. 
 
Entrada do atrativo: porta, não adaptada. 
 
Visitação: de segunda a sexta-feira, de 7h 
às 1130h e de 13h às 17h, com visitas gui-
adas, acesso gratuito e sem autorização 
prévia. 
 
Acessibilidade ao atrativo: temporária. 
 
Tempo necessário para usufruir o atra-
tivo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
serviços de limpeza e de segurança e insta-
lações sanitárias não adaptadas. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: pes-
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quisa escolar. 
 
Integra roteiro turístico comercializa-
dos?  não. 
 
Origem dos visitantes: local e municipal. 
Fluxo de visitação constante. 
 
Descrição do atrativo: biblioteca anexa 
ao Colégio Marista, uma das mais tradicio-
nais instituições escolares do ES.  
 
Há acervo de volumes, voltados principal-
mente para o ensino médio e fundamental. 
 
A Biblioteca é totalmente informatizada, 
existe a capacidade de atendimento de 50 
alunos. 
 
Referências/Documentos consultados:  

1. Catálogo dos Bens Culturais 
Tombados no Espírito Santo. Vi-
tória: Nassao Alino Editor. 

2. PMVV, SECTUR. Inventário da O-
ferta Turística do Municipal de 
Vila Velha . 2002/2003. 

3. in loco. 
 
4.2.4.3 � Centros Culturais  

/ Casa da Cultura 
 
 
Nome:  
Casa da Cultura. 

 
Localização: Rua Vasco Coutinho. Área 
urbana. Barra do Jucu. 
 
Cep: 29145-070. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: 
Itaparica. 
 
Distância da localidade mais próxima: 
10km. 
 
Distância da sede do município: 13km. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, totalmen-
te pavimentado, em bom estado e sinaliza-
do ou a pé, em bom estado e sinalizado. 
 
Descrição do acesso utilizado: adaptado. 
Saindo da Praça Pedro Valadares, seguir pela 
Rua Antônio Leal entrar na segunda rua. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário 
coletivo regular, em bom estado de conser-
vação e não adaptado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: não 
há. 
 
Estado de conservação:  bom estado. 
Entrada do atrativo:  portaria principal, 
adaptada. 
 
Visitação: de terça a sexta-feira, de 14h 
às 21h, sábado e domingo, de 10h às 21h, 

com visitas guiadas, acesso gratuito e sem 
autorização prévia. 
 
Acessibilidade ao atrativo: temporária. 
 
Tempo necessário para usufruir o atra-
tivo: horas. 
 

 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
serviços de limpeza e de segurança e insta-
lações sanitárias não adaptadas. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: ex-
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posições artísticas e culturais, produção de 
mudas e venda de artesanato. 
 
Integra roteiro turístico comercializa-
dos? Sim. Através da �Rota do Sol e da 
Moqueca�. Coordenada pela SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: local, mu-
nicipal, do entorno regional, outros 
estados e outros países. O maior 
fluxo de visitação ocorre no verão.  
 
Descrição do atrativo: a Casa da Cultura 
da Barra do Jucu abrange um programa de 
reflorestamento da restinga, através do 
plantio de espécies nativas. Na casa encon-
tra-se um viveiro para reprodução dessas 
mudas. 
Este projeto foi encampado pelo programa 
�Ciranda Capixaba� da PETROBRAS. 
 
Referências/Documentos consultados:  
In loco. 
 
 
 
 
4.2.4.4 � Teatros e AnfiTeatros. 
 
Nome:  
Teatro Municipal Hélio Viana. 
 
Localização: Praça Duque de Caxias, s/nº. 
Centro. 

 
Cep: 29100-300. 
 
Telefone: (27) 3388-4217 e (27) 3388-4162. 
 
Localidade mais próxima do atrativo:  
Praia da Costa. 
 
Distância da localidade mais próxima: 
01km. 
 
Distância da sede do município:  Centro 
� Sede. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, totalmen-
te pavimentado, em bom estado e sinaliza-
do ou a pé, em bom estado e sinalizado. 
 
Descrição do acesso utilizado: localiza-
se nos fundos do Teatro Municipal, na praça 
principal de Vila Velha. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário, 
coletivo regular,  em bom estado de con-
servação e não adaptado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: não 
há. 
Estado de conservação: bom estado. 
 
Entrada do atrativo: porta, não adaptada. 
 
Visitação: de segunda à sexta-feira, de 8h 
às 18h e em espetáculos ou eventos previ-
amente programados, sem visitas guiadas, 

gratuito ou pago, depende do evento e sem 
autorização prévia. 
 
Acessibilidade ao atrativo: temporário. 
 
Tempo necessário para usufruir o atra-
tivo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
serviços de limpeza e de segurança, insta-
lações sanitárias adaptadas. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: es-
petáculos teatrais e eventos diversos. 
 

 
 
Integra roteiro turístico comercializa-
dos? Sim. Através da �Rota do Sol e da 
Moqueca�. Coordenada pela SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: local,  municipal, 
do entorno regional e  outros estados. O 
maior fluxo de visitação ocorre quando 
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acontecem os espetáculos. 
 
Descrição do atrativo: prédio que abrigou 
anteriormente a Câmara de Vereadores e 
também já foi sede do Governo Municipal de 
Vila Velha, à partir de 1992, foi reformado e 
transformado em Teatro Municipal, sendo 
uma opção cultural para o Município. Constru-
ído em 1958/1962 seu estilo modernista foi 
palco de grande atenção para estudantes de 
Arquitetura, constituído numa importante 
obra para a época, ressaltando o arrojo de 
sua cobertura. 
 
Capacidade para 322 pessoas, incluindo 10 
camarotes. Há também, 2 camarins equi-
pados de iluminação e estrutura hiperbóli-
ca, além de abrigar em anexo a Galeria de 
Artes Eugênio Pacheco de Queiroz. Telefone 
para contato: (27) 3329 0555 
 
Referências/Documentos consultados:  

1. Catálogo dos Bens Culturais 
Tombados no Espírito Santo. Vi-
tória: Nassao Alino Editor. 

2. PMVV, SECTUR. Inventário da O-
ferta Turística do Municipal de 
Vila Velha . 2002/2003. 

3. in loco. 
 
 
 
4.2.4.5 � Outros. 
 
Nome:  

Academia de Letras Alberto 
Campos. 
 
Localização: Rua 23 de Maio, nº 95. Área 
urbana. Centro. 
 
Cep: 29100-100. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: 
centro. 
 
Distância da localidade mais próxima: 
0,5km 
 
Distância da sede do município: 0,5km 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, totalmen-
te pavimentado, em bom estado e sinaliza-
do ou a pé, em bom estado e sinalizado. 
 
Descrição do acesso utilizado: do centro 
da cidade deslocar-se para Prainha, tendo 
como ponto referencial o Convento da Pe-
nha edificado no cume do Morro da Penha. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário 
coletivo regular,  em bom estado de con-
servação e não adaptado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo:  não 
há. 
 
Estado de conservação:  precário. 
 
Entrada do atrativo: porta, não adaptada. 

 
Visitação: não há. 
 
Acessibilidade ao atrativo:  não há. 
 
Tempo necessário para usufruir o atra-
tivo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo:  
serviços de limpeza e de segurança e insta-
lações sanitárias não adaptadas. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: ofici-
nas e cursos voltados principalmente para a 
literatura. 
 
Integra roteiro turístico comercializa-
dos? não.  
 
Origem dos visitantes: local e municipal. 
Maior fluxo de visitação nos cursos ou ofici-
nas oferecidos. 
 
Descrição do atrativo: edificação 
histórica que há infra-estrutura para 
cursos e oficinas ligadas principal-
mente às letras e artes. 
 
No local se reúnem periodicamente os aca-
dêmicos de Vila Velha. 
 
Referências/Documentos consultados:  

1. Catálogo dos Bens Culturais 
Tombados no Espírito Santo. Vi-
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tória: Nassao Alino Editor 
2. PMVV, SECTUR. Inventário da O-

ferta Turística do Municipal de 
Vila Velha . 2002/2003. 

 
 
 
 
 
 
4.2.5 � Gastronomia Típica. 
 
4.2.5.1 � Pratos Típicos. 
 
Nome:  
Moqueca Capixaba. 
 
Localização: Em todos os estabelecimen-
tos de alimentação do município. 
 
Origem:  indígena. 
 
Descrição do atrativo: O prato é prepa-
rado e servido em panela de barro. 
Receita típica: 
 
 
 

 
 1 kg de peixe, em postas; 
 4 cebolas médias; 
 5 tomates grandes; 
 coentro, alho, sal e limão, a gosto; 
 colorau;  
 

Modo de preparo: 
 tempere o peixe com alho, sal e li-

mão; 
 na panela de barro, coloque um fio 

de azeite de oliva e 1 colher de co-
lorau, para queimar; 

 coloque na panela uma camada dos 
temperos com a metade da cebola, 
do tomate e do coentro picados; 

 acondicione as postas de peixe; 
 e cubra com o restante dos tempe-

ros; 
 cozinhe em fogo médio por 40 mi-

nutos.  
 
Observações complementares: Não 
precisa adicionar água à moqueca. Acom-
panha arroz branco e pirão. 

Pirão: cozinhar desmanchar a cabeça do 
peixe, acrescentar farinha e sal mexendo 
sempre. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
Nome:  
Torta Capixaba. 
 
Localização: Em todos os estabelecimen-
tos de alimentação do município. 
 
Origem: indígena. 
 
Descrição do atrativo: O prato é prepa-
rado e servido em panela de barro. 
Receita típica: 

 cebola,  
 alho,  
 pimenta,  
 azeite doce,  
 azeitona,  
 limão,  
 coentro,  
 cebolinha verde,  
 tomate a gosto,  
 meio kg de palmito,  
 200gr siri desfiado e cozido,  
 200gr de caranguejo desfiado e co-

zido,  
 200gr ostra cozida,  
 200gr sururu cozido,  



 
 
Inventário da Oferta Turística do Município de Vila Velha / 2005 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

60

 200gr badejo desfiado e cozido. 
 
Observações complementares: acompa-
nha arroz branco. 
 
Referências/Documentos con-
sultados:  

1. Secretaria de Estado da Educação e 
Cultura, Conselho Estadual de Cul-
tura. Catálogo dos Bens Cultu-
rais Tombados no Espírito San-
to. Vitória: Nassao Atílio Editor, 
São Paulo, 1991. 

2. PMVV, SECTUR. Inventário da O-
ferta Turística do Municipal de 
Vila Velha . 2002/2003. 

3. Visita in loco. 
 
 
 
Nome:  
Caranguejada 
 
Localização: Em todos os estabelecimen-
tos de alimentação do município. 
 
Origem:  indígena. 
 
Descrição do atrativo:  O prato é prepa-
rado e servido em panela de barro. 
Receita típica: 

 18 caranguejos limpos,  
 5 maços de coentro,  
 1 cebola grande,  

 02 dentes de alho,  
 02 pimenta malaguetas,  
 03 limões em suco,  
 04 tomates,  
 azeite,  
 óleo,  
 sal , 
 urucum. 

 
Observações complementares: 
acompanha feijão preto novo e fari-
nha da roça. 
Referências/Documentos con-
sultados:  

1. Secretaria de Estado da Educa-
ção e Cultura, Conselho  Estadual 
de Cultura. Catálogo dos Bens 
Culturais Tombados no Espírito 
Santo. Vitória: Nassao Atílio Edi-
tor, São Paulo, 1991. 

2. PMVV, SECTUR. Inventário da 
Oferta Turística do Municipal 
de Vila Velha . 2002/2003. 

3. Visita in loco. 
 
 
 
 
 
4.2.5.2 � Bebidas. 
 
Nome:  
Cachaça Reserva do Gerente. 
 

Localização: Rodovia do Sol,km 28. Área 
não urbana. 
 
Telefone: (27) 3242-2888. 
 
Origem: indígena. 
 
Descrição do atrativo: cachaça tipo ex-
portação. 
 
Referências/Documentos consultados:  
In loco. 
 
 
 
4.2.6 � Artesanato. 
 
Nome:  
Artesanato de Vila Velha. 
 
Localização: sede, localidades e distritos. 
Área urbana e não urbana. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, parcial-
mente pavimentado, em estado regular, 
não sinalizado e não adaptado,  
 
Transporte: rodoviário, coletivo regular, 
em bom estado e não adaptado. 
 
Visitação: diariamente, sem visitas guia-
das, acesso gratuito e sem autorização 
prévia.   
 
Acessibilidade ao Atrativo: permanente. 
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Tempo necessário para usufruir o atra-
tivo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
todos disponíveis nas localidades de cada 
artesão. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: pro-
dução e comercialização de artesanato. 
 
Integra roteiro turístico comercializa-
dos? Sim, através da �Rota do Sol e da 
Moqueca�. Coordenada pela SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: local, mu-
nicipal, do entorno regional, outros 
estados e países. O maior fluxo de 
visitação ocorre no verão.  

 
Descrição do Atrativo: O artesanato em 
Vila Velha é produzido com materiais diver-
sos, parte desta produção utiliza matéria-
prima disponível na natureza. 
 
Fibras naturais utilizadas: 
 

 Madeira � são feitos móveis arte-
sanais, esculturas e objetos 
decorativos. 

 Cipó � produção de cestos, princi-
palmente na zona rural. 

 Fibra de Coco � produz-se luminá-
rias, bijuterias e vários objetos. 

 
Além das fibras, são feitos artesanatos 
utilizando-se conchas, mosaicos de pasti-
lhas de cerâmica, objetos de cerâmica, 
pinturas em tecidos e objetos, bordados, 
escultura em cimento e bijuterias. 
 
Destacando-se o artesanato que reproduz 
os patrimônios, natural e cultural de Vila 
Velha. 
 
Observações complementares: O SE-
BRAE/ES possui banco de dados com nome, 
endereço e tipo de trabalho de todos os 
artesãos do município. 
 
Referências: Prefeitura de Vila Velha. 
 
 
 

 
4.2.7 �  Música e Dança 
 
4.2.7.1 � Bandas e Conjuntos Musicais 
 
Nome:  
Banda Casaca. 
 
Localização: Avenida Beira Mar, s/n, Barra 
do Jucu. Área urbana.  
 
Localidade mais próxima do atrativo: 
Itaparica. 
 
Distância da localidade mais próxima: 
10km. 
 
Distância da sede do município: 13km. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, parcial-
mente pavimentado, em estado regular e 
sinalizado. 
 
Descrição do acesso utilizado: Às mar-
gens da Rodovia do Sol, entrar à esquerda 
no balneário Barra do Jucu. 
 
Transporte para o atrativo:  rodoviário, 
coletivo regular, em bom estado e não a-
daptado.  
 
Visitação: nos frequentes shows da Banda 
que ocorrem no balneário, em locais como 
bares, pousadas ou em palco na beira da 
praia. 
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Acessibilidade ao atrativo: temporário. 
 
Tempo necessário para usufruir o atra-
tivo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
depende do local do show. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo:  
música e dança. 
 
Integra roteiro turístico comercializa-
dos?  Sim. Através da �Rota do Sol e da 
Moqueca�, Coordenada pela SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal, 
do entorno regional e de outros estados. O 
maior fluxo de visitas ocorre no verão. 
Descrição do atrativo: as músicas da 
Banda Casada misturam o ritmo do �Con-
go� com o rock e o reggae, sucesso em 
nível nacional a banda canta as belezas da 
Barra do Jucu, as naturais, como as praias 
e as garças, e as culturais como o �Congo�.  
 
Observações complementares: Embora 
a Banda Casada não se encontre na Barra 
do Jucu quotidianamente, suas músicas 
levam o nome e as belezas da Barra do 
Jucu junto com os shows da Banda, além 
dos constantes shows desta Banda na Barra 
do Jucu. 
 
Referências/Documentos consultados:  

In loco. 
 
 
 
4.2.7.2 � Folguedos 
 
Nome:  
Bandas de Congo. 
 
Localização: bairro da Glória e balneário 
Barra do Jucu. Área urbana. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, totalmen-
te pavimentado, em bom estado e não 
sinalizado. 
 
Descrição do acesso utilizado: na Ave-
nida Jerônimo Monteiro e na Rodovia do 
Sol. 
Transporte:  rodoviário regular do tipo 
coletivo, em bom estado e não adaptado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo:  não 
há. 
 
Estado de conservação: bom estado. 
 
Entrada do atrativo: depende do local da 
�Congada�, roda de Congo. 
 
Visitação: no mês de dezembro nos feste-
jos de São Benedito e em outros eventos, 
sempre que convidados. 
 

 
Acessibilidade ao atrativo: temporário. 
 
Tempo necessário para usufruir o atra-
tivo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
os disponíveis no local da �Congada�. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: 
�congo�, principal manifestação popular no 
balneário. 
 
Integra roteiro turístico comercializa-
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dos?  Sim. Através da �Rota do Sol e da 
Moqueca�, Coordenada pela SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal, 
do entorno regional e de outros estados. O 
maior fluxo de visitação ocorre no mês de 
dezembro. 
 
Descrição do Atrativo: O congo ou 
bandas de congos são grupos com-
postos de homens e mulheres, em 
número variável que tocam e can-
tam em dias de festa, nas puxadas, 
fincadas e retiradas de mastro de 
São Benedito ou em festas eventu-
ais. 
 
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 mas-
tro. 
 
No dia do santo, o mastro, adornado 
com bandeirinhas, flores e fitas, 
com o quadro do santo no topo, é 
transportado pelos fiéis.  O levan-
tamento e a fincada se processam 
ao som dos cantos da banda de 
congo e espocar de foguetes. 
 

De modo geral, á indumentária é 
simples composta por calça e cami-
seta para os homens e vestidos pa-
ra as mulheres. Na maioria dos gru-
pos aparecem mulheres represen-
tando a Rainha e conduzindo a ban-
deira do santo: São Benedito, São 
Sebastião ou Nossa Senhora do Ro-
sário. Apresentam-se no período de 
25 de dezembro a 20 de janeiro. 
 
As cantigas, falam de temas variados, 
guardados de memória ou improvisados, 
são entoadas de forma alegre e irreverente. 
 
Os instrumentos são também em 
número variável, determinado de 
acordo com os elementos do grupo: 
chocalhos, cuícas, congos, casacas, 
tambores, caixa, triângulos, pandei-
ros e ganzás.  Entre eles merecem 
destaque a casaca, estudada por 
Guilherme Santos Neves (1978), 
que a considera única em todo o 
país, e fartamente indicada em re-
gistros do século passado.  
 
Grupos cadastrados em atividade: 
Banda de Congo da Barra do Ju-
cu  

Localização: Rua Antônio Santos 
Leão, 487, Barra do Jucu 
Cep: 29125-010. 
Telefone: (27) 3244 7219 ou 3244-
7166 
Responsável: Daniel ou Juraci 
 
Banda de Congo Mestre Alcides 
Localização: Rua Agenor Laranja, 
179, Barra do Jucu 
Cep: 29125-020. 
Telefone: (27) 3260 1099 
Mestre:  José Silva 
 
Banda de Congo São Benedito da 
Glória 
Localização: Rua São João, 360, 
Glória 
Cep: 29122-050. 
Telefone: (27) 9252 1669  
Mestre: Djalma Pereira do Nasci-
mento 
 
Banda de Congo Tambores de 
Jacarenema 
Localização: Rua Doralice ueirós, 
15, Soteco. 
Cep: 29106-255. 
Telefone: (27) 3260 1262 
Mestre  Alberto Flávio Pego 
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Referências:  

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

2. Atlas Folclórico do Brasil - Artesa-
nato, danças e folguedos: Espírito 
Santo. Rio de Janeiro, FUNARTE, 
1982.  

3. Comissão Espírito Santense de Fol-
clore. 

 
 
 
4.2.8 � Feiras e Mercados 
 
4.2.8.1 � Mercado de Peixe. 
 
Nome:  
Colônia de Pescadores. 
 
Localização:  Avenida Beira Mar. Itapoã. 
 
Localidade mais próxima do atrativo:  
Praia da Costa. 
 
Distância da localidade mais próxima:  
01km. 
 
Distância da sede do município:  02km. 
 
Acesso ao atrativo:  rodoviário, totalmen-
te pavimentado, em bom estado e sinaliza-
do. 
 
 

 
 
Descrição do acesso utilizado: na Ave-
nida Beira Mar. 
 
Transporte para o atrativo:  rodoviário, 
regular do tipo coletivo, em bom estado e 
não adaptado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo:  
não há. 
 
Estado de conservação:  bom estado. 
 
Entrada do atrativo:  não adaptado. 
 
Visitação: diariamente, de 08:00 às 
16:00h, a época de maior visitação é o 
verão, sem visitas guiadas, gratuito e sem 
autorização prévia. 
 
Acessibilidade ao atrativo:  temporário. 
 

Tempo necessário para usufruir o atra-
tivo:  horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo:  
locais para alimentação e instalações sani-
tárias não adaptados e telefone público. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: co-
mercialização de peixes, mariscos e frutos 
do mar. 
 
Integra roteiro turístico comercializa-
dos? Sim. Através da �Rota do Sol e da 
Moqueca�. Coordenada pela SEDETUR. 
Origem dos visitantes:  local, municipal, 
do entorno regional e outros estados. O 
maior fluxo de visitação ocorre no verão. 
 
Descrição do atrativo: na colônia de pes-
cadores da Praia de Itapoã, comercializa-se 
peixes, mariscos e frutos do mar. Além da 
mercadoria, sempre nova, a comunidade 
reproduz com integridade a vida pesqueira. 
 
Referências/Documentos consultados:  
In  loco. 
 
 
 
 
Nome:  
Mercado de Peixe da Prainha. 
 
Localização: Prainha. Área urbana. 
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Localidade mais próxima do atrativo:  
Centro. 
 
Distância da localidade mais próxima:  
0,8km. 
 
Distância da sede do município:  0,8km. 
 
Acesso ao atrativo:  rodoviário, totalmen-
te pavimentado, em bom estado e sinaliza-
do. 
 
Descrição do acesso utilizado: na Prai-
nha, entre o 38º BI, Escola de Marinheiros 
e Convento da Penha. 
Transporte para o atrativo: rodoviário, 
coletivo regular, em bom estado e não a-
daptado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo:  
não há. 
 
Estado de conservação:  bom estado. 
 
Entrada do atrativo: não adaptado. 
 
Visitação: diariamente, de 08:00 às 
16:00h, a época de maior visitação é o 
verão, sem visitas guiadas, gratuito e sem 
autorização prévia. 
 
Acessibilidade ao atrativo:  temporário. 
 
Tempo necessário para usufruir o atra-
tivo:  horas. 

 
Equipamentos e serviços no atrativo:  
locais para alimentação e instalações sani-
tárias não adaptados, telefone público e 
serviços de limpeza e de segurança. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo:  co-
mercialização de peixes, mariscos e frutos 
do mar. 
 
Integra roteiro turístico comercializa-
dos?  Sim. Através da �Rota do Sol e da 
Moqueca�. Coordenada pela SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal, 
do entorno regional e outros estados. O 
maior fluxo de visitação ocorre no verão. 
 
Descrição do atrativo:  o mercado de 
peixe da Prainha, comercializa peixes, ma-
riscos e frutos do mar. Além da mercadoria 
sempre nova, o mercado reproduz com 
integridade a vida pesqueira. 
 
Referências/Documentos consultados:  
In loco. 
 
 
 
4.3 � ATIVIDADES ECONÔMICAS 
 
4.3.1 � Agropecuária 
 
4.3.1.1� Agricultura 
 

Nome do atrativo:  
café, cana-de-açúcar, seringuei-
ra 
 
Localização: Áreas não urbanas. 
 
Transporte para o atrativo: rodo-
viário, parcialmente pavimentado, 
em estado regular, não sinalizado e 
não adaptado 
 
Visitação: diariamente, sem visitas 
guiadas, com autorização prévia. 
 
Acessibilidade ao atrativo: per-
manente.  
 
Tempo para usufruir o atrativo: 
algumas horas 
 
Equipamentos, instalações e 
serviços no atrativo: os equipa-
mentos, instalações e serviços dis-
poníveis no local. 
 
Atividades ocorrentes no atrati-
vo: cultivo de café, cana-de-açúcar 
e seringueira. 
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Integra roteiros turísticos co-
mercializados? não. 
 
 
Origem dos visitantes: local, mu-
nicipal e do entorno regional. Fluxo 
de visitação constante. 
Descrição do atrativo: O municí-
pio de Vila Velha tem 218km² de 
área. Desse total, aproximadamente 
60% correspondem à área rural. Na 
região, são cultivados café, cana-
de-açúcar, seringueira, entre ou-
tros. Toda a produção agrícola é 
comercializada na Grande Vitória. 
 
Referências/Documentos con-
sultados:  
disponível em: 
www.vilavelha.es.gov. Acesso em 
set. 2004. 
 
 
 
4.3.2 � Indústria 
 
4.3.2.1 � Têxtil 
 
A indústria é a principal atividade 
econômica do município, destacan-

do-se os pólos de confecções da 
Glória e Santa Inês 
 
Nome: Polo de Moda da Glória 
 
Localização: Glória. Área urbana.  
Ruas que compõe o Polo de Moda da Gló-
ria:  
Avenidas Carlos Lindemberg e Jerô-
nimo Monteiro, no trecho, rua Santa 
Terezinha até Nelson Sampaio, Au-
rora, Santa Rosa, Dom Pedro II, 
Santa Cruz, Getúlio Vargas e rua 
Moacir Veloso. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, totalmen-
te pavimentado, sinalizado e em bom esta-
do. 
 
Transporte: rodoviário regular, em bom 
estado de conservação e não adaptado. 
 
Visitação: Durante todo o ano, sem visitas 
guiadas, gratuito e sem autorização previa. 
 
Acessibilidade ao atrativo: Permanente.  
 
Tempo para usufruir o atrativo: mais de 
três dias. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
instalações sanitárias, telefone público, 
serviço de segurança e estacionamento. 

 
Atividades ocorrentes no atrativo: Co-
mércio. 
 
Descrição do atrativo:  O primeiro 
embrião do Polo de Moda da Glória, 
surgiu em meados de 1975 quando 
algumas famílias iniciaram seus ne-
gócios na Glória, eram 80 lojas. Du-
rante o plano cruzado, a Glória teve 
seu grande impulso,  de 80 lojas 
passou para 350, e assim crescendo 
totalizando o que é hoje, 1200 em-
presas, sendo 800 lojas do segmen-
to de confecção, dessas, 450 são 
indústrias, o restante das lojas tra-
balham outros segmentos, tornando 
o Polo da Glória, o maior complexo 
comercial da Grande Vitória. 
 
Segundo informações da UNIGLÓ-
RIA,  desde o ano de 2003 existe na 
Glória,  

 08 bancos, Banestes, Caixa 
Econômica, Bamerindus, Mer-
cantil, Bradesco, Real, HSBC, 
Banco do Brasil e nossa coo-
perativa Bancoob, e o banco 
do povo, de pagamentos, e 
outros buscam local físico pa-

http://www.vilavelha.es.gov.
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ra instalar suas agências, 
como Unibanco, Itaú; 

 Grandes lojas de Eletrodo-
mésticos; 

 Grandes lojas de Moveis; 
 Clinicas Médicas e Odontoló-

gicas na escola de odontolo-
gia, 

 Hipermercados; 
 Posto de Saúde; 
 Igrejas Evangélicas e Católi-

cas; 
 Centro Comunitário; 
 800 lojas do segmento de 

vestuário. 450 delas são fá-
bricas; 

 Entidade de classe, sem fins 
lucrativos, que é a UNIGLÓ-
RIA � hoje composta por lide-
res, formadores de opinião, 
sendo a centralizadora de i-
déias e ações que beneficiam 
diretamente o Pólo de Moda 
da Glória. 

 
O Pólo de Moda da Glória hoje soma 
12.000 empregos diretos e 5.000 
indiretos, sendo um lado social mui-
to forte. 

 
O Município de Vila Velha, conta ho-
je com 355 mil habitantes,  sendo o 
Polo de Moda da Glória, indústria de 
confecção e vestuário, uma das ba-
ses da economia capixaba. 
 
O Pólo de Moda da Glória é conheci-
do em todo Estado, tendo consumi-
dores de todas as classes. 
Referências / documentos con-
sultados: Dados fornecidos pela 
UniGlória, R. Santa Rosa, 210 
Shopping San Martín Glória � Cep: 
29.122-290. Telefones: 27 3289-
2042/ 3034-1210  
 
 
 
Nome:  
Micropólo de Santa Inês 
 
Localização: Santa Inês. Área urbana. 
  
Acesso ao atrativo: rodoviário, totalmen-
te pavimentado, não sinalizado e em bom 
estado. 
 
Transporte: rodoviário regular, em bom 
estado de conservação e não adaptado. 
 
Visitação: Durante todo o ano, sem visitas 

guiadas, gratuito e sem autorização previa. 
 
Acessibilidade ao atrativo: Permanente.  
 
Tempo para usufruir o atrativo: Algu-
mas horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
telefone público. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: Pos-
sui 85 empresas. O micropólo se mostra 
variado em seus ramos de atividades, co-
mo,  

 empresas do ramo de confecção,  
 distribuidoras/diversos,  
 lavanderia,  
 distribuidora de remédios,  
 venda de material elétrico,  
 aluguel de kitinetes.  

 
Também são encontrados os ramos 
de atividades ligados à 
 

 fabricação de embalagem,  
 academia de ginástica,  
 oficina mecânica,  
 frigorífico,  
 peças para computador,  
 pizzaria,  
 perfumaria/ cosméticos,  
 posto de combustível,  
 artigos para festa,  
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 transporte de cargas e 
 análises químicas.  

 
Do total de empresas instaladas do 
micropólo 37,4% não atuam no ra-
mo de confecções, enquadrando se 
em alguma das atividades mencio-
nadas acima. 
 
No âmbito geral podemos melhor 
visualizar a distribuição das ativida-
des através dos números abaixo: 
 64,2% indústrias; 
 20,9% serviços; 
 14,9% comércio. 
 
A Grande Vitória é vista como principal mer-
cado consumidor dos produtos e serviços do 
micropolo de Santa Inês, seguida da região 
Sudeste e outras regiões do Brasil com 15,2% 
cada e interior do estado com 4,5%. A expor-
tação ainda é muito pequena, apenas 6%, há 
menos de 5 anos e em média 9,25% da pro-
dução é destinada à exportação. 
 
Atualmente são produzidos no mi-
cropólo de Santa Inês aproximada-
mente 6 milhões de peças/ano e são 
gerados cerca de 1.647 de empre-
gos diretos e 1.578 indiretos. Mais 
de 2,5 mil são de moradores do 

município, mostrando a importância 
do micropólo como gerador de em-
pregos na região. 
 
Referências / documentos con-
sultados: Perfil Empresarial Micro-
pólo de Santa Inês, material dispo-
nível na Secretaria Municipal de De-
senvolvimento Econômico.  
 
 
 
4.3.2.2 � Outras 
 
De acordo com os dados obtidos na 
Federação das Indústrias do Espírito 
Santo - FINDES, Vila Velha conta 
com cerca de 13,5 mil empresas, 
sendo o maior percentual do Estado 
do Espírito Santo.  
 
As indústrias de chocolate e o setor 
portuário, apresentando taxas de 
crescimento significativas a cada 
ano. Vila Velha também possui uma 
malha rodoferroviária integrante do 
corredor de transportes Centro-
Leste, sendo considerada uma das 
mais eficientes do mundo, com ca-

pacidade de transporte de 100 mi-
lhões de toneladas/ano, represen-
tando 40% de toda carga ferroviária 
brasileira, além de possuir as águas 
costeiras mais profundas da Améri-
ca Latina.  
 
No setor terciário, destacam-se as 
empresas de apoio ao comércio ex-
terior, como trading companies, es-
tações aduaneiras, companhias de 
armazéns gerais, empresas de 
transporte de cargas, serviços de 
despacho aduaneiro e outros servi-
ços de comércio internacional. 
 
Referências / documentos con-
sultados: Perfil Empresarial do Mi-
cropólo de Santa Inês. Concedido 
pela Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico de Vila Velha, 2004. 
 
 
 
Nome:  
Complexo Portuário de Vila Velha 
 
Localização: Capuaba. Área urbana. 
  
Acesso ao atrativo: rodoviário, totalmen-
te pavimentado, não sinalizado e em bom 
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estado. 
 
Transporte: rodoviário regular, em bom 
estado de conservação e não adaptado. 
 
Visitação: Durante todo o ano, sem visitas 
guiadas, gratuito e sem autorização previa. 
 
Acessibilidade ao atrativo: Permanente.  
 
Tempo para usufruir o atrativo: Algu-
mas horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
instalações sanitárias não adaptadas, tele-
fone público, serviço de segurança e esta-
cionamento. 
  
Atividades ocorrentes no atrativo: ati-
vidade portuária. 
 
Descrição do atrativo: O complexo por-
tuário é destaque no contexto de 
desenvolvimento do município 
principalmente pela expressividade de Vila 
Velha em termos de abertura econômica 
para o exterior. Sua localização geográfica 
é privilegiada, próxima aos centros 
urbanos, de produção e consumo, que 
concentram a maior parte do PIB do país, 
excelente malha rodoferroviária, que 
integra o corredor de transportes Centro-
Leste, considerada uma das mais eficientes 
do mundo com capacidade de transporte de 
100 milhões de toneladas/ano, 
representando 40% de toda carga 

ferroviária brasileira e também por possuir 
as águas costeiras mais profundas da Amé-
rica Latina.   
 
A maioria dos terminais do �Porto de Vitó-
ria� está localizada na área portuária de 
Vila Velha que tem grande diversidade de 
mercadorias movimentadas, destacando-
se:  

 granéis sólidos,  
 granéis líquidos,  
 cargas gerais,  
 veículos,  
 operações supply boat (prestação 

de serviços às empresas de pros-
pecção e exploração petrolífera), 

 mercadorias em containers refrige-
rados,  

 granito,  
 produtos siderúrgicos,  
 cacau e preparações,  
 motores,  
 sal, soja, trigo, e outros do gênero 
 

O Complexo Portuário de Vila Velha está 
localizado na Baía de Vitória e partes de 
suas instalações compõem o Porto de Vitó-
ria. Os portos e terminais do município 
movimentam uma grande diversidade de 
cargas para importação, exportação e setor 
petrolífero. 
 
 
 
 

Terminal de Vilavelha (Tvv): 
 
Porto privado, operado pela Companhia 
Vale do Rio Doce � CVRD, está localizado 
no Cais de Capuaba. 
Operação: 24 horas. 
Berços: 203 e 204. 
Comprimento: 450m. 
Calado: 10,67m . 
Capacidade: dois navios do tipo Panamax. 
Tipo de cargas: containeres, granito, 
produtos siderúrgicos 
Equipamento do Costado: 02 Portainers 
com capacidade de içamento de 40,6t e 02 
guindastes portuários Takraf com capacida-
de de içamento de 40t. 
Equipamento de pátio: 04 Transtainers, 03 
Reachstackers, 02 Top Loaders. 
Área total: 100.000m² 
Área coberta (armazéns) 13.500m² 
 
TERMINAL PÚBLICO DE CAPUABA 
 
Porto público, administrado pela Compa-
nhia Docas do Espírito Santo � CODESA. 
Operação: 24 horas 
Berços: 201 (cereais) e 202 (cargas em 
geral) e Dolphins (navios em manutenção) 
Comprimento: 396m 
Calado: 10,67m (35�00�) 
Capacidade: navio tipo Panamax 
Pátio: 12.800m² 
 
Referências/Documentos con-
sultados:  
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disponível em:  
www.vilavelha.es.gov. Acesso em 
set. 2004. 
 
 
 
 
Nome: 
Chocolates Garoto 
 
Localização: Praça Meyerfreund, 
01 � Bairro Glória. Área urbana.  
 
Cep: 29.122-680. 
 
Telefone: (27) 3320-1524 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, totalmen-
te pavimentado, sinalizado e em bom esta-
do. 
 
Transporte: rodoviário regular, em bom 
estado de conservação e não adaptado. 
 
Visitação: para visitar a fábrica é preciso 
agendar pelo telefone: 3320 1225 ou 3320 
1522. A lojinha fica aberta para compras de 
segunda a sábado, de 08:00 às 18:00h, 
com visitas guiadas, gratuito e com autori-
zação previa. 
 
Acessibilidade ao atrativo: temporário.  
 
Tempo para usufruir o atrativo: algu-

mas horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
instalações sanitárias, telefone público, 
serviço de segurança e estacionamento. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: visi-
tação a produção e lojinha da fábrica. 
 
Descrição do atrativo:  Fundada  
em  1929   pelo imigrante alemão 
Henrique Meyerfreund, sendo seus 
primeiros equipamentos vindos da 
Alemanha, mantêm até hoje o seu 
ideal de fabricar o melhor chocolate. 
A fábrica instalada no município de 
Vila Velha desde a sua fundação, 
muito influenciou na ocupação e no 
desenvolvimento da cidade e, princi-
palmente, do bairro da Glória.   
 
Para grande parte dos capixabas, 
portanto, a Garoto foi conquistando 
lugar como verdadeiro patrimônio 
da comunidade. A loja da fábrica, 
por exemplo, é um dos pontos turís-
ticos mais requisitados de Vila Ve-
lha. Além da Lojinha, a Garoto pos-
sui um Programa de    Visitação do 
processo de fabricação dos bombons 
e chocolates  e um Centro de Do-

cumentação e Memória, ou seja, um   
museu   da  Chocolates Garoto,  
com embalagens e máquinas anti-
gas, utilizadas na produção.Garoto é 
hoje uma das três maiores  fabri-
cantes de chocolates da América 
Latina e exporta para cerca de 40 
países.  
 
Referências / documentos con-
sultados:  
1. www.garoto.com.br. Acesso em 
junho 2004. 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.4 � REALIZAÇÕES TÉCNICAS,  

CIENTÍFICAS E ARTÍSTICAS 
 
4.4.1 � Exposição Artística 
 
Nome:  
Galeria Artes da Vila 
 
Localização: Rua Antônio Athaíde, nº 421. 
Área urbana. 
Prainha.  

http://www.vilavelha.es.gov.
http://www.garoto.com.br
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Cep: 29.100-295. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: 
centro. 
 
Distância da localidade mais próxima: 
0,4km. 
 
Distância da sede do município: 0,4km. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, totalmen-
te pavimentado, em bom estado e não 
sinalizado. 
 
Pode-se ainda ir a pé até o atrativo, com 
bom acesso ao local e não sinalizado. 
 
Descrição do acesso utilizado: a partir 
da praça central de Vila Velha, seguir em 
direção ao Convento da Penha. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário 
regular do tipo coletivo, em bom estado e 
não adaptado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo:  
não há. 
 
Estado de conservação:  bom estado. 
 
Entrada do atrativo: realizada através de 
porta 
 
Visitação: a época de maior visitação é 

quando são promovidas exposições, de 
segunda a sábado de 08:00 às 17:00h, 
com visitas guiadas, gratuito, sem autori-
zação prévia. 
 
Acessibilidade ao atrativo: temporário. 
 
Tempo necessário para usufruir o atra-
tivo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
limpeza, segurança, sinalização, instalações 
sanitárias e locais para alimentação. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: mos-
tra de artes e oficinas de pintura. 
 
Integra roteiro turístico comercializa-
dos?  Sim. Através da �Rota do Sol e da 
Moqueca�. Coordenada pela SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: local e municipal. 
 
Descrição do atrativo: galeria de Artes 
que comercializa obras de artistas da regi-
ão, além de promover diversas oficinas de 
artes. 
 
Referências/Documentos consultados:  

1. Secretaria de Estado da Educação e 
Cultura, Conselho Estadual de Cul-
tura. Catálogo dos Bens Cultu-
rais Tombados no Espírito San-
to. Vitória: Nassao Atílio Editor, 
São Paulo, 1991; 

2. PMVV, SECTUR. Inventário da O-
ferta Turística do Municipal de 
Vila Velha . 2002/2003. 

3. Visita in loco. 
 
 
 
Nome:  
Galeria Eugênio Pacheco de 
Queiroz. 
 
Localização: Praça Duque de Caxias. Área 
urbana. Bairro Centro. 
 
Cep: 29.100-300. 
 
Localidade mais próxima do atrativo:  
Praia da Costa. 
 
Distância da localidade mais próxima:  
01km. 
 
Distância da sede do município:  Centro 
� Sede. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário totalmente 
pavimentado em bom estado. 
 
Pode-se ainda ir a pé até o atrativo com 
acesso em bom estado. 
 
Descrição do acesso utilizado: acesso 
pela Avenida Champagnat. 
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Transporte para o atrativo: há transpor-
te com freqüência regular para o atrativo 
em bom estado de conservação do tipo 
coletivo. 
 
Legislação de proteção ao atrativo:  
não há. 
 
Estado de conservação: bom estado. 
 
Entrada do atrativo: realizada através de 
porta. 
 
Visitação: a época de maior visitação é 
quando são promovidas exposições, de 
segunda a sábado, de 08:00 às 17:00h, 
com visitas guiadas, gratuito, sem autori-
zação prévia. 
 
Acessibilidade ao atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o atra-
tivo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
limpeza, segurança, sinalização, instalações 
sanitárias e locais para alimentação. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: ex-
posições artísticas temporárias. 
 
Comercialização de obras expostas. 
 
Integra roteiro turístico comercializa-
dos?  Sim. Através da �Rota do Sol e da 

Moqueca�. Coordenada pela SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: local e municipal. 
 
Descrição do atrativo: Antiga sede da 
Prefeitura Municipal de Vila Velha. 
 
A Galeria contém, além do espaço de expo-
sições, um auditório amplo em forma de 
arquibancada que conta com equipamentos 
de iluminação e sonoplastia. 
 
Referências/Documentos consultados:  

1. Secretaria de Estado da Educação e 
Cultura, Conselho Estadual de Cul-
tura. Catálogo dos Bens Cultu-
rais Tombados no Espírito San-
to. Vitória: Nassao Atílio Editor, 
São Paulo, 1991. 

2. PMVV, SECTUR. Inventário da O-
ferta Turística do Municipal de 
Vila Velha . 2002/2003. 

3. Visita in loco. 
 
 
 
 
 
 
Nome:  
Galeria Atual. 
 
Localização: Rua Luciano das Neves, nº 
389. Área urbana. 
Prainha 

 
Cep: 29.100-295. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: 
centro. 
 
Distância da localidade mais próxima: 
0,4km. 
 
Distância da sede do município: 0,4km. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, totalmen-
te pavimentado, em bom estado e não 
sinalizado. 
 
Pode-se ainda ir a pé até o atrativo com 
bom acesso ao local e não sinalizado. 
 
Descrição do acesso utilizado: partindo 
da praça central de Vila Velha, seguir pela 
rua Luciano das Neves em direção ao Con-
vento da Penha. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário, 
regular do tipo coletivo, em bom estado e 
não adaptado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo:  
não há. 
Estado de conservação:  bom estado. 
 
Entrada do atrativo: realizada através de 
porta. 
 
Visitação: a época de maior visitação é 
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quando são promovidas exposições, de 
segunda a sábado, de 08:00 às 17:00h, 
com visitas guiadas, gratuito, sem autori-
zação prévia. 
 
Acessibilidade ao atrativo: temporário. 
 
Tempo necessário para usufruir o atra-
tivo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
limpeza, segurança, sinalização, instalações 
sanitárias e locais para alimentação. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: ex-
posições e comercialização de obras de 
arte. 
 
Integra roteiro turístico comercializa-
dos?  Sim. Através da �Rota do Sol e da 
Moqueca�. Coordenada pela SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: local e municipal. 
 
Descrição do atrativo: galeria de proprie-
dade do artista plástico Cléber Galveas 
expõe e comercializa obras de artistas de 
toda a região. 
 
A Galeria contém, além do espaço de expo-
sições, um auditório amplo em forma de 
arquibancada que conta com equipamentos 
de iluminação e sonoplastia. 
 
Referências/Documentos consultados:  

1. Secretaria de Estado da Educação e 
Cultura, Conselho Estadual de Cul-
tura. Catálogo dos Bens Cultu-
rais Tombados no Espírito San-
to. Vitória: Nassao Atílio Editor, 
São Paulo, 1991. 

2. PMVV, SECTUR. Inventário da O-
ferta Turística do Municipal de 
Vila Velha. 2002/2003. 

3. Visita in loco. 
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4.5� EVENTOS PROGRAMADOS 
 
4.5.1 - Feiras e Exposições 
 
Nome:  
Mostra de Indústria  
e Confecções da Glória. 
 
Localização: Área urbana. 
 
Localidade mais próxima do a-
trativo: Centro. 
 
Distância da localidade mais 
próxima: 02km.  
 
Distância da sede do município:  
02km. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, 
totalmente pavimentado, em bom 
estado e sinalizado. 
 
Descrição do acesso utilizado: 
partindo do centro do município se-
guir pela Avenida Champagnat, sen-
tido Avenida Carlos Lindemberg 
tendo como ponto referencial a fá-
brica de Chocolates Garoto. 
 

Transporte para o atrativo: rodo-
viário, regular do tipo coletivo, em 
bom estado de conservação e sinali-
zado. 
 
Legislação de proteção ao atra-
tivo: não há proteção. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Visitação: em data móvel no mês 
de janeiro, sem visitas guiadas, a-
cesso gratuito e sem autorização 
prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: tem-
porária. 
 
Tempo necessário para usufruir 
o atrativo:  mais de três dias. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
limpeza, segurança, lazer e entretenimen-
to, hospedagem, sinalização, instalações 
sanitárias e locais para alimentação. 
 
Atividades ocorrentes no atrati-
vo: desfiles de moda, lançamentos 
e campanhas promocionais. 
 

Integra roteiros turísticos comerciali-
zados? Sim. Através da �Rota do Sol e da 
Moqueca�. Coordenada pela SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes:  local, 
municipal, do entorno regional e 
outros estados. Maior fluxo de visi-
tação, no período do evento. 
 
Descrição do atrativo: desfiles de 
moda mostrando as coleções das 
confecções da Glória. 
 
O evento acontece em local móvel. 
 
Observações complementares: público 
diário de 5.000 pessoas. 
 
Promoção ACIVIVE. 
Referências/Documentos consultados:  

1. PMVV, SECTUR. Inventário da O-
ferta Turística do Municipal de 
Vila Velha. 2002/2003. 

2. SEBRAE/ES. Inventário da Oferta 
Turística do Municipal de Vila 
Velha. 1997. 

 
 
 
4.5.2 - Realizações Diversas 
 
4.5.2.1 - Desportivas 
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Nome:  
Descida Ecológica do Rio Jucu 
 
Localização: Barra do Jucu. Área 
urbana. 
 
Localidade mais próxima do a-
trativo: Itaparica. 
 
Distância da localidade mais 
próxima: 10km. 
 
Distância da sede do município: 
13km. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, 
totalmente pavimentado, em bom 
estado. 
 
Descrição do acesso utilizado: a 
descida do Rio começa no Rio Jucu, 
no município de Viana e termina na 
desembocadura do Rio com o Mar 
na Barra do Jucu. 
 
Transporte para o atrativo: há 
transporte com freqüência regular 
para o atrativo, em bom estado de 
conservação do tipo coletivo. 

 
Legislação de proteção ao atra-
tivo: não há. 
 
Estado de conservação:  bom es-
tado. 
 
Visitação: no dia 09 de janeiro, 
sem visitas guiadas, acesso gratuito 
e sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: tem-
porária. 
 
 

 
Tempo necessário para usufruir 
o atrativo: um dia. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
serviço de segurança. 
 
Atividades ocorrentes no atrati-
vo: atividades esportivas e ecológi-
cas. 
 
Integra roteiro turístico comercializa-
dos?  Sim. Através da �Rota do Sol e da 
Moqueca�. Coordenada pela SEDETUR. 
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Origem dos visitantes: local, mu-
nicipal e do entorno regional. O 
maior fluxo de visitação ocorre no 
período do evento. 
 
Descrição do atrativo: descida 
Ecológica do Rio Jucu a partir do 
município de Viana, tendo como ob-
jetivo denunciar a degradação am-
biental que o rio vem passando. 
 
Incentivo a ações de preservação e 
conservação da natureza. 
 
Observações complementares: reúne 
um público de aproximadamente 1.500 
pessoas. 
 
É promovido pelo consórcio dos rios Santa 
Maria da Vitória e Jucu, pela Associação 
Barrense de Canoagem e pela Prefeitura 
Municipal de Vila Velha. 
 
Contatos: tel.: (27) 3260-1101 e  (27) 
9960-1783. 
Referências/Documentos consultados:  

1. PMVV, SECTUR. Inventá-
rio da Oferta Turística do Mu-
nicipal de Vila Velha . 
2002/2003. 

2. SEBRAE/ES. Inventário da 
Oferta Turística do Municipal 
de Vila Velha . 1997. 

 
 
 
Nome:  
Triatlhon do Exército. 
 
Localização: Praia da Costa. Área 
urbana. 
 
Localidade mais próxima do a-
trativo: Centro do município. 
 
Distância da localidade mais 
próxima: 01km. 
 
Distância da sede do município: 
01km. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, totalmen-
te pavimentado, em bom estado e sinaliza-
do. 
 
A pé com bom aceso ao local e sina-
lizado. 
  
Descrição do acesso utilizado: na 
principal avenida, na orla da Praia 
da Costa, Avenida Gil Veloso. 
 
Transporte para o atrativo: hi-

droviário regular, do tipo coletivo, 
em bom estado e não adaptado. 
Legislação de proteção ao atra-
tivo: não há. 
 
Estado de conservação: bom es-
tado. 
 
Visitação: em data móvel no mês 
de janeiro, sem visitas guiadas, a-
cesso gratuito e sem autorização 
prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: tem-
porária. 
 
Tempo necessário para usufruir 
o atrativo: um dia. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
serviços de limpeza e de segurança, lazer e 
entretenimento, locais para hospedagem, 
instalações sanitárias e alimentação não 
adaptados. 
 
Atividades ocorrentes no atrati-
vo: evento esportivo. 
 
Integra roteiro turístico comercializa-
dos?  Sim. Através da  
�Rota do Sol e da Moqueca�. Coordenada 



 
 
Inventário da Oferta Turística do Município de Vila Velha / 2005 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

77

pela SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: local, mu-
nicipal e do entorno regional. Maior 
fluxo de visitação no período do e-
vento. 
 
Descrição do atrativo: evento es-
portivo que acontece na Praia da 
Costa. 
Observações complementares: partici-
pam do evento aproximadamente 200 atle-
tas e é realizado pelo 38º BI. 
 
Contatos: tel.: (27) 3329-1667. 
 
Referências/Documentos consultados:  

1. PMVV, SECTUR. Inventário da O-
ferta Turística do Municipal de 
Vila Velha . 2002/2003. 

2. SEBRAE/ES. Inventário da Oferta 
Turística do Municipal de Vila 
Velha . 1997. 

 
 
Nome:  
Passos de Anchieta. 
 
Localização: toda área litorânea do 
município. Área urbana e não-
urbana. 

 
Localidade mais próxima do a-
trativo: Prainha, Praia da Costa, 
Praia de Itapoã, Praia de Itaparica, 
Praia do Barrão, Praia do Sol, Praia 
da Baleia, Praia da Ponta da Fruta e 
Praia da Sereia. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, totalmen-
te pavimentado, em bom estado e sinaliza-
do. 
 
Transporte para o atrativo: a pé 
com bom acesso ao local e sinaliza-
do. 
 
Legislação de proteção ao atra-
tivo: não há. 
 
Estado de conservação: bom es-
tado. 
 
Visitação: em data móvel que coin-
cida com Corpus Christi, sem visitas 
guiadas, acesso gratuito e sem au-
torização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: tem-
porária. 
 

Tempo necessário para usufruir 
o atrativo: três dias. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
serviços de informações, limpeza e segu-
rança, lazer e entretenimento, locais para 
hospedagem e alimentação e instalações 
sanitárias não adaptados e guia de turismo 
/ monitor / condutor. 
 
Atividades ocorrentes no atrati-
vo:  caminhada contemplativa e 
interpretativa. 
 
Integra roteiros turísticos comerciali-
zados? Sim. Através da �Rota do Sol e da 
Moqueca�. Coordenada pela SEDETUR. 
 
Quem organiza: a Associação Brasileira 
dos Amigos dos Passos de Anchieta � ABA-
PA, é quem comercializa e promove o even-
to. 
 
Origem dos visitantes: local, mu-
nicipal, do entorno regional e outros 
estados. Maior fluxo de visitação no 
período do evento. 
 
Descrição do atrativo: caminhada 
que refaz o caminho utilizado pelo 
Beato José de Anchieta, saindo da 
Catedral de Vitória, passando pela 
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Prainha, seguindo por todo o litoral 
de Vila Velha, Guarapari e Anchieta. 
 
Encerra-se com missa no santuário 
de Nossa senhora de Assunção, em 
Anchieta. 
 
É considerado um dos melhores e-
ventos de caminhada do mundo. 
 
Observações complementares:  
Público aproximado de 1.500 pessoas. 
 
Organizado pela ABAPA e Prefeitura Munici-
pal de Vila Velha. 
 
Contatos ABAPA: (27) 3315-5473 e 
(27) 3227-2661 
 
Referências/Documentos consultados:  

1. PMVV, SECTUR. Inventário da O-
ferta Turística do Municipal de 
Vila Velha . 2002/2003. 

2. SEBRAE/ES. Inventário da Oferta 
Turística do Municipal de Vila 
Velha . 1997. 

 
 
 
Nome:  
Corrida Dez MIlhas Garoto. 

 
Localização: Avenida Jerônimo 
Monteiro, Glória. 
 
Localidade mais próxima do a-
trativo: Centro. 
 
Distância da localidade mais 
próxima:  03 km. 
 
Distância da sede do município:  
03km. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, totalmen-
te pavimentado  e em  bom estado. 
 
Pode se fazer o percurso a pé com 
boa qualidade de conservação das 
vias. 
 
Descrição do acesso utilizado: a 
corrida sai da Praia de Camburi, 
passa pela Praia do Canto, atraves-
sa a 3ª Ponte, Praia da Costa,  Cen-
tro de Vila Velha e chegando na Fá-
brica de Chocolates Garoto, no Bair-
ro da Glória. 
 
Transporte para o atrativo: há 
transporte com freqüência regular 

para o atrativo em bom estado de 
conservação do tipo coletivo. 
 
Legislação de proteção ao atra-
tivo  não há. 
 
Estado de conservação: bom es-
tado. 
 
Visitação: em data móvel no mês 
de agosto, sem visitas guiadas, a-
cesso gratuito e sem autorização 
prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: tem-
porária. 
 
Tempo necessário para usufruir 
o atrativo: um dia. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
limpeza, segurança, lazer e entretenimen-
to, hospedagem, sinalização, instalações 
sanitárias e locais para alimentação. 
 
Atividades ocorrentes no atrati-
vo:  corrida de média velocidade.  
 
Integra roteiros turísticos comerciali-
zados? Sim. Através da �Rota do Sol e da 
Moqueca�. Coordenada pela SEDETUR. 
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Quem organiza: Chocolates Garoto. 
 
Origem dos visitantes: local, mu-
nicipal, do entorno regional e outros 
estados. Maior fluxo de visitação no 
período do evento. 
 
Descrição do atrativo: evento es-
portivo que parte da Praia de Cam-
buri em Vitória e passa pela 3ª Pon-
te encerrando-se em Vila Velha. 
 
Observações complementares: público 
aproximado de 10 mil pessoas durante toda 
a extensão do percurso. 
Organizado pela Assessoria de Comunica-
ção da Chocolates Garoto. 
 
Contatos ABAPA: (27) 3320-1707. 
 
Referências/Documentos consultados:  

1. PMVV, SECTUR. Inventário da O-
ferta Turística do Municipal de 
Vila Velha . 2002/2003. 

2. SEBRAE/ES. Inventário da Oferta 
Turística do Municipal de Vila 
Velha . 1997. 

 
 
 
 

Nome:  
Circuito Brasileiro Profissional 
de Surf. 
 
Localização: Barra do Jucu. Área 
urbana. 
 
Localidade mais próxima do a-
trativo: Itaparica. 
 
Distância da localidade mais 
próxima: 10km. 
 
Distância da sede do município: 
13km. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário. 
totalmente pavimentado e  em bom 
estado. 
 
Descrição do acesso utilizado: 
Praia do Barrão, na Rodovia do Sol, 
depois da Polícia Rodoviária entrar à 
esquerda e seguir até a praia. 
Transporte para o atrativo: há 
transporte com freqüência regular 
para o atrativo, em bom estado de 
conservação do tipo coletivo. 
 

Legislação de proteção ao atra-
tivo: não há. 
 
Estado de conservação:  bom es-
tado. 
 
Visitação: em data móvel no mês 
de janeiro, com visitas guiadas, a-
cesso gratuito e sem autorização 
prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: tem-
porária. 
 
Tempo necessário para usufruir 
o atrativo: são necessários pelo 
menos 02 (dois) dias para usufruir o 
atrativo. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
limpeza, segurança, lazer e entretenimen-
to, hospedagem, sinalização, instalações 
sanitárias e locais para alimentação. 
 
Atividades ocorrentes no atrati-
vo: surf. 
 
Integra roteiro turístico comercializa-
dos?  Sim. Através da �Rota do Sol e da 
Moqueca�. Coordenada pela SEDETUR. 
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Origem dos visitantes: local, mu-
nicipal, do entorno regional e outros 
estados. Maior fluxo de visitação no 
período do evento. 
 
Descrição do atrativo: etapa do 
Campeonato Brasileiro de Surf. 
 
Observações complementares: 
organizado pela Associação de Surf 
de Vila Velha. 
 
 
 
Referências/Documentos consultados:  

1. PMVV, SECTUR. Inventário da O-
ferta Turística do Municipal de 
Vila Velha . 2002/2003. 

2. SEBRAE/ES. Inventário da Oferta 
Turística do Municipal de Vila 
Velha . 1997. 

 
 
 
 
4.5.2.2 - Artísticas / Culturais 
 
Nome: Reveillon. 
 
Localização: Praia da Costa, Praia de Ita-
poã, Praia de Itaparica, Barra do Jucu e 
Ponta da Fruta. Área urbana. 

 
Acesso ao atrativo: rodoviário, totalmen-
te pavimentado, em bom estado e sinaliza-
do. 
 
A pé com bom aceso ao local e sina-
lizado. 
  
Descrição do acesso utilizado: o 
Reveillon acontece em todas as 
Praias do município: Praias da Cos-
ta, Itapoã, Itaparica, Barra do Jucu, 
Praia do Sol e Ponta da Fruta. 
Transporte para o atrativo: há 
transporte com freqüência regular 
para o atrativo, em bom estado de 
conservação do tipo coletivo. 
 
Legislação de proteção ao atra-
tivo: Feriado Nacional. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Visitação: no dia 31 de dezembro, 
sem visitas guiadas, acesso gratuito 
e sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: tem-
porária. 
 

Tempo necessário para usufruir 
o atrativo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
serviços de limpeza e de segurança, lazer e 
entretenimento, locais para alimentação,  
hospedagem e instalações sanitárias não 
adaptados. 
 
Atividades ocorrentes no atrati-
vo: queima de fogos, shows e gru-
pos folclóricos. 
 
Integra roteiro turístico comercializa-
dos?  Sim. Através da �Rota do Sol e da 
Moqueca�. Coordenada pela SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: local, mu-
nicipal, do entorno regional e outros 
estados. Maior fluxo de visitação no 
período do evento. 
 
Descrição do atrativo: tradicional queima 
de fogos na passagem do ano, reunindo 
uma grande quantidade de pessoas de di-
versos estados do país. 
 
Na ocasião também acontecem trabalhos 
religiosos, principalmente vinculados a um-
banda. 
 
Destaque para a Praia da Costa com casca-
ta de fogos no edifício Twin Towers.  
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Na Barra do Jucu, Praia do Barrão, a 
festividade é animada pelas Bandas 
de Congo locais, manifestação fol-
clórica, típica do balneário. 
 
Observações complementares: público 
aproximado de 200 mil pessoas. 
Organização da Prefeitura Municipal 
de Vila Velha. 
 
Referências/Documentos consultados:  

1. PMVV, SECTUR. Inventário da O-
ferta Turística do Municipal de 
Vila Velha . 2002/2003. 

2. SEBRAE/ES. Inventário da Oferta 
Turística do Municipal de Vila 
Velha . 1997. 

 
 
 
 
4.5.2.3 - Populares / Folclóricas 
 
Nome:  
Retirada do Mastro de São Be-
nedito. 
 
Localização: Barra do Jucu. Área 
urbana. 
 
Localidade mais próxima do a-

trativo: Itaparica. 
 
Distância da localidade mais 
próxima: 10km. 
 
Distância da sede do município: 
13km. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, 
totalmente pavimentado em bom 
estado. 
 
Descrição do acesso utilizado: a 
descida do Rio começa no Rio Jucu, 
no município de Viana e termina na 
desembocadura do Rio com o Mar 
na Barra do Jucu. 
 
Transporte para o atrativo: há 
transporte com freqüência regular 
para o atrativo em bom estado de 
conservação do tipo coletivo. 
 
Legislação de proteção ao atra-
tivo: não há legislação. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Visitação: em data móvel, sem vi-

sitas guiadas, acesso gratuito e sem 
autorização prévia. 
Acessibilidade do atrativo: tem-
porária. 
 
Tempo necessário para usufruir 
o atrativo: um dia. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
serviços de limpeza e de segurança, lazer e 
entretenimento, locais para hospedagem,  
instalações sanitárias e alimentação não 
adaptados. 
 
Atividades ocorrentes no atrati-
vo: evento religioso de retirada do 
mastro de São Benedito. 
 
Integra roteiro turístico comercializa-
dos?  Sim. Através da �Rota do Sol e da 
Moqueca�. Coordenada pela SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: local, mu-
nicipal e do entorno regional Maior 
fluxo de visitação no período do e-
vento. 
 
Descrição do atrativo: evento re-
ligioso que marca o fim das home-
nagens a São Benedito, através da 
retirada do Mastro fincado em frente 
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a capela que, após retirado, é leva-
do pelas ruas do balneário até a ca-
sa do mestre onde fica guardado. 
 
Observações complementares: 
promovido pela comunidade da Bar-
ra do Jucu em conjunto com as 
Bandas de Congo locais, reúne a-
proximadamente 500 pessoas. 
 
Referências/Documentos consultados:  

1. PMVV, SECTUR. Inventário da O-
ferta Turística do Municipal de 
Vila Velha . 2002/2003. 

2. SEBRAE/ES. Inventário da Oferta 
Turística do Municipal de Vila 
Velha . 1997. 

 
 
 
 
 
Nome:  
Fincada do Mastro de São Bene-
dito. 
 
Localização: Barra do Jucu. Área 
urbana. 
 
Localidade mais próxima do a-
trativo: Itaparica. 

 
Distância da localidade mais 
próxima: 10km. 
 
Distância da sede do município: 
13km. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, 
totalmente pavimentado em bom. 
 
Descrição do acesso utilizado: a 
descida do Rio começa no Rio Jucu, 
no município de Viana e termina na 
desembocadura do mesmo com o 
Mar, na Barra do Jucu. 
 
Transporte para o atrativo: há 
transporte com freqüência regular 
para o atrativo, em bom estado de 
conservação do tipo coletivo. 
 
Legislação de proteção ao atra-
tivo: não há legislação. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Visitação: nos dias 26 e 27 de de-
zembro, sem visitas guiadas, acesso 
gratuito e sem autorização prévia. 

 
Acessibilidade do atrativo: tem-
porária. 
 
Tempo necessário para usufruir 
o atrativo: 02 (dois) dias 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
serviços de limpeza e de segurança, lazer e 
entretenimento, locais para alimentação,  
hospedagem e instalações sanitárias não 
adaptados. 
 
Atividades ocorrentes no atrati-
vo: festa folclórica e religiosa. 
 
Integra roteiro turístico comercializa-
dos?  Sim. Através da �Rota do Sol e da 
Moqueca�. Coordenada pela SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: local, mu-
nicipal e do entorno regional. Maior 
fluxo de visitação no período do e-
vento. 
 
Descrição do atrativo: festa reli-
giosa em louvor a São Benedito, 
que é animada pelas Bandas de 
Congo locais. 
 
A Festa tem início na casa do mes-
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tre onde os tambores são esquenta-
dos ao redor de uma fogueira quan-
do os congueiros começam a chegar 
entoando as cantigas tradicionais. 
Após esse ritual segue-se em corte-
jo � levada do mastro � em direção 
a capela de Nossa Senhora da Glória 
para a missa, que ao término segue 
por todas as Ruas do balneário re-
tornando para ser �fincado� no jar-
dim em frente à capela. 
 
A festa é acompanhada por fiéis, 
turistas e admiradores do folclore. 
 
Observações complementares: organi-
zado pela Comunidade da Barra do Jucu e 
Pelas Bandas de Congo. 
 
Contatos: (27) 3244-7219 e  (27) 3244-
7161. 
 
Referências/Documentos consultados:  

1. PMVV, SECTUR. Inventário da O-
ferta Turística do Municipal de 
Vila Velha . 2002/2003. 

2. SEBRAE/ES. Inventário da Oferta 
Turística do Municipal de Vila 
Velha . 1997. 

 
 
4.5.2.4 - Religiosas / de Fé 

 
Nome:  
Festa de Nossa Senhora dos Na-
vegantes 
 
Localização: Ponta da Fruta. Área 
urbana. 
 
Localidade mais próxima do a-
trativo:  Interlagos. 
 
Distância da localidade mais 
próxima: 03km 
 
Distância da sede do município:  
16km. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, 
totalmente pavimentado em bom. 
 
Descrição do acesso utilizado: na 
Rodovia do Sol entrar à esquerda no 
balneário de Ponta da Fruta. 
 
Transporte para o atrativo: há 
transporte com freqüência regular 
para o atrativo, em bom estado de 
conservação do tipo coletivo. 
 

Legislação de proteção ao atra-
tivo: não há. 
 
Estado de conservação:  bom es-
tado. 
 
Visitação: dia 02 de fevereiro, sem 
visitas guiadas, acesso gratuito e 
sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: tem-
porária. 
 
Tempo necessário para usufruir 
o atrativo: um dia. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
limpeza, segurança, lazer e entretenimen-
to, hospedagem, sinalização, instalações 
sanitárias e locais para alimentação. 
 
Atividades ocorrentes no atrati-
vo: evento religioso. 
 
Integra roteiro turístico comercializa-
dos?  Sim. Através da �Rota do Sol e da 
Moqueca�. Coordenada pela SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: local e 
municipal. Maior fluxo de visitação 
no período do evento. 
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Descrição do atrativo: festa reli-
giosa em louvor a Nossa Senhora 
dos Navegantes, com procissão ter-
restre e marítima. 
 
Observações complementares: 
Organizada pela comunidade local. 
Reúne um público de aproximada-
mente 2.000 pessoas. 
 
Contatos:  (27) 3242-1206 e (27) 9981-
7460 (Sr. Walter Roncon). 
 
Referências/Documentos consultados:  

1. PMVV, SECTUR. Inventário da O-
ferta Turística do Municipal de 
Vila Velha . 2002/2003. 

2. SEBRAE/ES. Inventário da Oferta 
Turística do Municipal de Vila 
Velha . 1997. 

 
 
 
Nome:  
Festa da Penha. 
 
Localização: Bairro da Prainha, 
próximo ao centro do município. 
Área urbana. 
 

Localidade mais próxima do atrativo: 
Centro. 
 
Distância da localidade mais próxima: 
0,8km. 
 
Distância da sede do município: 0,8km. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, totalmen-
te pavimentado, em bom estado e não 
sinalizado. 
 
Pode-se ainda ir a pé até o atrativo com 
bom acesso ao local e não sinalizado. 
 
Descrição do acesso utilizado: a partir 
da praça central de Vila Velha, seguir em 
direção ao Convento da Penha. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário, 
regular do tipo coletivo, em bom estado e 
não adaptado. 
Legislação de proteção ao atra-
tivo: não há 
 
Estado de conservação: bom es-
tado. 
 
Visitação: 08 dias após a Páscoa, 
sem visitas guiadas, acesso gratuito 
e sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: tem-

porária.  
 
Tempo necessário para usufruir 
o atrativo: mais de três dias. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
serviços de limpeza e de segurança, lazer e 
entretenimento, locais para hospedagem, 
instalações sanitárias e alimentação não 
adaptados. 
 
Atividades ocorrentes no atrati-
vo: festa religiosa e profana em 
louvor a Nossa Senhora da Penha. 
 
Integra roteiro turístico comercializa-
dos?  Sim. Através da �Rota do Sol e da 
Moqueca�. Coordenada pela SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: local, mu-
nicipal, do entorno regional e outros 
estados. Maior fluxo de visitação no 
período do evento. 
 
Descrição do atrativo: festa reli-
giosa em louvor a Nossa Senhora da 
Penha com missas, ladainhas e pro-
cissões como, por exemplo, a dos 
homens e a das mulheres. 
A Festa da Penha é animada por 
atrações musicais estaduais e na-
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cionais, além de barraquinhas de 
artesanato e de comidas das mais 
diversas. 
 
Observações complementares: reúne 
aproximadamente 50 mil pessoas. 
 
Organizada pela Prefeitura Municipal de Vila 
Velha, através da secretaria Municipal de 
Cultura em conjunto com o Convento da 
Penha. 
 
Contatos: tel.: (27) 3388-4215 e  (27) 
3329-0420. 
 
Referências/Documentos consultados:  

1. PMVV, SECTUR. Inventário da O-
ferta Turística do Municipal de 
Vila Velha . 2002/2003. 

2. SEBRAE/ES. Inventário da Oferta 
Turística do Municipal de Vila 
Velha . 1997. 

 
 
 
Nome:  
Jesus Vida Verão. 
 
Localização: Praia da Costa e Praia 
de Itapoã. Área urbana. 
 
Localidade mais próxima do a-

trativo: Centro do município. 
Distância da localidade mais 
próxima: 0,8km. 
 
Distância da sede do município: 
0,8km. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, totalmen-
te pavimentado, em bom estado e sinaliza-
do. 
 
Pode se fazer o percurso a pé com 
bom acesso ao local e sinalizado. 
 
Descrição do acesso utilizado: na 
principal avenida, na orla da Praia 
da Costa, Avenida Gil Veloso. 
 
Transporte para o atrativo: há 
transporte com freqüência regular 
para o atrativo, em bom estado de 
conservação do tipo coletivo. 
 
Legislação de proteção ao atra-
tivo: não há legislação. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Visitação: nos finais de semana 
durante o verão, sem visitas guia-

das, acesso gratuito e sem autoriza-
ção prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: tem-
porária. 
 
Tempo necessário para usufruir 
o atrativo:  mais de 3 dias. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
limpeza, segurança, lazer e entretenimen-
to, hospedagem, sinalização, instalações 
sanitárias e locais para alimentação. 
 
Atividades ocorrentes no atrati-
vo: shows de música religiosa. 
 
Integra roteiro turístico comercializa-
dos?  Sim. Através da �Rota do Sol e da 
Moqueca�. Coordenada pela SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: local, mu-
nicipal e do entorno regional. Maior 
fluxo de visitação no período do e-
vento. 
 
Descrição do atrativo: shows reli-
giosos que acontecem durante as 
noites de sábado no período do ve-
rão. 
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Observações complementares: 
organizado pelas Igrejas Protestan-
tes do município. 
 
Referências/Documentos con-
sultados: Noticiário de Jornal / TV. 
 
 
4.5.2.5 - CÍVICAS 
 
Nome:  
Colonização do Solo Espírito-
Santense. 
 
Localização: Parque da Prainha e 
praias do município. Área urbana. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: 
Centro. 
 
Distância da localidade mais próxima: 
0,8km. 
 
Distância da sede do município: 0,8km. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, totalmen-
te pavimentado, em bom estado e não 
sinalizado. 
 
Pode-se ainda ir a pé até o atrativo com 
bom acesso ao local e não sinalizado. 
 

Descrição do acesso utilizado: a partir 
da praça central de Vila Velha, seguir em 
direção ao Convento da Penha. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário 
regular, do tipo coletivo, em bom estado e 
não adaptado. 
 
Legislação de proteção ao atra-
tivo: Lei Municipal Nº 1010 . Decre-
to Nº 86 de 27 / 12 / 19866. 
  
Estado de conservação: bom es-
tado. 
 
Visitação: no dia 23 de maio, sem 
visitas guiadas, acesso gratuito e 
sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: tem-
porária. 
 
Tempo necessário para usufruir 
o atrativo: um dia. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
serviços de limpeza e de segurança, lazer e 
entretenimento, locais para hospedagem, 
instalações sanitárias e alimentação não 
adaptados. 
 

Atividades ocorrentes no atrati-
vo: atividades esportivas e lúdicas. 
 
Integra roteiro turístico comercializa-
dos?  Sim. Através da �Rota do Sol e da 
Moqueca�. Coordenada pela SEDETUR. 
 
Origem dos visitantes: local, mu-
nicipal e do entorno regional. Maior 
fluxo de visitação no período do e-
vento. 
 
Descrição do atrativo: evento que 
comemora a chegada de Vasco Fer-
nandes Coutinho à Capitania do Es-
pírito Santo, em 1535. 
 
Durante o dia a capital do estado é 
simbolicamente transferida para o 
município, quando acontecem desfi-
les militares. 
Observações complementares: partici-
pam do evento aproximadamente 20 mil 
pessoas. 
 
Organizado pela secretaria Municipal de 
Cultura. 
 
Contatos: tel.: (27) 3388-4215 
 
Referências/Documentos consultados:  
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1. PMVV, SECTUR. Inventário da O-
ferta Turística do Municipal de 
Vila Velha . 2002/2003. 

2. SEBRAE/ES. Inventário da Oferta 
Turística do Municipal de Vila 
Velha . 1997. 
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5 - EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS TURÍSTICOS 5.1 � HOSPEDAGEM 
5.1.1 � Meios de Hospedagem Ofi-
cialmente Cadastrados 
 
5.1.1.1 � Hotel 
 
Nome da empresa: Hotel Hostess 
Costa do Sol. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tom-
bada. 
 
Localização: Av. Gil Veloso, nº 1.400. 
Área urbana. Bairro Praia da Costa. 
 
Cep: 29101-929. 
 
Telefone: (27) 3329-4000 e (27) 
2123-4100 
 
Gerências: de recursos humanos, 
marketing e de eventos. 
 
Unidades habitacionais (UH�s):  115 
apartamentos. 
 
Facilidades nas unidades habita-
cionais: televisão, telefone, ar-
condicionado/calefação, música ambi-
ente, frigobar e cofre. 
 
Tipo de diária: inclui café da manhã. 

 
Área social: restaurante, 
bar/lanchonete, música ambiente, lo-
jas, galeria de artes elevadores, central 
telefônica, lavanderia, garagem esta-
cionamento, cofres, guarda de baga-
gem, facilidades para executivos, audi-
tório e centro de convenções. 
 
Recreação e lazer: piscina. 
 
Formas de pagamento: cartão de 
crédito, cheque ou dinheiro. 
 
Descrição e observações comple-
mentares:  
Rede � Hotel Hostess Costa do Sol 
Central de Reservas � Tel: (27) 3329-
4000 e (27) 3800-3011. 
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Quality Suítes 
Vila Velha. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tom-
bada. 
 

Localização: Av. Gil Veloso, nº 856. 
Bairro Praia da Costa. 
 
Cep: 29101-010. 
 
Telefone: (27) 3399-5454. 
 
E mail: 
qsvilavelha@atlanticchotels.com.br 
 
Gerências: de finanças, recursos hu-
manos, marketing e de eventos. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): 180 
suítes. 
 
Facilidades nas unidades habita-
cionais: televisão, telefone, ar-
condicionado/calefação e frigobar. 
 
Tipo de diária: inclui café da manhã. 
 
Área social: restaurante, 
bar/lanchonete, lojas, salão de beleza, 
galeria de arte, elevadores, central 
telefônica, lavanderia, garagem, esta-
cionamento e auditório. 
 
Recreação e Lazer: piscina e quadra 
de esportes. 
 
Área para eventos: auditório para 
100 pessoas com data show, computa-

mailto:qsvilavelha@atlanticchotels.com.br


 
Inventário Turístico do Município de Vila Velha / 2005 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

89

dor, impressora, telefone e serviço de 
buffet. 
 
Formas de pagamento: cartão de 
crédito, cheque ou dinheiro. 
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Hotel Costa 
Mar. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tom-
bada. 
 
Localização: Av. Antônio Gil Veloso, 
nº 1.480. Área urbana. 
Bairro Praia da Costa. 
 
Cep: 29101-925. 
 
Telefone: (27) 3229-4999, (27) 3229-
4841 e (27) 3299-3707. 
 
Gerências: de recursos humanos e de 
eventos. 
 
Unidades habitacionais (UH�s):, 63 
apartamentos. 
  

Facilidades nas unidades habita-
cionais: televisão, telefone, ar-
condicionado/calefação, música ambi-
ente e frigobar. 
 
Tipo de diária: inclui café da manhã. 
 
Área social: restaurante, 
bar/lanchonete, elevadores, serviços 
médicos, central telefônica, lavanderia, 
garagem, estacionamento, televisão, 
saguão e auditório. 
 
Recreação e lazer: piscina. 
 
Formas de pagamento: cartão de 
crédito, cheque ou dinheiro. 
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Hotel Pousada 
Itatiaia. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tom-
bada. 
 
Localização: Av. Gil Veloso, nº 2.728. 
Bairro Praia de Itapoã. 
 
Cep: 29101-935. 

 
Telefone: (27) 3296-6513 e (27) 
32890-8443. 
 
Web site: 
http://www.pousadaitatiaia.com.br 
 
E mail: pousadaitatiai-
a@pousadaitatiaia.com.br 

 
Gerências: de recursos humanos e de 
marketing. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): 16 
apartamentos. 
 
Facilidades nas unidades habita-
cionais: televisão, telefone, ar-
condicionado e frigobar. 
 
Tipo de diária: inclui café da manhã. 
 
Área social: restaurante e 
bar/lanchonete. 
 
Formas de pagamento: cartão de 
crédito, cheque ou dinheiro. 
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Hotel Omega. 

http://www.pousadaitatiaia.com.br
mailto:a@pousadaitatiaia.com.br
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Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tom-
bada. 
 
Localização: Av. Senador Robert Ken-
nedy, nº 150. Bairro São Torquato. 
 
Cep: 29114-000. 
 
Telefone: (27) 3326-0105. 
 
Gerências: geral. 
 
Unidades habitacionais (UH�s):  04 
apartamentos. 
 
Facilidades nas unidades habita-
cionais: televisão, ventilador de teto e 
frigobar. 
 
Tipo de diária: inclui café da manhã. 
 
Área social: restaurante e 
bar/lanchonete. 
 
Formas de pagamento: cartão de 
crédito, cheque ou dinheiro. 
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 

Nome da empresa: Novo Praia Ho-
tel. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tom-
bada. 
 
Localização: Rua Vasco Coutinho, nº 
136. Centro. 
 
Cep: 29100-231. 
 
Telefone: (27) 3229-8668 e (27) 
3319-8046. 
 
Gerências: geral. 
 
Unidades habitacionais (UH�s):  20 
apartamentos e 15 quartos, com 07 
banheiros coletivos. 
 
Facilidades nas unidades habita-
cionais: televisão, telefone, ar-
condicionado e frigobar. 
 
Tipo de diária: inclui café da manhã. 
 
Área social: restaurante e 
bar/lanchonete. 
 
Formas de pagamento: cartão de 
crédito, cheque ou dinheiro. 
 

Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Plaza Hotel. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tom-
bada. 
 
Localização: Av. Estudante José Júlio 
de Souza, nº 2660. Praia de Itapoã. 
 
Cep: 29102-0109. 
 
Telefone: (27) 3339-2657.  
 
Gerências: geral. 
 
Unidades habitacionais (UH�s):  60 
apartamentos. 
 
Facilidades nas unidades habita-
cionais: televisão, telefone, ar-
condicionado e frigobar. 
 
Tipo de diária: inclui café da manhã. 
 
Área social: restaurante e 
bar/lanchonete. 
 
Formas de pagamento: cartão de 
crédito, cheque ou dinheiro. 
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Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Hotel Costa da 
Praia. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tom-
bada. 
 
Localização: Av. Carlos Lindemberg, 
nº 5.390. Bairro Nossa Senhora da 
Penha. 
 
Cep: 29110-296. 
 
Telefone: (27) 3339-3377 e (27) 
3339-3745. 
 
Web site: 
http://www.hostelcostadapraia.com.br. 
 
E-mail: costadapraia@uol.com.br. 
 
Gerências: geral. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): 28 
suítes, 48 apartamentos e 18 quartos, 
com 04 banheiros coletivos. 
 

Facilidades nas unidades habita-
cionais: televisão, telefone, ar-
condicionado e frigobar. 
 
Tipo de diária: inclui café da manhã. 
 
Área social: restaurante, elevadores, 
central telefônica, lavanderia, gara-
gem, estacionamento, televisão, sa-
guão, auditório e centro de conven-
ções. 
 
Recreação e Lazer: piscina. 
 
Formas de pagamento: cartão de 
crédito, cheque ou dinheiro. 
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Hotel Santa I-
nês. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tom-
bada. 
 
Localização: Av. Ruy Braga Ribeiro, 
nº 37. Bairro Santa Mônica. 
 
Cep: 29105-170. 
 

Telefone: (27) 3340-0617. 
 
Gerências: geral. 
 
Unidades habitacionais (UH�s):  02 
apartamentos e 16 quartos, com 09 
banheiros coletivos. 
 
Facilidades nas unidades habita-
cionais: televisão, telefone, ar-
condicionado e frigobar. 
 
Tipo de diária: inclui café da manhã. 
 
Área social: restaurante e 
bar/lanchonete. 
 
Formas de pagamento: cartão de 
crédito, cheque ou dinheiro. 
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Champagnat 
Praia Hotel Ltda. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tom-
bada. 
 
Localização: Av. Champagnat, nº 
213. Bairro Praia da Costa. 

http://www.hostelcostadapraia.com.br.
mailto:costadapraia@uol.com.br.
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Cep: 29100-010. 
 
Web site: http://www.cphotel.com.br 
 
E mail: reserve@cphotel.com.br 
 
Telefone: (27) 3329-1900. 
 
Gerências: geral. 
 
Unidades habitacionais (UH�s):  42 
apartamentos. 
 
Facilidades nas unidades habita-
cionais: televisão, telefone, ventilador 
de teto, ar-condicionado e frigobar. 
 
Tipo de diária: inclui café da manhã. 
 
Área social: restaurante e 
bar/lanchonete 
 
Formas de pagamento: cartão de 
crédito, cheque ou dinheiro. 
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Hotel Marlin 
Azul Ltda. 
 
Natureza da entidade: privada. 

 
Edificação: contemporânea, não tom-
bada. 
 
Localização: Rua Itaipava, nº 130. 
Bairro Praia de Itapoã. 
 
Cep: 29102-120. 
 
Telefone: (27) 3339-3317. 
 
Fax: (27) 3339-3302. 
 
Web site: 
http://www.hotelmarlimazul.com.br 
 
E mail: 
contato@hotelmarlimazul.com.br 
 
Gerências: geral. 
 
Unidades habitacionais (UH�s):  24 
apartamentos. 
 
Facilidades nas unidades habita-
cionais: televisão, telefone, ar-
condicionado/calefação, música ambi-
ente e frigobar. 
 
Tipo de diária: com café da manhã. 
 
Área social: restaurante e 
bar/lanchonete 
 

Formas de pagamento: cartão de 
crédito, cheque ou dinheiro. 
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Hotel Aliança. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tom-
bada. 
 
Localização: Rua Cabo Ailson Simões, 
nº 434. Área urbana. 
Bairro Centro. 
 
Cep: 29100-325. 
 
Telefone: (27) 3239-3602. 
 
Gerências: geral. 
 
Unidades habitacionais (UH�s):  16 
apartamentos e 08 quartos, com 03 
banheiros coletivos. 
 
Facilidades nas unidades habita-
cionais: televisão, telefone, ar-
condicionado e frigobar. 
 
Tipo de diária: inclui café da manhã. 
 

http://www.cphotel.com.br
mailto:reserve@cphotel.com.br
http://www.hotelmarlimazul.com.br
mailto:contato@hotelmarlimazul.com.br
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Área social: bar/lanchonete 
 
Formas de pagamento: cartão de 
crédito, cheque ou dinheiro. 
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Hotel Alterosas. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tom-
bada. 
 
Localização: Rua Expedicionário Aqui-
no Araujo, nº 52. Área urbana. Bairro 
Centro. 
 
Cep: 29100-032. 
 
Telefone: (27) 3239-2453. 
 
E-mail: hotelaterosas@bol.com.br. 
 
Gerências: geral. 
 
Unidades habitacionais (UH�s):  06 
apartamentos. 
 
Facilidades nas unidades habita-
cionais: televisão, telefone e ventila-
dor de teto. 

  
Tipo de diária: inclui café da manhã. 
 
Área social: bar/lanchonete 
 
Formas de pagamento: cartão de 
crédito, cheque ou dinheiro. 
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Hotel Olímpia 
Ltda. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tom-
bada. 
 
Localização: Av. General Humberto 
Proliello, nº 16. Área urbana. Bairro 
Praia de Itaparica. 
 
Cep: 29102-320. 
 
Telefone: (27) 3349-1798 e (27) 
3339-2321. 
 
Gerências: geral. 
 
Unidades habitacionais (UH�s):  39 
apartamentos. 
 

Facilidades nas unidades habita-
cionais: televisão, telefone, ar-
condicionado e frigobar. 
 
Tipo de diária: inclui café da manhã. 
 
Área social: bar/lanchonete 
 
Formas de pagamento: cartão de 
crédito, cheque ou dinheiro. 
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Itaparica Praia 
Hotel. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tom-
bada. 
 
Localização: Rua Itapemirim, nº 30. 
Área urbana. Bairro Praia de Itaparica. 
  
Cep: 29102-090. 
 
Telefone: (27) 3329-4477 e (27) 
3329-8515 e (27) 3329-7385. 
 
Web site: 
http://www.hotelitcpcvvc.com.br 
 

mailto:hotelaterosas@bol.com.br.
http://www.hotelitcpcvvc.com.br
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E-mail: hotelipcvvc@bol.com.br 
 
Gerências: geral. 
 
Unidades habitacionais (UH�s):   32 
apartamentos. 
 
Facilidades nas unidades habita-
cionais: televisão, telefone, ar-
condicionado e frigobar. 
 
Tipo de diária: inclui café da manhã. 
 
Área social: bar/lanchonete 
 
Formas de pagamento: cartão de 
crédito, cheque ou dinheiro. 
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Hotel Priscila. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tom-
bada. 
 
Localização: Rodovia do Sol, Km 25. 
Bairro Ponta da Fruta. 
 
Cep: 29129-000. 
 

Telefone: (27) 3242-1206. 
 
Gerências: geral. 
 
Unidades habitacionais (UH�s):  10 
apartamentos e 03 quartos, com 
01banheiro coletivo. 
 
Facilidades nas unidades habita-
cionais: televisão, telefone, ar-
condicionado e frigobar. 
 
Tipo de diária: inclui café da manhã. 
 
Área social: bar/lanchonete 
 
Formas de pagamento: cartão de 
crédito, cheque ou dinheiro. 
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Novo Praia Ho-
tel. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tom-
bada. 
 
Localização: Rua Vasco Coutinho, nº 
136. Área urbana. 
Bairro Prainha. 

 
Cep: 29100-231. 
 
Telefone: (27) 3229-8668. 
 
Fax: (27) 3329-0641. 
 
Gerências: geral. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): 36 
apartamentos e 40 quartos, com 36 
banheiros coletivos. 
  
Facilidades nas unidades habita-
cionais: televisão, telefone e frigobar. 
 
Tipo de diária: inclui café da manhã. 
 
Área social: restaurante, central tele-
fônica, garagem e televisão no saguão. 
 
Formas de pagamento: cartão de 
crédito, cheque ou dinheiro. 
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Hotel Veneza. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tom-
bada. 

mailto:hotelipcvvc@bol.com.br
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Localização: Av. Carlos Lindemberg, 
nº 1.834. Área urbana. 
Bairro Aribiri. 
 
Cep: 29120-568. 
 
Telefone: (27) 3229-1731 e (27) 
3319-0492. 
 
Gerências: geral. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): 15 
apartamentos e 15 quartos, com 08 
banheiros coletivos. 
 
Facilidades nas unidades habita-
cionais: ventilador. 
  
Tipo de diária: inclui café da manhã. 
 
Área social: televisão no saguão. 
 
Formas de pagamento: cartão de 
crédito, cheque ou dinheiro. 
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Hotel Conde 
Palace. 
 
Natureza da entidade: privada. 

 
Edificação: contemporânea, não tom-
bada. 
 
Localização: Av. Carlos Lindemberg, 
nº 1.417. Área urbana. 
Bairro Aribiri. 
 
Cep: 29120-910. 
 
Telefone: (27) 3229-6151. 
 
Gerências: geral. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): 21 
apartamentos. 
 
Facilidades nas unidades habita-
cionais: televisão, ventila-
dor/circulador e frigobar. 
 
Tipo de diária: inclui café da manhã. 
 
Área social: televisão no saguão. 
 
Formas de pagamento: cartão de 
crédito, cheque ou dinheiro. 
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Hotel Faraoh. 
 

Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tom-
bada. 
 
Localização: Rodovia do Sol, nº 
1.516. Área urbana. 
Bairro Praia de Itaparica. 
 
Cep: 29102-000. 
 
Telefone: (27) 3339-7502 e (27) 
3339-2289. 
 
Gerências: geral. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): 44 
apartamentos. 
 
Facilidades nas unidades habita-
cionais: televisão, telefone, ar-
condicionado e frigobar. 
 
Tipo de diária: inclui café da manhã. 
 
Área social: sala de televisão/vídeo. 
 
Formas de pagamento: cartão de 
crédito, cheque ou dinheiro. 
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
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5.1.1.2 � Pousada 
 
Nome da empresa: Pousada Ilha 
das Garças. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tom-
bada. 
 
Localização: Rua Itaóca, nº 90. Bairro 
Praia de Itaparica. 
 
Cep: 29102-400. 
 
Telefone: (27) 3349-2220 e (27) 
3349-3440. 
 
Web site: 
http://www.pousadadailha.com.br 
 
E-mail: pousadailha@ig.com.br. 
 
Gerências: geral. 
 
Unidades habitacionais (UH�s):  22 
suítes. 
 
Tipo de diária: inclui café da manhã. 
 
Área social: garagem e sala de televi-
são/vídeo. 
 

Formas de pagamento: cartão de 
crédito, cheque ou dinheiro. 
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Pousada Miche-
li. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tom-
bada. 
 
Localização: Rodovia do Sol, nº 
2.151. Bairro Praia de Itaparica. 
 
Cep: 29102-022. 
 
Telefone: (27) 3339-1339 e (27) 
3329-8955. 
 
Gerências: geral. 
 
Unidades habitacionais (UH�s):  06 
suítes e 13 apartamentos.  
 
Tipo de diária: inclui café da manhã. 
 
Área social: garagem e sala de televi-
são/vídeo. 
 

Formas de pagamento: cartão de 
crédito, cheque ou dinheiro. 
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Pousada Kama-
riká. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tom-
bada. 
 
Localização: Rodovia do Sol, nº 979. 
Bairro Praia de Itaparica. 
 
Cep: 29102-065. 
 
Telefone: (27) 3339-3066 e (247) 
3339-9919. 
 
E mail: kamarica@ebr.com.br 
 
Gerências: geral. 
 
Unidades habitacionais (UH�s):  13 
suítes e 02 apartamentos. 
 
Tipo de diária: inclui café da manhã. 
 
Área social: garagem e sala de televi-
são/vídeo. 

http://www.pousadadailha.com.br
mailto:pousadailha@ig.com.br.
mailto:kamarica@ebr.com.br
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Formas de pagamento: cartão de 
crédito, cheque ou dinheiro. 
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Pousada do Fa-
rol. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tom-
bada. 
 
Localização: Fernando Lindemberg, 
nº 100. Bairro Morro do Moreno. Bairro 
Praia da Costa. 
 
Cep: 29101-100. 
 
Telefone: (27) 3229-9390, (27) 3389-
9865 e (27) 3219-1626. 
 
E-mail: pousada.vix@terra.com.br. 
 
Gerências: geral. 
 
Unidades habitacionais (UH�s):  25 
apartamentos. 
 
Tipo de diária: inclui café da manhã. 
 

Área social: garagem e sala de televi-
são/vídeo. 
 
Formas de pagamento: cartão de 
crédito, cheque ou dinheiro. 
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Pousada Zoro-
astro. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tom-
bada. 
 
Localização: Av. Beira Mar, nº 110. 
Praia da Baleia. Bairro Ponta da Fruta. 
 
Cep: 29129-000. 
 
Telefone: (27) 3242-1138. 
 
Gerências: geral. 
 
Unidades habitacionais (UH�s):  06 
suítes. 
 
Tipo de diária: inclui café da manhã. 
 
Área social: garagem e sala de televi-
são/vídeo. 

 
Formas de pagamento: cartão de 
crédito, cheque ou dinheiro. 
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Pousada Lagoa 
Azul. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tom-
bada. 
 
Localização: Rua Rio Grande do Nor-
te, s/nº. Bairro Ponta da Fruta. 
 
Cep: 29129-480. 
 
Telefone: (27) 3242-3108. 
 
Gerências: geral. 
 
Unidades habitacionais (UH�s):  12 
suítes. 
 
Tipo de diária: inclui café da manhã. 
 
Área social: garagem e sala de televi-
são/vídeo. 
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Formas de pagamento: cartão de 
crédito, cheque ou dinheiro. 
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Pousada do Ro-
que. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tom-
bada. 
 
Localização: Av. Antônio Leite, nº 10. 
Bairro Ponta da Fruta. 
 
Cep: 29129-480. 
  
Telefone: (27) 3242-1113. 
 
Gerências: geral. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): 04 
suítes.  
 
Tipo de diária: inclui café da manhã. 
 
Área social: garagem e sala de televi-
são/vídeo. 
 
Formas de pagamento: cartão de 
crédito, cheque ou dinheiro. 

 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Pousada Brisa 
na Barra  
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tom-
bada. 
 
Localização: Rua Ana P. Barcelos, nº 
52. Bairro Barra do Jucu. 
 
Telefone: (27) 3260-1499. 
 
Fax: (27) 3260-1214. 
 
Web site: 
http://www.encantoscapixabas.com.br. 
 
E-mail: 
brisnabarrapousada@uol.com.br. 
 
Gerências: geral. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): 25 
apartamentos, 07 suítes e 02 chalés. 
 
Facilidades nas unidades habita-
cionais: televisão, ar-
condicionado/calefação e frigobar. 

 
Tipo de diária: inclui café da manhã. 
 
Área social: garagem e sala de televi-
são/vídeo. 
 
Recreação e lazer: piscina, sauna, 
churrasqueiras, futebol, caiaques, lago 
para pesca e pomar. 
 
Instalações para eventos: auditório 
com capacidade para 20 pessoas com 
sonorização, televisão, vídeo cassete e 
DVD. Conta com uma sala e apoio para 
30 pessoas. 
 
Formas de pagamento: cartão de 
crédito, cheque ou dinheiro. 
 
Descrição e observações comple-
mentares: sala de televisão e jogos, 
no espaço ecológico. 
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Pousada Ponta 
de Areia. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tom-
bada. 

http://www.encantoscapixabas.com.br.
mailto:brisnabarrapousada@uol.com.br.


 
Inventário Turístico do Município de Vila Velha / 2005 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

99

 
Localização: Rodovia do Sol, Km 26. 
Bairro Ponta da Fruta. 
 
Cep: 29100-000. 
 
Localização: Avenida Antônio Leite, 
244 
 
Cep: 29129-060. 
 
Telefone: (27) 3242-1205. 
 
Gerências: geral. 
 
Unidades habitacionais (UH�s):  40 
suítes. 
 
Facilidades nas unidades habita-
cionais: televisão, ar-condicionado e 
frigobar. 
 
Tipo de diária: inclui café da manhã. 
 
Área social: garagem e sala de televi-
são/vídeo. 
 
Recreação e lazer: piscina, sauna, 
churrasqueiras, futebol, caiaques, lago 
para pesca e pomar. 
 
Formas de pagamento: cartão de 
crédito, cheque ou dinheiro. 
 

Observações complementares: a 
Pousada tem duas entradas de acesso, 
por isso há dois endereços distintos. 
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco.  
 
 
Nome da empresa: Pousada Alba-
troz. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tom-
bada. 
  
Localização: Uva, nº 9. Bairro Ponta 
da Fruta. 
 
Cep: 29129-340. 
 
Telefone: (27) 3242-1075. 
 
Gerências: geral. 
 
Unidades habitacionais (UH�s):  6 
suítes e 3 apartamentos, com 25 leitos. 
 
Facilidades nas unidades habita-
cionais: ventilador de teto, televisão e 
frigobar. 
 
Tipo de diária: inclui café da manhã. 
 

Área social: garagem e sala de televi-
são/vídeo. 
 
Formas de pagamento: cartão de 
crédito, cheque ou dinheiro. 
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Pousada Har-
monia. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tom-
bada. 
 
Localização: Abricó, nº 100. Bairro 
Ponta da Fruta. 
 
Cep: 29129-280. 
 
Telefone: (27) 3242-1515. 
 
Gerências: geral. 
 
Unidades habitacionais (UH�s):  5 
quitinetes. 
 
Facilidades nas unidades habita-
cionais: ventilador de teto e mobília. 
 
Tipo de diária: inclui café da manhã. 
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Área social: garagem e sala de televi-
são/vídeo. 
 
Formas de pagamento: cartão de 
crédito, cheque ou dinheiro. 
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Pousada Praia 
da Costa. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tom-
bada. 
 
Localização: Rua Alda Siqueira Mota, 
nº 174. Bairro Centro. 
 
Cep: 29100-450. 
 
Telefone: (27) 3329-3516 e (27) 
3349-9453. 
 
E-mail: pousada.vix@zaz.com.br. 
 
Gerências: geral. 
 
Unidades habitacionais (UH�s):  33 
suítes. 
 

Tipo de diária: inclui café da manhã. 
 
Recreação e lazer: piscina, sauna, 
churrasqueira e estacionamento. 
 
Formas de pagamento: cartão de 
crédito, cheque ou dinheiro. 
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Forte Príncipe 
Pousada. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tom-
bada. 
 
Localização: Av. Saturnino Rangel 
Mauro, nº 169. Bairro Praia de Itapari-
ca. 
 
Cep: 29102-015. 
 
Telefone: (27) 3339-1605. 
 
Fax: (27) 3339-1605. 
 
Web site: 
http://www.forteprincipe.com.br 
 

E-mail: pousadaforteprinci-
pe@hotmail.com 
 
Gerências: geral. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): 34 
suítes. 
 
Tipo de diária: inclui café da manhã. 
 
Área social: garagem e sala de televi-
são/vídeo. 
 
Formas de pagamento: cartão de 
crédito, cheque ou dinheiro. 
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Pousada Guia 
do Sol. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tom-
bada. 
 
Localização: Avenida Estudante José 
Júlio de Souza, nº 47. Bairro Praia de 
Itaparica. 
 
Cep: 29102-015. 
 

http://www.forteprincipe.com.br
mailto:pe@hotmail.com
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Telefone: (27) 3339-7210. 
 
Gerências: geral. 
 
Unidades habitacionais (UH�s):  20 
apartamentos. 
 
Tipo de diária: inclui café da manhã. 
 
Área social: garagem e sala de televi-
são/vídeo. 
 
Formas de pagamento: cartão de 
crédito, cheque ou dinheiro. 
 
Observações complementares: 
também funciona como Albergue da 
Juventude, ou seja, para associados ao 
sistema de albergue, valor da tarifa 
com desconto. 
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Pousada Timo-
neiro. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tom-
bada. 
 
Natureza da entidade: privada. 

 
Edificação: contemporânea, não tom-
bada. 
 
Localização: Rua do Pêssego, nº 77. 
Bairro Ponta da Fruta. 
 
Cep: 29129-320. 
 
Telefone: (27) 3242-1438. 
 
Gerências: geral. 
 
Unidades habitacionais (UH�s):  05 
suítes. 
 
Tipo de diária: inclui café da manhã. 
 
Área social: garagem e sala de televi-
são/vídeo. 
 
Formas de pagamento: cartão de 
crédito, cheque ou dinheiro. 
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Pousada Açuia-
ra. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 

Edificação: contemporânea, não tom-
bada. 
 
Localização: Rua Ceará, nº 1.507. 
Bairro Praia da Costa. 
 
Cep: 29101-290. 
 
Telefone: (27) 3329-2337. 
 
Gerências: geral. 
 
Unidades habitacionais (UH�s):  18 
suítes. 
 
Tipo de diária: inclui café da manhã. 
 
Área social: garagem e sala de televi-
são/vídeo. 
 
Formas de pagamento: cartão de 
crédito, cheque ou dinheiro. 
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Pousada Brasí-
lia. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tom-
bada. 
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Localização: Avenida Estudante José 
Júlio de Souza, quadra 65, lote 7. Bair-
ro Praia de Itaparica. 
 
Cep: 29102-010. 
 
Telefone: (27) 3340-1924. 
 
Gerências: geral. 
 
Unidades habitacionais (UH�s):  10 
suítes e 05 apartamentos. 
 
Tipo de diária: inclui café da manhã. 
 
Área social: garagem e sala de televi-
são/vídeo. 
 
Formas de pagamento: cartão de 
crédito, cheque ou dinheiro. 
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Pousada Araujo 
Pimentel. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tom-
bada. 
 

Localização: Rua Itaiabaia, nº 02. 
Bairro Praia de Itaparica. 
 
Cep: 29102-150. 
 
Telefone: (27) 3349-1787. 
 
Gerências: geral. 
 
Unidades habitacionais (UH�s):  15 
suítes. 
 
Tipo de diária: inclui café da manhã. 
 
Área social: garagem e sala de televi-
são/vídeo. 
 
Formas de pagamento: cartão de 
crédito, cheque ou dinheiro. 
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
 
 
Nome da empresa: Pousada Ícaro. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tom-
bada. 
 

Localização: Avenida Central, nº429. 
Bairro Nova Ponta da Fruta. 
 
Telefone: (27) 3242-2085. 
 
Gerências: geral. 
 
Unidades habitacionais (UH�s):  25 
suítes, sendo 13 com 2 quartos e 12 
com 1 quarto. 
 
Tipo de diária: com café da manhã. 
 
Área social: garagem e sala de televi-
são/vídeo. 
 
Formas de pagamento: cartão de 
crédito, cheque ou dinheiro. 
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
 
 
 
 
Nome da empresa: Pousada Via do 
Sol. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tom-
bada. 
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Localização: Avenida Estudante José 
Júlio de Souza, nº 147. Bairro de Ita-
parica. 
 
Cep: 29102-085. 
 
Telefone: (27) 3339-7210. 
 
Gerências: geral. 
 
Funcionamento: permanente. 
 
Unidades habitacionais (UH�s):  20 
suítes. 
 
Facilidades nas unidades habita-
cionais: televisão, ventila-
dor/circulador e frigobar. 
 
Tipo de diária: inclui café da manhã. 
 
Área social: garagem e sala de televi-
são/vídeo. 
 
Formas de pagamento: aceita car-
tões de crédito. 
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Sítio Xodó. 
 

Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tom-
bada. 
 
Localização: Rodovia do Sol, Km 20. 
Bairro Retiro do Congo. 
 
Cep: 29129-000. 
 
Telefone: (27) 3223-3867. 
 
Gerências: geral. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): 3 
suítes na casa principal e uma outra 
casa, que funciona como albergue com 
capacidade de até 100 pessoas, com 3 
andares, sendo o térreo com 2 quartos 
e 2 banheiros, os dois outros andares 
possuem salão com 2 banheiros. 
 
Tipo de diária: inclui café da manhã. 
 
Área social: garagem e sala de televi-
são/vídeo. 
 
Formas de pagamento: cheque ou 
dinheiro. 
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 

5.1.1.3 � Apart-Hotel 
 
Nome da empresa: Parthernon Pa-
sárgada. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tom-
bada. 
 
Localização: Avenida Gil Veloso, 156. 
Praia da Costa. 
 
Cep: 29101-011. 
 
Telefone: (27) 3399-6500. 
 
E mail: pasargada@ebr.com.br 
 
Gerências: de recursos humanos, de 
marketing e de eventos. 
 
Unidades habitacionais (UH�s):  160 
suítes. 
 
Tipo de diária: inclui café da manhã. 
 
Área social: garagem, sala de televi-
são/vídeo e restaurante. 
 
Área de recreação/lazer: piscina, 
sauna seca e a vapor e academia de 
ginástica. 

mailto:pasargada@ebr.com.br
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Área para eventos: 6 auditórios, com 
os respectivos nomes e capacidades: 

 Estrela da tarde: 30 pessoas,  
 Estrela da manhã: 50 pessoas,  
 Cotovia: 80 pessoas,  
 Verde negro: 80 pessoas,  
 Oceano: 130 pessoas e  
 Madrigae: 350 pessoas 

 
Formas de pagamento: aceita car-
tões de crédito. 
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
 
5.1.1.4 � Flat 
 
Nome da empresa: Ocean Flat. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tom-
bada. 
 
Localização: Avenida Gil Veloso, nº 
1950 Bairro Praia da Costa. 
 
Cep: 29101-011. 
 
Telefone: (27) 3399-3999. 
 

Gerências: de recursos humanos, de 
marketing e de eventos. 
 
Unidades habitacionais (UH�s):  73 
suítes. 
 
Tipo de diária: inclui café da manhã. 
 
Área social: garagem e sala de televi-
são/vídeo. 
 
Área para eventos: 02 auditórios, 
com capacidade para 80 e 100 pesso-
as, com data show, telefone, computa-
dor e impressora. 
 
Formas de pagamento: cartão de 
crédito, cheque ou dinheiro. 
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
 
 
5.1.2 � Meios de Hospedagem Ex-
tra-Hoteleiros. 
 
5.1.2 .1� Camping. 
 
Nome da empresa: Canoa Camping. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 

Edificação: contemporânea, não tom-
bada. 
 
Localização: Rua Vasco Coutinho, s/n. 
Bairro Barra do Jucu. 
 
Gerências: geral. 
 
Equipamentos e serviços: sanitários, 
iluminação, chuveiro quente e frio, lava 
pratos e lavanderia. 
 
Capacidade do empreendimento: 
30 barracas. 
 
Tipo de diária:  não inclui café da 
manhã. 
 
Formas de pagamento:  cheque ou 
dinheiro. 
 
Descrição e observações comple-
mentares: área de 900 m². 
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Fazenda Cam-
ping Barra do Jucu. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 



 
Inventário Turístico do Município de Vila Velha / 2005 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

105

Edificação: contemporânea, não tom-
bada. 
 
Localização: Rodovia do Sol, Km 19. 
Área não urbana. Bairro Barra do Jucu. 
 
Cep: 29125-000. 
 
Telefone: (27) 3260-1492. 
 
Gerências: geral. 
 
Equipamentos e serviços: sanitários, 
bar/lanchonete, iluminação, pontos de 
luz para barracas e trailers, churras-
queiras, chuveiro frio, restaurante, 
lava-pratos, lavanderia, montarias, 
bicicletas e passeios. 
 
Capacidade do empreendimento: 
50 trailers e 500 barracas. Área de 
30.000 m² cercado.  
 
Tipo de diária: não inclui café da ma-
nhã. 
 
Área social: estacionamento, sala de 
televisão/vídeo, restaurante e 
bar/lanchonete. 
 
Recreação e Lazer: piscina, campo de 
futebol, playground, passeio a cavalo e 
ordenha. 
 

Instalações para eventos: espaço 
para eventos desportivos ou artísti-
cos/culturais. 
 
Formas de pagamento: cartão de 
crédito, cheque ou dinheiro. 
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
 
 
 
5.1.2.2 � Colônia de Férias 
 
Nome da empresa: SESI Minas. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tom-
bada. 
 
Localização: Rua Gastão Pabach, nº 
130. Bairro Praia da Costa. 
 
Cep: 29101-200. 
 
Telefone: (27) 3329-1905. 
 
Gerências: geral. 
 
Unidades habitacionais (UH�s):  66 
suítes. 

 
Tipo de diária: não inclui café da ma-
nhã. 
 
Área social: garagem e sala de televi-
são/vídeo. 
 
Formas de pagamento: cartão de 
crédito, cheque ou dinheiro. 
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
 
5.1.2.3 �  Motel 
 
Nome da empresa: Chalé Motel. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tom-
bada. 
 
Localização: Rua Belo Horizonte, nº 
80. Bairro Praia de Itapoã. 
 
Cep: 29101-784. 
 
Telefone: (27) 3349-1033. 
 
E mail: chalemotel@hotmail.com 
 
Gerências: geral. 

mailto:chalemotel@hotmail.com
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Unidades habitacionais (UH�s): 50 
suítes. 
 
Facilidades nas unidades habita-
cionais: televisão, ar-
condicionado/calefação, teto solar, dis-
coteca, sauna, hidro, piscina e gara-
gem. 
 
Tipo de diária:  inclui café da manhã. 
 
Formas de pagamento: cartão de 
crédito, cheque ou dinheiro. 
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Yes Motel. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tom-
bada. 
 
Localização: Rodovia Darly Santos, 
Km 3,5, nº 4650. Bairro Araçás. 
 
Cep: 29103-010. 
 
Telefone: (27) 3339-0505. 
 

Web site: 
http://www.yesmotel.com.br. 
 
Gerências: geral. 
 
Período de funcionamento: perma-
nente. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): 29 
suítes. 
 
Facilidades nas unidades habita-
cionais: televisão, ar-
condicionado/calefação, teto solar, dis-
coteca, sauna, hidro, piscina e gara-
gem. 
 
Tipo de diária: inclui café da manhã. 
 
Formas de pagamento: cartão de 
crédito, cheque ou dinheiro. 
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Las Vegas Motel 
Ltda. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tom-
bada. 
 

Localização: Rodovia do Sol, nº 257. 
Bairro Barra do Jucu. 
 
Cep: 29129-000. 
 
Telefone: (27) 3260-1122. 
 
Gerências: geral. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): 29 
suítes. 
 
Facilidades nas unidades habita-
cionais: televisão, ar-
condicionado/calefação, teto solar, dis-
coteca, sauna, hidro, piscina e gara-
gem. 
 
Tipo de diária: inclui café da manhã. 
 
Formas de pagamento: cartão de 
crédito, cheque ou dinheiro. 
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Dunas Motel e 
Turismo Ltda. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tom-
bada. 

http://www.yesmotel.com.br.
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Localização: Rodovia do Sol, Km 83. 
Bairro Barra do Jucu. 
 
Cep: 29102-020. 
 
Telefone: (27) 3339-2541. 
 
Gerências: geral.  
 
Funcionamento: permanente. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): 31 
suítes. 
 
Facilidades nas unidades habita-
cionais: televisão, ar-
condicionado/calefação, música ambi-
ente, frigobar e televisão a cabo. 
 
Tipo de diária: inclui café da manhã. 
 
Formas de pagamento: aceita cartão 
de crédito, cheque e/ou dinheiro. 
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Love Motel. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 

Edificação: contemporânea, não tom-
bada. 
 
Localização: Rodovia do Sol. nº 3000. 
Bairro Praia de Itaparica. 
 
Cep: 29102-020. 
 
Gerências: geral.  
 
Funcionamento: permanente. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): 42 
suítes. 
 
Facilidades nas unidades habita-
cionais: televisão, ar-
condicionado/calefação, música ambi-
ente, frigobar e televisão a cabo. 
 
Tipo de diária: inclui café da manhã. 
 
Formas de pagamento: cartão de 
crédito, cheque ou dinheiro. 
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Motel Pop. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 

Edificação: contemporânea, não tom-
bada. 
 
Localização: Avenida Beira Mar. Área 
urbana. Bairro Praia de Itaparica. 
 
Cep: 29102-000. 
 
Gerências: geral.  
 
Funcionamento: permanente. 
 
Unidades habitacionais (UH�s):  
 
Facilidades nas unidades habita-
cionais: televisão, ar-
condicionado/calefação, música ambi-
ente, frigobar e televisão a cabo. 
 
Tipo de diária: inclui café da manhã. 
 
Formas de pagamento: aceita cartão 
de crédito, cheque e/ou dinheiro. 
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Motel Playboy. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tom-
bada. 
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Localização: Rua Itaúnas, nº 26. Área 
urbana. Bairro Praia de Itaparica. 
 
Cep: 29102-000. 
 
Telefone: (27) 3329-7333. 
 
Gerências: geral.  
 
Funcionamento: permanente. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): 27 
suítes. 
 
Facilidades nas unidades habita-
cionais: televisão, ar-
condicionado/calefação, música ambi-
ente, frigobar e televisão a cabo. 
 
Tipo de diária: inclui café da manhã. 
 
Formas de pagamento: aceita cartão 
de crédito, cheque e/ou dinheiro. 
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
 
5.2 � ALIMENTAÇÃO. 
 
5.2.1 � Restaurantes. 
 

Nome da empresa: Almirante. 
 
Edificação: contemporânea, não tom-
bada. 
 
Localização: Rua Diógenes Malacarne, 
n° 401. Bairro Praia da Costa. 
 
Cep: 29.102-210. 
 
Telefone: (27) 3389-9963. 
 
Gerências:  geral. 
 
Número de funcionários: 10 funcio-
nários permanentes e 10 temporários. 
 
Período de funcionamento: perma-
nente, segunda a sexta, -feira, , de 
16:00 às 24:00h e sábado,, domingo e 
feriado, das 10:00 às 24:00h. 
 
Capacidade do empreendimento: 
20 mesas com 80 cadeiras. 
  
Formas de pagamento: aceita cartão 
de crédito, cheques e/ou dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: atendi-
mento a la carte. 
 
Tipo de cozinha: regional. 
 

Descrição e observações comple-
mentares: ambiente aberto e fechado, 
com ar-condicionado. 
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Timoneiros. 
 
Edificação: contemporânea, não tom-
bada. 
 
Localização: Rua Lúcio Bacelar, n° 41. 
Bairro Praia da Costa. 
 
Cep: 29.101-030. 
 
Telefone: (27) 3329-4366. 
 
Gerências:  geral. 
 
Número de funcionários:  06 funcio-
nários permanentes e 10 temporários. 
 
Período de funcionamento: segunda 
a sábado, de 11: 30 às 05:00h e do-
mingo, de 11: 30 às 22:00h. 
 
Capacidade do empreendimento: 
30 mesas com 120 cadeiras. 
  
Formas de pagamento: aceita cartão 
de crédito e/ou dinheiro. 
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Tipo de cozinha: brasileira. 
 
Descrição e observações comple-
mentares: especializado em bacalhau 
e frutos do mar. 
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Orla Grill. 
 
Edificação: contemporânea, não tom-
bada. 
 
Localização: Avenida Antonio Gil Ve-
loso, n° 1.856. Bairro Praia da Costa. 
 
Cep: 29.101-010. 
 
Telefone: (27) 3399-6721. 
 
Gerências:  geral. 
 
Número de funcionários: 10 funcio-
nários permanentes e 20 temporários. 
 
Período de funcionamento: aberto 
para jantar de segunda à Sábado, a 
partir das 17h. 
 
Capacidade do empreendimento: 
40 mesas com 160 cadeiras. 

  
Formas de pagamento: cartão de 
crédito e/ou dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: música 
ambiente e ao vivo e ar-condicionado. 
 
Descrição e observações comple-
mentares: a especialidade da casa são 
os grelhados e salmão livornex.  
 
O empreendimento compreende res-
taurante e bar, há vista panorâmica, 
mesa ao ar livre, barman e serviço de 
reservas. 
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Rancho Forte. 
 
Edificação: contemporânea, não tom-
bada. 
 
Localização: Rodovia ES-060 (Rodo-
via do Sol), s/n, após a Polícia Rodovi-
ária Federal. Barra do Jucu. 
 
Cep: 29.125-000. 
 
Telefone: (27) 3340-0851 e (27) 
9971-6402. 
 

Gerências:  geral. 
 
Número de funcionários:  08 funcio-
nários permanentes e 15 temporários. 
 
Período de funcionamento: perma-
nente, inclusive festas e feriados. A-
tende para almoço, de 09:00 às 
18:00h. 
 
Capacidade do empreendimento: 
20 mesas com 80 cadeiras. 
  
Formas de pagamento: cheques e/ou 
tickets. 
 
Equipamentos e serviços: atendi-
mento a la carte. Cozinha do tipo regi-
onal. 
 
Descrição e observações comple-
mentares: serve comida típica e da 
roça e mineira, tem como especialida-
des o frango ao molho pardo e a coste-
leta de porco com canjiquinha. 
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Bellas Ondas 
Restaurante. 
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Edificação: contemporânea, não tom-
bada. 
 
Localização: Rua Lucio Bacelar, n° 16, 
loja 01 a 05. Bairro Praia da Costa. 
 
Cep: 29.101-030. 
 
Telefone: (27) 3349-9395. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 05 funcio-
nários permanentes e 04 temporários. 
 
Período de funcionamento: perma-
nente, aberto para almoço e jantar, a 
partir de 11:00 às 22:00h, de terça a 
domingo. 
 
Capacidade do empreendimento: 
10 mesas com 40 cadeiras. 
  
Formas de pagamento: aceita cartão 
de crédito, cheques e/ou dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: música 
ambiente, não realiza eventos. Aten-
dimento a la carte. 
 
Tipo de cozinha: brasileira. 
 
Descrição e observações comple-
mentares: a Prefeitura conceituou o 

empreendimento com o conceito �Óti-
mo� no Certificado de Qualificação de 
Dez./2003. 
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Restaurante 
Casquinhas. 
 
Edificação: contemporânea, não tom-
bada. 
 
Localização: Avenida Antônio Gil Ve-
loso, n° 192. Bairro Praia da Costa. 
 
Cep: 29.101-010. 
 
Telefone: (27) 3389-0252. 
 
Fax: (27) 3389-0401. 
 
E-mail: casquinhas@hotmail.com. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 15 funcio-
nários permanentes. 
 
Período de funcionamento: perma-
nente, de terça-feira a domingo, para 
almoço e jantar, de 11h30 até 1h.  
 

Capacidade do empreendimento: 
100 mesas com 400 cadeiras. 
  
Formas de pagamento: cartão de 
crédito, cheques e/ou dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: música 
ambiente e ao vivo e local para even-
tos para 150 pessoas. Atendimento a la 
carte. 
 
Tipo de cozinha: regional. 
 
Descrição e observações comple-
mentares: O empreendimento há cer-
tificado de qualidade da Prefeitura Mu-
nicipal de Vila Velha e certificado da 
Vigilância Sanitária Municipal. 
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Restaurante 
Taiyo. 
 
Edificação: contemporânea, não tom-
bada. 
 
Localização: Rua Antônio Gil Veloso, 
n° 150. Bairro Praia da Costa. 
 
Cep: 29.100-010. 
 

mailto:casquinhas@hotmail.com.
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Telefone: (27) 3340-0001 e (27) 
3239-2552. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 25 funcio-
nários permanentes. 
 
Período de funcionamento: perma-
nente, aberto para almoço e jantar, a 
partir das 11:00h e permanecendo em 
funcionamento até às 00:00h. 
 
Capacidade do empreendimento: 
80 mesas e 320 cadeiras. 
  
Formas de pagamento: cartão de 
crédito, cheques, dinheiro e/ou ticket. 
 
Equipamentos e serviços: música 
mecânica e estacionamento com 50 
vagas. Atendimento a la carte e self-
service. Também serve pizzas. 
 
Tipo de cozinha: internacional (japo-
nesa) e brasileira.  
 
Descrição e observações comple-
mentares: Os funcionários têm qualifi-
cação profissional, selo de qualidade da 
Prefeitura Municipal de Vila Velha e 
alvará da Vigilância Sanitária. 
 

Produtos comercializados: comidas 
brasileira, japonesa, costela no bafo, 
picanha, caldo, pizza e filé. 
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
 
 
 
Nome da empresa: Restaurante 
Delícias da Fazenda. 
 
Edificação: contemporânea, não tom-
bada. 
 
Localização: Rodovia do Sol, Km 19. 
Área não urbana. Bairro Barra do Jucu 
- Fazenda Camping. 
 
Cep: 29125-000. 
 
Telefone: (27) 3260-1492 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 03 funcio-
nários permanentes e cerca de 08 
temporários. 
 
Período de funcionamento: terça a 
domingo, das 11h às 15h. 
 

Capacidade do empreendimento: 
96 lugares. 
  
Formas de pagamento: cheque ou 
dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: atendi-
mento self service e a la carte. 
 
Tipo de cozinha: brasileira e regional 
(mineira) 
 
Descrição e observações comple-
mentares: situado no Complexo de 
Lazer da Fazenda Camping, onde há 
piscinas, playground, estacionamento e 
outros. 
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Churrasco Tchê. 
 
Edificação: contemporânea, não tom-
bada. 
 
Localização: Rua Luciano das Neves, 
s/n°. Bairro Praia de Itapoã. 
 
Cep: 29101-600. 
 
Gerências: geral. 
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Número de funcionários: 05 fucnio-
nários permanentes. 
 
Período de funcionamento: perma-
nente, atendendo diariamente, das 
11:00h às 15:00h. 
 
Capacidade do empreendimento: 
10 mesas. 
  
Formas de pagamento: cheques e/ou 
dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: atendi-
mento do tipo self-service de churras-
co. 
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Restaurante La 
Traviata. 
 
Edificação: contemporânea, não tom-
bada. 
 
Localização: Rua Luciano das Neves, 
1171. Bairro Centro. 
 
Cep: 29100-201. 
 
Telefone: (27) 3229-4412. 
 

Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 15 funcio-
nários permanentes. 
 
Período de funcionamento: perma-
nente, atendendo diariamente, das 
18:00h às 24:00h. 
 
Capacidade do empreendimento: 
15 mesas. 
  
Formas de pagamento: cartão de 
crédito, cheques e/ou dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: atendi-
mento do tipo a la carte.  
 
Tipo de cozinha: italiana. 
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Bar Lanchonete 
e Restaurante Agaths. 
 
Edificação: contemporânea, não tom-
bada. 
 
Localização: Rua Luciano das Neves, 
885. Bairro Centro. 
 
Cep: 29100-200. 

 
Telefone: (27) 3349-0104. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 04 funcio-
nários permanentes. 
 
Período de funcionamento: perma-
nente, atendendo para almoço, de se-
gunda a sábado, das 10h às 15h.  
 
Capacidade do empreendimento: 
05 mesas com 20 cadeiras. 
  
Formas de pagamento: cheques e/ou 
dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: atendi-
mento self-service. 
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Restaurante 
Casa Nova. 
 
Edificação: contemporânea, não tom-
bada. 
 
Localização: Rua Luciano das Neves, 
s/n°. Bairro Centro. 
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Cep: 29100-200. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 06 funcio-
nários permanentes e 10 temporários. 
 
Período de funcionamento: perma-
nente, atendendo para almoço, de se-
gunda a Sábado, das 11:00h às 
15:00h.  
 
Capacidade do empreendimento: 
05 mesas e 200 cadeiras. 
  
Formas de pagamento: cheques e/ou 
dinheiro. 
 
Tipo de cozinha: regional. 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Restaurante 
Galetinho. 
 
Edificação: contemporânea, não tom-
bada. 
 
Localização: Rua Luciano das Neves, 
571. Bairro Centro. 
 
Cep: 29100-200. 
 

Telefone: (27) 3329-1587. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 15 funcio-
nários permanentes e 20 temporários. 
 
Período de funcionamento: perma-
nente, atendendo diariamente, para 
almoço, das 10:00h às 15:00h.  
 
Capacidade do empreendimento: 
70 mesas. 
  
Formas de pagamento: cartão de 
crédito, cheques e/ou dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: atendi-
mento self-service. 
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Pizarela Pizza-
ria e Restaurante. 
 
Edificação: contemporânea, não tom-
bada. 
 
Localização: Rua XV de Novembro, 
509. Bairro Praia da Costa. 
 
Cep: 29100-200. 

 
Telefone: (27) 3329-8367. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 08 funcio-
nários permanentes e 08 temporários. 
 
Período de funcionamento: perma-
nente, atendendo de terça-feira a Do-
mingo, das 18h às 00h.  
 
Capacidade do empreendimento: 
10 mesas e 40 cadeiras. 
  
Formas de pagamento: cheques e/ou 
dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: atendi-
mento do tipo a la carte e entrega em 
domicílio. Cozinha especializada em 
pizzas. 
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Cantina do Etto-
re. 
 
Edificação: contemporânea, não tom-
bada. 
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Localização: Rua XV de Novembro, 
439. Bairro Praia da Costa. 
 
Cep: 29100-030. 
 
Telefone: (27) 3299-4189 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 10 funcio-
nários permanentes e 20 temporários. 
 
Período de funcionamento: perma-
nente, atendendo para jantar, de ter-
ça-feira a domingo, a partir das 19h.  
 
Capacidade do empreendimento: 
30 mesas. 
  
Formas de pagamento: cheques e/ou 
dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: atendi-
mento self-service. 
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Sabor da Barra. 
 
Edificação: contemporânea, não tom-
bada. 
 

Localização: Rua Antônio Leal, n° 
941. Barra do Jucu. 
 
Cep: 29125-000. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 04 funcio-
nários permanentes 04 temporários . 
 
Período de funcionamento: perma-
nente, atendendo diariamente, das 11h 
às 17h. 
 
Capacidade do empreendimento: 
10 mesas e 40 cadeiras. 
  
Formas de pagamento: cheques e/ou 
dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: atendi-
mento self-service de churrasco. A co-
zinha é do tipo brasileira e regional. 
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Café Touché. 
 
Edificação: contemporânea, não tom-
bada. 
 

Localização: Avenida Gil Veloso, 
1856. Bairro Praia da Costa. 
 
Cep: 29101-010. 
 
Telefone: (27) 3229-0181. 
 
Gerências: geral.  
 
Número de funcionários: 03 funcio-
nários permanentes. 
 
Período de funcionamento: perma-
nente, atendendo diariamente, a partir 
das 11h. 
 
Capacidade do empreendimento: 
10 mesas. 
  
Formas de pagamento: cartão de 
crédito, cheques e/ou dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: música 
ambiente. Atendimento a la carte e 
entrega em domicílio.  
 
Tipo de cozinha: internacional france-
sa. 
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
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Nome da empresa: Ondas Bar. 
 
Edificação: contemporânea, não tom-
bada. 
 
Localização: Av. Beira Mar � Colônia 
de Pescadores. Bairro Praia de Itapoã. 
 
Cep: 29102-000. 
 
Gerências: geral. 
 
Período de funcionamento: perma-
nente, atendendo diariamente, entre 
17:00h e 24:00h. 
 
Capacidade do empreendimento: 
20 mesas e 80 cadeiras. 
  
Formas de pagamento: cheques e/ou 
dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: atendi-
mento a la carte.  
 
Tipo de cozinha: regional. 
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 

 
 
 
 
Nome da empresa: Caranguejo do 
Assis. 
 
Edificação: contemporânea, não tom-
bada. 
 
Localização: Av. Hugo Musso, n° 
2327. Praia de Itapoã. 
 
Cep: 29101-785. 
 
Telefone: (27) 3289-8486. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 10 funcio-
náros permanentes. 
 
Período de funcionamento: perma-
nente, atende diariamente, a partir das 
18:00h. 
 
Capacidade do empreendimento: 
30 mesas. 
  
Formas de pagamento: cartão de 
crédito, cheques e/ou dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: atendi-
mento a la carte.  

 
Tipo de cozinha: regional. 
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Restaurante Sol 
na Pedra. 
 
Edificação: contemporânea, não tom-
bada. 
 
Localização: Av. Santa Leopoldina, 
s/n°. Bairro Coqueiral de Itaparica. 
 
Cep: 29102-200. 
 
Gerências: geral.  
 
Número de funcionários: 05 funcio-
nários permanentes e 10 temporários. 
 
Período de funcionamento: perma-
nente, atendendo diariamente, das 
10:00h e 16:00h. 
 
Capacidade do empreendimento: 
15 mesas e 60 cadeiras. 
  
Formas de pagamento: cheques e/ou 
dinheiro. 
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Equipamentos e serviços: atendi-
mento self-service. 
  
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Cantinho do 
Gaúcho. 
 
Edificação: contemporânea, não tom-
bada. 
 
Localização: Avenida Santa Leopoldi-
na, 1702. Bairro Coqueiral de Itapari-
ca. 
 
Cep: 29108-200. 
 
Telefone: (27) 3349-1805. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 20 funcio-
nários permanentes e 10 temporários. 
 
Período de funcionamento: perma-
nente, atendendo diariamente, a partir 
das 10:00h. 
 
Capacidade do empreendimento: 
30 mesas e 120 cadeiras. 
  

Formas de pagamento: cartão de 
crédito, cheques e/ou dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: atendi-
mento self-service de churrasco. 
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Restaurante 
Tonini�s. 
 
Edificação: contemporânea, não tom-
bada. 
 
Localização: Rua Henrique Moscoso, 
626. Bairro Praia da Costa. 
 
Cep: 29100-020. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 10 funcio-
nários permanentes e 10 temporários. 
 
Período de funcionamento: perma-
nente, atendendo diariamente, entre 
11:00h e 15:00h. 
 
Capacidade do empreendimento: 
30 mesas e 120 cadeiras. 
  

Formas de pagamento: cartão de 
crédito, cheques e/ou dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: atendi-
mento self-service. A cozinha é brasi-
leira, regional e natural. 
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Restaurante 
Bela Roma. 
 
Edificação: contemporânea, não tom-
bada. 
 
Localização: Rua Dr Jair Andrade, 
s/n°. Bairro Praia de Itapoã. 
 
Cep: 29101-700. 
 
Gerências: geral.  
 
Número de funcionários: 20 funcio-
nários permanentes. 
 
Período de funcionamento: perma-
nente, atendendo de terça-feira a do-
mingo, a partir de 19:00h. 
 
Capacidade do empreendimento: 
50 mesas e 200 cadeiras. 
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Formas de pagamento: cartão de 
crédito, cheques e/ou dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: música ao 
vivo, com local para realização de e-
ventos com capacidade para 400 pes-
soas e atendimento self-service. A co-
zinha é brasileira e regional. 
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Restaurante 
Totoia. 
 
Edificação: contemporânea, não tom-
bada. 
 
Localização: Rua Dr Jair Andrade, 
s/n°. Bairro Praia de Itapoã. 
 
Cep: 29101-700. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 20 funcio-
nários permanentes e 10 temporários. 
 
Período de funcionamento: perma-
nente, atendendo de terça-feira a Do-
mingo, a partir de 19:00h. 
 

Capacidade do empreendimento: 
50 mesas e 200 cadeiras. 
  
Formas de pagamento: cartão de 
crédito, cheques e/ou dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: música ao 
vivo, com local para realização de e-
ventos com capacidade para 400 pes-
soas. Atendimento self-service.  
 
Tipo de cozinha: brasileira e regional. 
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Restaurante e 
Churrascaria Porteira. 
 
Edificação: contemporânea, não tom-
bada. 
 
Localização: Avenida Champagnat, 
n°900 A. Bairro Centro. 
 
Cep: 29100-013. 
 
Telefone: (27) 3229-5188. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 30 funcio-
nários permanentes. 

 
Período de funcionamento: perma-
nente, atendendo diariamente, entre 
11:00h e 15:00h. 
 
Capacidade do empreendimento: 
60 mesas e 240 cadeiras. 
  
Formas de pagamento: cartão de 
crédito, cheques e/ou dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: atendi-
mento self-service de churrasco.  
 
Tipos de cozinha: brasileira, regional 
e natural. 
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Casquinhas 
Restaurante. 
 
Edificação: contemporânea, não tom-
bada. 
 
Localização: Avenida Gil Veloso, s/n°. 
Bairro Praia da Costa. 
 
Cep: 29101-010. 
 
Gerências: geral.  
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Número de funcionários: 07 funcio-
nários permanentes. 
 
Período de funcionamento: perma-
nente, atendendo de terça-feira a do-
mingo, das 10h às 23h. 
 
Capacidade do empreendimento: 
20 mesas e 80 cadeiras. 
  
Formas de pagamento: cartão de 
crédito, cheques e/ou dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: atendi-
mento a lacarte.  
 
A cozinha é regional especializada em 
frutos do mar. 
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
 
Nome da empresa: Restaurante 
Atlântica. 
 
Edificação: contemporânea, não tom-
bada. 
 
Localização: Av. Gil Veloso, n°80. 
Bairro Praia da Costa. 
 
Cep: 29101-010. 

 
Telefone: (27) 3329-2341. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 10 funcio-
nários permanentes. 
 
Período de funcionamento: perma-
nente, atendendo de terça-feira a Do-
mingo, das 10h às 22h. 
 
Capacidade do empreendimento: 
20 mesas e 80 cadeiras. 
  
Formas de pagamento: cartão de 
crédito, cheques e/ou dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: música 
ambiente. Atendimento a la carte. A 
cozinha é regional, especializada em 
frutos do mar. 
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Belas Ondas. 
 
Edificação: contemporânea, não tom-
bada. 
 
Localização: Av. Gil Veloso, n°102. 
Bairro Praia da Costa. 

 
Cep: 29101-010. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 20 funcio-
nários permanentes. 
 
Período de funcionamento: perma-
nente, atendendo de terça-feira a Do-
mingo, das 10h às 22h. 
 
Capacidade do empreendimento: 
20 mesas e 80 cadeiras. 
  
Formas de pagamento: cartão de 
crédito, cheques e/ou dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: música 
ambiente, atendimento a la carte. A 
cozinha é regional, especializada em 
frutos do mar. 
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
 
Nome da empresa: Copa do Mar. 
 
Edificação: contemporânea, não tom-
bada. 
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Localização: Avenida Gil Veloso, s/n°. 
Bairro Praia da Costa. 
 
Cep: 29101-000. 
 
Gerências: geral.  
 
Número de funcionários: 10 funcio-
nários permanentes. 
 
Período de funcionamento: perma-
nente, atendendo de terça-feira a Do-
mingo, das 10h às 23h. 
 
Capacidade do empreendimento: 
10 mesas e 40 cadeiras. 
  
Formas de pagamento: cartão de 
crédito, cheques e/ou dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: música 
ambiente e atendimento a la carte.  
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Ruffage Pizza-
ria e Restaurante. 
 
Edificação: contemporânea, não tom-
bada. 
 

Localização: Avenida Hugo Musso, 
n°1052. Bairro Praia da Costa. 
 
Cep: 29101-280. 
 
Telefone: (27) 3229-9700. 
 
Gerências: geral. 
  
Número de funcionários: 10 funcio-
nários permanentes e 10 temporários. 
 
Período de funcionamento: perma-
nente, atendendo diariamente, das 18h 
às 2h. 
 
Capacidade do empreendimento: 
20 mesas e 80 cadeiras. 
  
Formas de pagamento: cartão de 
crédito, cheques e/ou dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: música 
ambiente e atendimento a la carte. 
Cozinha especializada em culinária ita-
liana. 
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
 
 
 

Nome da empresa: Restaurante 
D�Lira. 
 
Edificação: contemporânea, não tom-
bada. 
 
Localização: Avenida Hugo Musso, 
n°1146. Bairro Praia da Costa. 
 
Cep: 29101-280. 
 
Telefone: (27) 3349-9294. 
 
Gerências: geral.  
 
Número de funcionários: 10 funcio-
nários permanentes. 
 
Período de funcionamento: perma-
nente, atendendo diariamente, das 18h 
às 2h. 
 
Capacidade do empreendimento: 
20 mesas. 
  
Formas de pagamento: cartão de 
crédito, cheques e/ou dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: música 
ambiente e atendimento a la carte.  
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
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Nome da empresa: Praia Center 
Restaurante. 
 
Edificação: contemporânea, não tom-
bada. 
 
Localização: Avenida Hugo Musso, 
s/n°. Bairro Praia da Costa. 
 
Cep: 29101-280. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 07 funcio-
nários permanentes. 
 
Período de funcionamento: perma-
nente, atendendo diariamente, entre 
11:00h e 24:00h. 
 
Capacidade do empreendimento: 
20 mesas e 80 cadeiras. 
  
Formas de pagamento: cartão de 
crédito, cheques e/ou dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: música 
ambiente e ar-condicionado. Atendi-
mento a la carte. A cozinha é regional, 
especializada em frutos do mar. 
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 

 
Nome da empresa: Bacalhau do 
Titio. 
 
Edificação: contemporânea, não tom-
bada. 
 
Localização: Avenida Hugo Musso, 
s/n°. Bairro Praia de Itapoã. 
 
Cep: 29101-280. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 15 funcio-
nários permanentes e 20 temporários. 
 
Período de funcionamento: perma-
nente, atendendo diariamente, a partir 
das 17h. 
 
Capacidade do empreendimento: 
40 mesas. 
  
Formas de pagamento: cartão de 
crédito, cheques e/ou dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: atendi-
mento a la carte, com cozinha brasilei-
ra e regional. 
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 

 
Nome da empresa: Sabor Natura 
Restaurante. 
 
Edificação: contemporânea, não tom-
bada. 
 
Localização: Rua Henrique Moscoso, 
n°947. Bairro Centro. 
 
Cep: 29101-021. 
 
Telefone: (27) 3239-4289. 
 
Gerências: geral.  
 
Número de funcionários: 05 funcio-
nários permanentes. 
 
Período de funcionamento: perma-
nente, de segunda a sexta,  e domingo 
(não abre aos sábados) das 10h às 15h 
. 
 
Capacidade do empreendimento: 
20 mesas e 80 cadeiras. 
  
Formas de pagamento: cartão de 
crédito, cheques e/ou dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: atendi-
mento self-service com cozinha natu-
ral, vegetariana e macrobiótica. 
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Descrição e observações comple-
mentares: anexo ao restaurante po-
de-se encontrar venda de produtos 
naturais. 
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Restaurante 
Costela do Bafo do Gaúcho. 
 
Edificação: contemporânea, não tom-
bada. 
 
Localização: Rua Castelo Branco, 
n°300. Bairro Praia da Costa. 
 
Cep: 29101-480. 
 
Telefone: (27) 3299-4173. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários:  20 funcio-
nários permanentes. 
 
Período de funcionamento: perma-
nente, atendendo diariamente, das 10 
às 23h. 
 
Capacidade do empreendimento: 
20 mesas e 80 cadeiras. 
  

Formas de pagamento: cheques e/ou 
dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: atendi-
mento a la carte com cozinha especiali-
zada em costela no bafo. 
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Restaurante 
Colonial. 
 
Edificação: contemporânea, não tom-
bada. 
 
Localização: Rua Dr Jair Andrade, 
n°299. Bairro Praia de Itapoã. 
 
Cep: 29101-700. 
 
Telefone: (27) 3329-5818. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 05 funcio-
nários permanentes. 
 
Período de funcionamento: perma-
nente, atendendo diariamente, das 11h 
às 15h. 
 

Capacidade do empreendimento: 
15 mesas e 60 cadeiras. 
  
Formas de pagamento: cartão de 
crédito, cheques e/ou dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: atendi-
mento self-service. 
  
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Bom Bordo Res-
taurante. 
 
Edificação: contemporânea, não tom-
bada. 
 
Localização: Praça Pedro Valadares. 
Barra do Jucu. 
 
Cep: 29125-001. 
 
Telefone: (27) 3244-2358 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 04 funcio-
nários permanentes e 10 temporários. 
 
Período de funcionamento: perma-
nente, de terça a sexta-feira, das 17h 
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às 23h, Sábado, das 11h às 22h e do-
mingo, das 11h às 18h. 
 
Capacidade do empreendimento: 
10 mesas e 40 cadeiras. 
  
Formas de pagamento: cartão de 
crédito, cheques e/ou dinheiro. 
 
Tipo de cozinha:  regional. 
 
Descrição e observações comple-
mentares: rampa de acesso ao res-
taurante para portadores de necessi-
dades especiais. 
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Delícias da 
Praia. 
 
Edificação: contemporânea, não tom-
bada. 
 
Localização: Rua Castelo Branco, n° 
678. Bairro Praia da Costa. 
Cep: 29100-041. 
 
Telefone: (27) 3299-3432. 
 
Gerências: geral. 
 

Número de funcionários: 08 funcio-
nários permanentes e 10 temporários. 
 
Período de funcionamento: perma-
nente, atendendo diariamente, das 11h 
às 15h para almoço. 
 
Capacidade do empreendimento: 
10 mesas e 40 cadeiras. 
  
Formas de pagamento: cheques e/ou 
dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: atendi-
mento self-service com cozinha brasi-
leira e regional. 
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Cantina Vicen-
za. 
 
Edificação: contemporânea, não tom-
bada. 
 
Localização: Rua Professor João Car-
doso, n° 284. 
 
Cep: 29125-040. 
 
Telefone: (27) 3260-1583. 
 

Gerências: geral.  
 
Número de funcionários: 04 funcio-
nários permanentes e 10 temporários. 
 
Período de funcionamento: perma-
nente, atendendo diariamente, a partir 
das 18h para jantar. 
 
Capacidade do empreendimento: 
30 mesas e 120 cadeiras. 
  
Formas de pagamento: cartão de 
crédito, cheques e/ou dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: música 
ambiente, atendimento a la carte com 
cozinha internacional italiana. 
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
 
 
 
Nome da empresa: Barra Mar. 
 
Edificação: contemporânea, não tom-
bada. 
 
Localização: Praça Pedro Valadares, 
s/n°. 
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Cep: 29125-001. 
 
Gerências: geral.  
 
Número de funcionários: 10 funcio-
nários permanentes e 15 temporários. 
 
Período de funcionamento: perma-
nente, atendendo diariamente, a partir 
das 11h para almoço e jantar. 
 
Capacidade do empreendimento: 
50 mesas e 200 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cheques e/ou 
dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: atendi-
mento a la carte com cozinha regional. 
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Feijão e Cia. 
 
Edificação: contemporânea, não tom-
bada. 
 
Localização: Rua Henrique Moscoso, 
n°2065. Bairro Centro. 
 
Cep: 29100-021. 
 

Gerências: geral.  
 
Número de funcionários: 06 funcio-
nários permanentes e 10 temporários. 
 
Período de funcionamento: perma-
nente, atendendo diariamente, entre 
10: 30 e 16:00h. 
 
Capacidade do empreendimento: 
10 mesas e 40 cadeiras. 
  
Formas de pagamento: cartão de 
crédito, cheques e/ou dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: atendi-
mento self-service. 
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Rezende Res-
taurante. 
 
Edificação: contemporânea, não tom-
bada. 
 
Localização: Avenida Carlos Lindem-
berg, s/n°. Bairro Alvorada. 
 
Cep: 29111-126. 
 
Gerências: geral.  

 
Número de funcionários: 05 funcio-
nários permanentes e 10 temporários. 
 
Período de funcionamento: perma-
nente, atendendo diariamente, das 
10:00 às 16:00h. 
 
Capacidade do empreendimento: 
13 mesas e 52 cadeiras. 
  
Formas de pagamento: cheques e/ou 
dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: atendi-
mento self-service. 
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Waltinho Res-
taurante. 
  
Edificação: contemporânea, não tom-
bada. 
 
Localização: Avenida Itagarça, s/n°. 
Bairro Praia de Itaparica. 
 
Telefone: (27) 3319-2962. 
 
Gerências: geral.  
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Número de funcionários: 04 funcio-
nários permanentes e 10 temporários. 
 
Período de funcionamento: perma-
nente, atendendo diariamente, das 10h 
às15h. 
 
Capacidade do empreendimento: 
10 mesas e 40 cadeiras. 
  
Formas de pagamento: cheques e/ou 
dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: atendi-
mento self-service. 
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Delícia Mineira. 
 
Edificação: contemporânea, não tom-
bada. 
 
Localização: Rua Henrique Moscoso, 
n°451. Bairro Centro. 
 
Gerências: geral.  
 
Número de funcionários: 04 funcio-
nários permanentes. 
 

Período de funcionamento: perma-
nente, atendendo diariamente, das 10h 
às15h. 
 
Capacidade do empreendimento: 
10 mesas e 40 cadeiras. 
  
Formas de pagamento: cheques e/ou 
dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: atendi-
mento self-service. 
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
 
 
 
 
 
Nome da empresa: Restaurante 
Itagarça. 
 
Edificação: contemporânea, não tom-
bada. 
 
Localização: Avenida Itagarça, s/n°. 
Bairro Praia de Itaparica. 
 
Cep: 29102-170. 
 
Gerências: geral.  

 
Número de funcionários: 10 funcio-
nários permanentes e 10 temporários. 
 
Período de funcionamento: perma-
nente, atendendo diariamente, das 10h 
às 16h. 
 
Capacidade do empreendimento: 
40 mesas e 160 cadeiras. 
  
Formas de pagamento: cartão de 
crédito, cheques e/ou dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: atendi-
mento self-service, a cozinha é especi-
alizada em churrasco. 
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
Nome da empresa: Restaurante 
Vale do Sul. 
 
Edificação: contemporânea, não tom-
bada. 
 
Localização: Avenida Itagarça, s/n°. 
Bairro Praia de Itaparica. 
 
Cep: 29102-170. 
 
Gerências: geral..  
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Número de funcionários: 08 funcio-
nários permanentes. 
 
Período de funcionamento: perma-
nente, atendendo diariamente, das 
10:00 às 16:00h. 
 
Capacidade do empreendimento: 
10 mesas e 40 cadeiras. 
  
Formas de pagamento: cheques e/ou 
dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: atendi-
mento self-service. 
  
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Restaurante 
Caranguejão. 
 
Edificação: contemporânea, não tom-
bada. 
 
Localização: Avenida Santa Leopoldi-
na, n°2565. Bairro Praia de Itaparica. 
 
Cep: 29102-040. 
 
Telefone: (27) 3329-0877. 
 
Gerências: geral. 

  
Número de funcionários: 08 funcio-
nários permanentes. 
 
Período de funcionamento: perma-
nente, atendendo diariamente, das 10h 
às 23h. 
 
Capacidade do empreendimento: 
20 mesas e 80 cadeiras. 
  
Formas de pagamento: cheques e/ou 
dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: atendi-
mento a la carte, a cozinha é especiali-
zada em frutos do mar. 
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Savasi Restau-
rante e Pizzaria. 
 
Edificação: contemporânea, não tom-
bada. 
 
Localização: Avenida Itagarça, n°13. 
Bairro Praia de Itaparica. 
 
Cep: 29102-170. 
 

Telefone: (27) 3339-8984, (27) 9969-
1701 e (27) 9969-1407. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 10 funcio-
nários permanentes e 10 temporários. 
 
Período de funcionamento: perma-
nente, atendendo diariamente, das 10h 
às 23h. 
 
Capacidade do empreendimento: 
30 mesas e 120 cadeiras. 
  
Formas de pagamento: cartão de 
crédito, cheques e/ou dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: atendi-
mento self-service, a cozinha é especi-
alizada em churrasco. 
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Tonini�s Restau-
rante 
 
Edificação: contemporânea, não tom-
bada. 
 
Localização: Avenida Carlos Lindem-
berg, n°875. Bairro Glória. 
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Cep: 29122-355. 
 
Telefone: (27) 3229-8871. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 15 funcio-
nários permanentes e 10 temporários. 
 
Período de funcionamento: perma-
nente, atendendo de segunda a sába-
do, das 10h às 16h. 
 
Capacidade do empreendimento: 
50 mesas e 200 cadeiras. 
  
Formas de pagamento: cartão de 
crédito, cheques e/ou dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: atendi-
mento self-service. 
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Restaurante 
Espírito Santo. 
 
Edificação: contemporânea, não tom-
bada. 
 

Localização: Rua Manoel Gilson da 
Silva, n°113. Bairro São Torquato. 
 
Cep: 29114-304. 
 
Telefone: (27) 3226-7812. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 03 funcio-
nários permanentes. 
 
Período de funcionamento: perma-
nente, atendendo de segunda a Sába-
do, das 9h às 21h. 
 
Capacidade do empreendimento: 
15 mesas e 60 cadeiras. 
  
Formas de pagamento: cheques e/ou 
dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: atendi-
mento self-service. 
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Restaurante 
Entre Amigos. 
 
Edificação: contemporânea, não tom-
bada. 

 
Localização: Avenida Beira Mar, n° 
3000. Bairro Praia de Itaparica. 
 
Cep: 29102-010. 
 
Telefone: (27) 3339-1649. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 10 perma-
nentes. 
 
Período de funcionamento: perma-
nente, atendendo de quinta-feira a 
domingo, a partir das 20:00h. 
 
Capacidade do empreendimento: 
100 mesas. 
  
Equipamentos e serviços: atendi-
mento a la carte. 
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Restaurante 
Cabana do Rock. 
 
Edificação: contemporânea, não tom-
bada. 
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Localização: Avenida Antônio Leite, 
nº10. Bairro Ponta da Fruta. 
 
Cep: 29129-080. 
 
Telefone: (27) 3242-1113. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 10 funcio-
nários permanentes. 
 
Período de funcionamento: perma-
nente, atendendo de quinta-feira a 
domingo, a partir das 20h. 
 
Capacidade do empreendimento: 
100 mesas. 
  
Equipamentos e serviços: atendi-
mento a la carte. 
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Capitão do Mar. 
 
Edificação: contemporânea, não tom-
bada. 
 
Localização: Rua Gastão Roubach, n° 
202. Bairro Praia da Costa. 
 

Cep: 29101-020. 
 
Telefone: (27) 3299-9966. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 07 funcio-
nários permanentes. 
 
Período de funcionamento: perma-
nente, atendendo de terça a sexta-
feira, das 17h as 24h e sábado, e do-
mingo, das 11h às 24h. 
 
Capacidade do empreendimento: 
30 mesas e 120 cadeiras. 
  
Formas de pagamento: cartão de 
crédito, cheques e/ou dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: música 
ambiente e estacionamento com 20 
vagas. O atendimento é a la carte e a 
cozinha é do tipo brasileira. 
 
Descrição e observações comple-
mentares: comércio de moqueca, sar-
da grelhada, carne-de-sol, filés, carnes 
e etc. 
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 

Nome da empresa: Domus Itálica 
Ristorante. 
 
Edificação: contemporânea, não tom-
bada. 
 
Localização: Rua Curitiba, s/n°. Bairro 
Praia da Costa. 
 
Cep: 29101-950. 
 
Telefone: (27) 3329-3676 e (27) 
3299-5151. 
 
E-mail: 
domusitalica@veloxmail.com.br. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 10 funcio-
nários permanentes. 
 
Período de funcionamento: perma-
nente.  

 terça-feira a sábado, das 12h às 
15h para almoço. 

 terça-feira a sábado, das 19h às 
24h para jantar. 

 sábado, domingo e feriado, das 
12h às 16h para almoço. 

 
Capacidade do empreendimento: 
11 mesas com 64 cadeiras. 
 

mailto:domusitalica@veloxmail.com.br.
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Formas de pagamento: cartão de 
crédito, cheques e/ou dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: música 
ambiente e ar-condicionado. 
Atendimento a la carte. 
 
Tipo de cozinha: internacional italia-
na. 
 
Descrição e observações comple-
mentares: o prato principal é a gre-
lhada mista com arroz e tomate, fettu-
tine ao Alfredo com lascas de salmão, 
lascas de bacalhau com penne grelha-
do ao grana padano. A especialidade 
da casa é spaghetti com frutos do mar. 
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Restaurante 
Recanto das Baleias. 
 
Edificação: contemporânea, não tom-
bada. 
 
Localização: Rua Ipiranga, n°56. Bair-
ro Interlagos II. 
 
Cep: 29129-650. 
 
Telefone: (27) 3242-3657. 

 
Gerências: geral 
 
Número de funcionários: 04 funcio-
nários permanentes. 
 
Período de funcionamento: perma-
nente, de terça-feira a domingo, das 
11h às 23h. 
 
Capacidade do empreendimento: 
30 cadeiras e 120 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cheques e/ou 
dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: atendi-
mento a la carte.  
 
Tipo de cozinha: regional. 
 
Descrição e observações comple-
mentares: área de playground. 
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Restaurante 
Recanto Baiano. 
 
Edificação: contemporânea, não tom-
bada. 
 

Localização: Rua Lúcio Bacelar, n° 43. 
Bairro Praia da Costa. 
 
Telefone: (27) 3389-0106 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 16 funcio-
nários permanentes e 02 temporários. 
 
Período de funcionamento: perma-
nente, funcionando de terça-feira a 
Domingo, entre 11:00 e 23:00h. 
 
Capacidade do empreendimento: 
40 mesas com 160 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cartão de 
crédito, cheques e/ou dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: música 
ambiente e atendimento a la carte.  
 
Tipo de cozinha: brasileira. 
 
Descrição e observações comple-
mentares: Alguns pratos comerciali-
zados:  

 carne de sol com tropeiro, aipim 
e pirão de leite; 

 arroz de polvo; 
 bobó de camarão; 
 bacalhau ao recanto; 
 acarajé, vatapá e caruru; 
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 moqueca capixaba; 
 lagosta frita na manteiga com 

aipim e 
 feijoada completa aos sábados. 

 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
 
 
 
Nome da empresa: Restaurante 
Caseirinho. 
 
Edificação: contemporânea, não tom-
bada. 
 
Localização: Avenida Champagnat, 
nº460. Bairro Praia da Costa. 
 
Cep: 29101-460. 
 
Telefone: (27) 3229-9704. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 10 funcio-
nários permanentes e 10 temporários.  
 
Período de funcionamento: perma-
nente, funcionando de segunda-feira a 
sábado,, das 10h às 16h para almoço. 
 

Capacidade do empreendimento: 
30 mesas com 120 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cartão de 
crédito, cheques e/ou dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: local para 
realização de eventos com capacidade 
para 90 pessoas, ar-condicionado e 
atendimento self-service.  
 
Tipo de cozinha: brasileira. 
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Bar e Restau-
rante Redondinho. 
 
Edificação: contemporânea, não tom-
bada. 
 
Localização: Rua Henrique Moscoso, 
n°1566. Bairro Centro. 
 
Cep: 29100-020. 
 
Telefone: (27) 3340-0423. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 03 funcio-
nários permanentes e 05 temporários.   

 
Período de funcionamento: perma-
nente, funcionando de segunda-feira a 
sábado,, das 11h às 23h. 
 
Capacidade do empreendimento: 
08 mesas 32 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cheques e/ou 
dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: atendi-
mento a la carte.  
 
Tipo de cozinha: brasileira. 
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Casa Grande 
Senzala. 
 
Edificação: contemporânea, não tom-
bada. 
 
Localização: Rua Henrique Moscoso, 
n°748. Bairro Centro. 
 
Cep: 29100-020. 
 
Telefone: (27) 3229-3332. 
 
Gerências: geral. 
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Número de funcionários: 02 funcio-
nários permanentes e 02 temporários. 
 
Período de funcionamento: perma-
nente, atendendo de segunda-feira a 
sábado,, das 9h às 21h. 
 
Capacidade do empreendimento: 
04 mesas e 24 cadeiras. 
  
Formas de pagamento: cartão de 
crédito, cheques e/ou dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: atendi-
mento a la carte. A cozinha é especiali-
zada em pizzas. 
 
Descrição e observações comple-
mentares: também comercializa vi-
nhos, queijos, frios, doces em compo-
tas e alguns artigos regionais. 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Pizza Grill 
 
Edificação: contemporânea, não tom-
bada. 
 
Localização: Rua Itaiabaia, s/n°. Praia 
da Itaparica. 
 

Cep: 29102-003. 
 
Gerências: geral. 
 
Período de funcionamento: perma-
nente, atendendo diariamente, a partir 
das 17h. 
 
Capacidade do empreendimento: 
50 mesas e 200 cadeiras. 
  
Formas de pagamento: cartão de 
crédito, cheques e/ou dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: música ao 
vivo. Atendimento a la carte. A cozinha 
é regional. 
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Pizzaria das 
Palmeiras. 
 
Edificação: contemporânea, não tom-
bada. 
 
Localização: Rua Luciano das Neves, 
n° 21. Bairro Prainha. 
 
Cep: 29100-201. 
 
Gerências: geral.  

 
Número de funcionários: 03 funcio-
nários permanentes. 
 
Período de funcionamento: perma-
nente, atendendo de terça-feira a do-
mingo,a partir das 18h. 
 
Capacidade do empreendimento: 
05 mesas e 20 cadeiras. 
  
Formas de pagamento: cheques e/ou 
dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: A cozinha 
é especializada em pizzas. 
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Pizzaria Dona. 
 
Edificação: contemporânea, não tom-
bada. 
 
Localização: Rua Fortaleza, n° 633. 
Bairro Praia de Itapoã. 
 
Cep: 29108-360. 
 
Telefone: (27) 3340-7275 
 
Gerências: geral. 
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Número de funcionários: 03 funcio-
nários permanentes. 
 
Período de funcionamento: perma-
nente, atendendo diariamente, a partir 
das 18h. 
 
Capacidade do empreendimento: 
04 mesas. 
  
Formas de pagamento: cheques e/ou 
dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: atendi-
mento a la carte. A cozinha é especiali-
zada em pizzas. 
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Pizzaria Búzios. 
 
Edificação: contemporânea, não tom-
bada. 
 
Localização: Rua Dr Jair Andrade, 
s/n°. Bairro Praia de Itapoã. 
 
Cep: 29101-700. 
 
Telefone: (27) 3200-4456. 
 

Gerências: geral.  
 
Número de funcionários: 10 funcio-
nários permanentes. 
 
Período de funcionamento: perma-
nente, atendendo diariamente, a partir 
das 18h. 
 
Capacidade do empreendimento: 
20 mesas e 80 cadeiras. 
  
Formas de pagamento: cartão de 
crédito, cheques e/ou dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: atendi-
mento a la carte e entrega em domicí-
lio. A cozinha é especializada em piz-
zas. 
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Pizzaria Forno a 
Lenha. 
 
Edificação: contemporânea, não tom-
bada. 
 
Localização: Rua Fortaleza, n°633. 
Bairro Praia da Costa. 
 
Cep: 29101-400. 

 
Telefone: (27) 3340-7275 e (27) 
3329-5150. 
 
Gerências: geral.  
 
Número de funcionários: 05 funcio-
nários permanentes. 
 
Período de funcionamento: perma-
nente, atendendo diariamente, a partir 
das 18h. 
 
Capacidade do empreendimento: 
30 mesas. 
  
Formas de pagamento: cartão de 
crédito, cheques e/ou dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: atendi-
mento a la carte e entrega em domicí-
lio. A cozinha é especializada em piz-
zas. 
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Pizzaria Papa-
razzi. 
 
Edificação: contemporânea, não tom-
bada. 
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Localização: Rua Henrique Moscoso, 
n°202. Bairro Praia da Costa. 
 
Cep: 29101-330. 
 
Telefone: (27) 3299-4109. 
 
Gerências: geral.  
 
Número de funcionários: 05 funcio-
nários permanentes. 
 
Período de funcionamento: perma-
nente, atendendo diariamente, a partir 
das 18h. 
 
Capacidade do empreendimento: 
25 mesas. 
  
Formas de pagamento: cartão de 
crédito, cheques e/ou dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: atendi-
mento a la carte e entrega em domicí-
lio. A cozinha é especializada em piz-
zas. 
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
 
 
 

 
Nome da empresa: Rodapizza. 
 
Edificação: contemporânea, não tom-
bada. 
 
Localização: Rua Henrique Moscoso, 
n°863. Bairro Praia da Costa. 
 
Cep: 29100-020. 
 
Telefone: (27) 3219-0440. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 10 perma-
nentes. 
 
Período de funcionamento: perma-
nente, atendendo diariamente, no ho-
rário das 11h às 15h. 
 
Capacidade do empreendimento: 
15 mesas e 60 cadeiras. 
  
Formas de pagamento: cartão de 
crédito, cheques e/ou dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: rodízio. A 
cozinha é especializada em pizzas. 
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 

 
Nome da empresa: Da Mama Pizza-
ria. 
 
Edificação: contemporânea, não tom-
bada. 
 
Localização: Rua Henrique  Moscoso, 
n°49. Bairro Praia da Costa. 
 
Cep: 29101-030. 
 
Gerências: geral.  
 
Número de funcionários: 03 funcio-
nários permanentes. 
 
Período de funcionamento: perma-
nente, atendendo diariamente, a partir 
das 11h. 
 
Capacidade do empreendimento: 
10 mesas e 40 cadeiras. 
  
Formas de pagamento: cartão de 
crédito, cheques e/ou dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: música 
ambiente. Atendimento a la carte. A 
cozinha é especializada em pizzas. 
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
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Nome da empresa: Pizzaria e Esfir-
ra Ki-Bazão. 
 
Edificação: contemporânea, não tom-
bada. 
 
Localização: Avenida Santa Leopoldi-
na, n°805. Bairro Coqueiral de Itapari-
ca. 
 
Cep: 29102-040. 
 
Telefone: (27) 3349-1728. 
 
Gerências: geral.  
 
Número de funcionários: 04 funcio-
nários permanentes. 
 
Período de funcionamento: perma-
nente, atendendo diariamente, a partir 
das 18h. 
 
Capacidade do empreendimento: 
10 mesas e 40 cadeiras. 
  
Formas de pagamento: cheques e/ou 
dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: atendi-
mento a la carte e entrega em domicí-
lio. A cozinha é especializada em piz-
zas. 

 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Pizzaria Bazão. 
 
Edificação: contemporânea, não tom-
bada. 
 
Localização: Avenida Santa Leopoldi-
na, n°19. Bairro Coqueiral de Itaparica. 
 
Cep: 29102-211. 
 
Telefone: (27) 3389-3224. 
 
Gerências: geral.  
 
Número de funcionários: 05 funcio-
nários permanentes. 
 
Período de funcionamento: perma-
nente, atendendo diariamente, das 18h 
às 00h. 
 
Capacidade do empreendimento: 
12 mesas e 48 cadeiras. 
  
Formas de pagamento: cheques e/ou 
dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: atendi-
mento a la carte e entrega em domicí-

lio. A cozinha é especializada em piz-
zas. 
  
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Rei da Pizza. 
 
Edificação: contemporânea, não tom-
bada. 
 
Localização: Avenida Santa Leopoldi-
na, n°43.Bairro Coqueiral de Itaparica. 
 
Cep: 29102-040. 
 
Telefone: (27) 3349-4963. 
 
Gerências: geral.  
 
Número de funcionários: 05 funcio-
nários permanentes. 
 
Período de funcionamento: perma-
nente, atendendo diariamente, das 18h 
às 00h. 
 
Capacidade do empreendimento: 
10 mesas e 40 cadeiras. 
  
Formas de pagamento: cheques e/ou 
dinheiro. 
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Equipamentos e serviços: atendi-
mento a la carte e entrega em domicí-
lio. A cozinha é especializada em piz-
zas. 
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
 
Nome da empresa: Pizzaria Rober-
ta. 
 
Edificação: contemporânea, não tom-
bada. 
 
Localização: Avenida Santa Leopoldi-
na, s/n°. Bairro Coqueiral de Itaparica. 
 
Cep: 29102-040. 
 
Telefone: (27) 3339-2461 
 
Gerências: geral.  
 
Número de funcionários: 05 funcio-
nários permanentes e 10 temporários. 
 
Período de funcionamento: perma-
nente, atendendo diariamente, a partir 
das 18h. 
 

Capacidade do empreendimento: 
10 mesas e 40 cadeiras. 
  
Formas de pagamento: cartão de 
crédito, cheques e/ou dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: atendi-
mento a la carte de pizza e self-service 
de sorvete. A cozinha é especializada 
em pizzas. 
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Pizzaria Coquei-
ral. 
 
Edificação: contemporânea, não tom-
bada. 
 
Localização: Av. Santa Leopoldina, 
n°5. Bairro Coqueiral de Itaparica. 
 
Cep: 29102-040. 
 
Telefone: (27) 3339-2008. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 06 funcio-
nários permanentes.  
 

Período de funcionamento: perma-
nente, atendendo diariamente, das 18h 
às 00h. 
 
Capacidade do empreendimento: 
10 mesas e 24 cadeiras. 
  
Formas de pagamento: cheques e/ou 
dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: atendi-
mento a la carte e entrega em domicí-
lio. A cozinha é especializada em piz-
zas. 
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: K-Lux. 
 
Edificação: contemporânea, não tom-
bada. 
 
Localização: Avenida Santa Leopoldi-
na, s/n°. Bairro Coqueiral de Itaparica. 
 
Cep: 29102-200. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 08 funcio-
nários permanentes. 
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Período de funcionamento: perma-
nente, atendendo de segunda-feira a 
sábado,, das 17h às 00h. 
 
Capacidade do empreendimento: 
08 mesas. 
  
Formas de pagamento: cheques e/ou 
dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: A cozinha 
é especializada em pizzas. 
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Pizzaria Itália. 
 
Edificação: contemporânea, não tom-
bada. 
 
Localização: Avenida Santa Leopoldi-
na, n°817. Bairro Coqueiral de Itapari-
ca. 
 
Cep: 29102-200. 
 
Telefone: (27) 3339-8418. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 08 funcio-
nários permanentes. 

 
Período de funcionamento: perma-
nente, atendendo de segunda-feira a 
sábado,, das 17h às 00h. 
 
Capacidade do empreendimento: 
08 mesas. 
  
Formas de pagamento: cheques e/ou 
dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: entrega 
em domicílio. A cozinha é especializada 
em pizzas. 
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Pizzaria Renata. 
 
Edificação: contemporânea, não tom-
bada. 
 
Localização: Rua Itaiabaia, n° 14. 
Bairro Praia de Itaparica. 
 
Cep: 29102-003. 
 
Telefone: (27) 3339-7661 
 
Gerências: geral. 
 

Número de funcionários: 10 funcio-
nários permanentes. 
 
Período de funcionamento: perma-
nente, atendendo diariamente, a partir 
das 18h. 
 
Capacidade do empreendimento: 
30 mesas e 120 cadeiras. 
  
Formas de pagamento: cartão de 
crédito, cheques e/ou dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: atendi-
mento a la carte. 
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Paparazzi Piz-
zaria. 
 
Edificação: contemporânea, não tom-
bada. 
 
Localização: Rua Henrique Moscoso, 
n° 202. Bairro Praia da Costa. 
 
Cep: 29101-330. 
 
Telefone: (27) 3299-4109 
 
Gerências: geral. 
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Número de funcionários:10 funcio-
nários permanentes. 
 
Período de funcionamento: perma-
nente, atendendo de terça a domingo, 
das 18h à 1h. 
 
Capacidade do empreendimento: 
30 mesas e 120 cadeiras. 
  
Formas de pagamento: cartão de 
crédito, cheques e/ou dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: atendi-
mento a la carte. 
 
Descrição e observações comple-
mentares: comércio de massas e be-
bidas. 
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Restaurante 
Conexão. 
 
Edificação: contemporânea, não tom-
bada. 
 
Localização: Avenida Henrique Mos-
coso, n° 266. Bairro Praia da Costa. 
 

Cep: 29101-030. 
 
Telefone: (27) 3299-4217. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 02 funcio-
nários permanentes. 
 
Período de funcionamento: perma-
nente, atendendo de segunda-feira a 
sábado,, para almoço e café, entre 
11:00 e 18:00. 
 
Capacidade do empreendimento: 
20 mesas com 80 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cartão de 
crédito, cheques e/ou dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: atendi-
mento self-service. O tipo de cozinha é 
brasileira. 
 
Descrição e observações comple-
mentares: cyber café, self-service a 
kilo, com serviço de disque-marmitex. 
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
 
 

5.2.2 � Bares / Cafés / Lanchone-
tes 
 
Nome da empresa: Sun Beach. 
 
Edificação: contemporânea, não tom-
bada. 
 
Localização: Avenida Gil Veloso, s/n°. 
Bairro Praia da Costa. 
 
Cep: 29101-000. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 05 funcio-
nários permanentes. 
 
Período de funcionamento: perma-
nente, atendendo diariamente, das 17h 
às 00h. 
 
Capacidade do empreendimento: 
05 mesas e 20 cadeiras. 
  
Formas de pagamento: cheques e/ou 
dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: atendi-
mento a la carte. 
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 



 
Inventário Turístico do Município de Vila Velha / 2005 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

137

 
Nome da empresa: Dionicão Lan-
ches. 
 
Edificação: contemporânea, não tom-
bada. 
 
Localização: Avenida Gil Veloso, s/n°. 
Bairro Praia da Costa. 
 
Cep: 29101-000. 
 
Telefone: (27) 3299-3999. 
 
Gerências:  geral. 
 
Período de funcionamento: perma-
nente, atendendo de terça-feira a do-
mingo, a partir de 19h. 
 
Capacidade do empreendimento: 
05 mesas e 20 cadeiras. 
  
Formas de pagamento: cheques e/ou 
dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: atendi-
mento a la carte e tele-entrega. A co-
zinha é especializada em sanduíches. 
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 

Nome da empresa: Oficina da Em-
pada. 
 
Edificação: contemporânea, não tom-
bada. 
 
Localização: Rua Henrique Moscoso, 
s/n°. Bairro Centro. 
 
Cep: 29100-020. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 02 funcio-
nários permanentes e 03 temporários. 
 
Período de funcionamento: perma-
nente, atendendo de segunda-feira a 
sábado,,das 9h às 19h. 
 
Capacidade do empreendimento: 
05 mesas. 
  
Formas de pagamento: cheques e/ou 
dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: atendi-
mento a la carte. A cozinha é especiali-
zada em empadas, doces e salgados. 
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 

Nome da empresa: Oficina da Em-
pada. 
 
Edificação: contemporânea, não tom-
bada. 
 
Localização: Avenida Champagnat, n° 
1.109. Térreo. Edifício Cestto. Bairro 
Centro. 
 
Cep: 29100-011. 
 
Telefone: (27) 3031-0429. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 04 funcio-
nários permanentes. 
 
Período de funcionamento: perma-
nente, atendendo de segunda-feira a 
sábado,, das 8h às 18h. 
 
Capacidade do empreendimento: 
08 cadeiras. 
  
Formas de pagamento: dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: balcão de 
atendimento. A cozinha é especializada 
em empadas, doces e salgados. 
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
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Nome da empresa: Tud�s Sorvetes. 
 
Edificação: contemporânea, não tom-
bada. 
 
Localização: Rua Luciano das Neves, 
n°264. Bairro Centro. 
 
Cep: 29100-200. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 05 funcio-
nários permanentes. 
 
Período de funcionamento: perma-
nente, atendendo de segunda-feira a 
sábado,, das 9h as 19h. 
 
Capacidade do empreendimento: 
06 mesas e 24 cadeiras. 
  
Formas de pagamento: cheques e/ou 
dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: atendi-
mento a la carte. A cozinha é especiali-
zada em lanches e sorvetes. 
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 

 
Nome da empresa: Barzito. 
 
Edificação: contemporânea, não tom-
bada. 
 
Localização: Rua Lúcio Barcelar, s/n°. 
Bairro Praia da Costa. 
 
Cep: 29101-030. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 02 funcio-
nários permanentes. 
 
Período de funcionamento: perma-
nente, atendendo diariamente, das 9h 
às 19h. 
 
Capacidade do empreendimento: 
02 mesas e 12 cadeiras. 
  
Formas de pagamento: cheques e/ou 
dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: atendi-
mento a la carte. 
  
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 

Nome da empresa: Esquina da 
Praia. 
 
Edificação: contemporânea, não tom-
bada. 
 
Localização: Avenida Beira Mar. Bair-
ro Praia de Itaparica. 
 
Cep: 29102-000. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 04 funcio-
nários permanentes e 04 temporários. 
 
Período de funcionamento: perma-
nente, atendendo de terça-feira a do-
mingo,das 17h às 00h. 
 
Capacidade do empreendimento: 
40 mesas 160 cadeiras. 
  
Formas de pagamento: cheques e/ou 
dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: a cozinha 
é especializada em porções e petiscos. 
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
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Nome da empresa: Toca do Caran-
guejo. 
 
Edificação: contemporânea, não tom-
bada. 
 
Localização: Avenida Beira Mar, nº4. 
Bairro Praia de Itaparica. 
 
Cep: 29102-000. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 05 funcio-
nários permanentes. 
 
Período de funcionamento: perma-
nente, atendendo diariamente, a partir 
das 11h. 
 
Capacidade do empreendimento: 
20 mesas e 80 cadeiras. 
  
Formas de pagamento: cheques e/ou 
dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: a cozinha 
é especializada em caranguejo.  
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Beto Lanches. 

 
Edificação: contemporânea, não tom-
bada. 
 
Localização: Avenida Luciano das Ne-
ves, s/n°. Bairro Praia de Itapoã. 
 
Cep: 29101-600. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 02 funcio-
nários permanentes. 
 
Período de funcionamento: perma-
nente, atendendo de terça-feira a do-
mingo, das 17h às 23h. 
 
Capacidade do empreendimento: 
06 mesas e 24 cadeiras. 
  
Formas de pagamento: cheques e/ou 
dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: a cozinha 
é especializada em sanduíches. 
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Lanchonete Sa-
bor Milênio. 
 

Edificação: contemporânea, não tom-
bada. 
 
Localização: Avenida Santa Leopoldi-
na, s/n°. Bairro Coqueiral de Itaparica. 
 
Cep: 29102-000. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 03 funcio-
nários permanentes e 04 temporários. 
 
Período de funcionamento: perma-
nente, atendendo diariamente, das 14h 
às 23h. 
 
Capacidade do empreendimento: 
05 mesas e 20 cadeiras. 
  
Formas de pagamento: cheques e/ou 
dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: a cozinha 
é especializada em lanches. 
  
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Eventos Sabor 
Café. 
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Edificação: contemporânea, não tom-
bada. 
 
Localização: Rua Henrique Moscoso, 
n° 266. Bairro Centro. 
 
Cep: 29100-020. 
 
Telefone: (27) 3299-4217. 
 
Gerências:  geral. 
 
Número de funcionários: 04 funcio-
nários permanentes e 02 temporários. 
 
Período de funcionamento: perma-
nente, atendendo de segunda-feira a 
sábado, a partir das 16h. 
 
Capacidade do empreendimento: 
06 mesas e 24 cadeiras. 
  
Formas de pagamento: cartão de 
crédito, cheques e/ou dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: música 
ambiente e atendimento a la carte. A 
cozinha é do tipo regional. 
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Lula e Fábio. 

 
Edificação: contemporânea, não tom-
bada. 
 
Localização: Rua Dr Jair Andrade, 
s/n°. Bairro Praia de Itapoã. 
 
Cep: 29101-700. 
 
Telefone: (27) 3200-4399 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 06 funcio-
nários permanentes e 04 temporários. 
 
Período de funcionamento: perma-
nente, atendendo diariamente, a partir 
das 16h. 
 
Capacidade do empreendimento: 
20 mesas e 80 cadeiras. 
  
Formas de pagamento: cheques e/ou 
dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: atendi-
mento self-service. A cozinha é especi-
alizada em cachorro-quente. 
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 

Nome da empresa: Toca do Guruça. 
 
Edificação: contemporânea, não tom-
bada. 
 
Localização: Avenida Beira Mar, s/n°. 
Bairro Praia de Itaparica. 
 
Cep: 29102-000. 
 
Gerências: geral. 
Número de funcionários: 01 funcio-
nário permanente. 
 
Período de funcionamento: perma-
nente, atendendo diariamente, a partir 
das 18h. 
 
Capacidade do empreendimento: 
04 mesas e 20 cadeiras. 
  
Formas de pagamento: cheques e/ou 
dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: atendi-
mento a la carte. A cozinha é do tipo 
regional. 
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Cabana da Prai-
a. 
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Edificação: contemporânea, não tom-
bada. 
 
Localização: Rua Henrique Moscoso, 
s/n°. Bairro Praia da Costa. 
 
Cep: 29101-300. 
  
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 02 funcio-
nários permanentes e 08 cadeiras. 
 
Período de funcionamento: perma-
nente, atendendo diariamente, a partir 
das 17:00h. 
 
Formas de pagamento: cheques e/ou 
dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: atendi-
mento a la carte. A cozinha é do tipo 
regional. 
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Zero Hora. 
 
Edificação: contemporânea, não tom-
bada. 
 

Localização: Rua Dr Jair Andrade, 
s/n°. Bairro Praia de Itapoã. 
 
Cep: 29101-700. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 02 funcio-
nários permanentes. 
 
Período de funcionamento: perma-
nente, atendendo de segunda-feira a 
sábado,, a partir das 19h. 
 
Capacidade do empreendimento: 
06 mesas e 24 cadeiras. 
  
Formas de pagamento: cheques e/ou 
dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: música 
ambiente. A cozinha é especializada 
em petiscos. 
  
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Recanto Latino. 
 
Edificação: contemporânea, não tom-
bada. 
 

Localização: Rua Dr Jair Andrade, 
s/n°. Bairro Praia de Itapoã. 
 
Cep: 29101-700. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 04 funcio-
nários permanentes. 
 
Período de funcionamento: perma-
nente, atendendo de segunda-feira a 
sábado,, a partir das 19h. 
 
Capacidade do empreendimento: 
06 mesas e 24 cadeiras. 
  
Formas de pagamento: cheques e/ou 
dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: música 
ambiente. A cozinha é especializada 
em petiscos e caldos. 
  
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Zeppelin Disk 
Lanches. 
 
Edificação: contemporânea, não tom-
bada. 
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Localização: Avenida Santa Leopoldi-
na, s/n°. Bairro Coqueiral de Itaparica. 
 
Cep: 29102-200. 
 
Telefone: (27) 3339-1454 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 20 funcio-
nários permanentes. 
 
Período de funcionamento: perma-
nente, atendendo diariamente, a partir 
das 17h. 
 
Capacidade do empreendimento: 
100 mesas e 400 cadeiras. 
  
Formas de pagamento: cartão de 
crédito, cheques e/ou dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: música 
ambiente e ao vivo de quinta-feira a 
sábado. Atendimento a la carte. A co-
zinha é especializada em tábuas, cal-
dos, lanches, pizzas e sucos. 
  
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Lanches Chapéu 
de Palha. 

 
Edificação: contemporânea, não tom-
bada. 
 
Localização: Rodovia Carlos Lindem-
berg, s/n°. Bairro Cobilândia. 
 
Cep: 29111-165. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 03 funcio-
nários permanentes e 05 temporários. 
 
Período de funcionamento: perma-
nente, atendendo diariamente, das 8h 
as 18h. 
 
Capacidade do empreendimento: 
05 mesas e 20 cadeiras. 
  
Formas de pagamento: cheques e/ou 
dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: atendi-
mento a la carte. A cozinha é especiali-
zada em lanches e bebidas. 
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Point Bar. 
 

Edificação: contemporânea, não tom-
bada. 
 
Localização: Avenida Santa Leopoldi-
na, s/n°. Bairro Coqueiral de Itaparica. 
 
Cep: 29102-200. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 06 funcio-
nários permanentes. 
 
Período de funcionamento: perma-
nente, atendendo diariamente, 24 ho-
ras. 
 
Capacidade do empreendimento: 
08 mesas e 32 cadeiras. 
  
Formas de pagamento: cheques e/ou 
dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: atendi-
mento a la carte.  
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: 40° Graus. 
 
Edificação: contemporânea, não tom-
bada. 



 
Inventário Turístico do Município de Vila Velha / 2005 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

143

 
Localização: Avenida Santa Leopoldi-
na, s/n°. Bairro Coqueiral de Itaparica. 
 
Cep: 29102-200. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 30 funcio-
nários permanentes. 
 
Período de funcionamento: perma-
nente, atendendo de terça a domingo, 
a partir das 19h. 
 
Capacidade do empreendimento: 
100 mesas e 400 cadeiras. 
  
Formas de pagamento: cheques e/ou 
dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: música ao 
vivo e atendimento a la carte. A cozi-
nha é especializada em bebidas e pe-
tiscos. 
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Barroco Bar. 
 
Edificação: contemporânea, não tom-
bada. 

 
Localização: Rua Antônio Leão, 
n°101. Barra do Jucu. 
 
Cep: 29125-090. 
 
Telefone: (27) 3260-1509. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 03 funcio-
nários permanentes. 
 
Período de funcionamento: perma-
nente, atendendo de terça a domingo a 
partir das 19h. 
 
Capacidade do empreendimento: 
20 mesas e 80 cadeiras. 
  
Formas de pagamento: cheques e/ou 
dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: música ao 
vivo. Atendimento a la carte. A cozinha 
é especializada em petiscos, porções e 
caldos. 
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Petisqueira Bar. 
 

Edificação: contemporânea, não tom-
bada. 
 
Localização: Rua Dr Jair Andrade. 
Bairro Praia de Itapoã. 
 
Cep: 29101-700. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 02 funcio-
nários permanentes. 
 
Período de funcionamento: perma-
nente, atendendo de segunda-feira a 
sábado,, a partir das 17h. 
 
Capacidade do empreendimento: 
04 mesas e 16 cadeiras. 
  
Formas de pagamento: cheques e/ou 
dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: a cozinha 
é especializada em petiscos. 
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Empório da 
Empada. 
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Edificação: contemporânea, não tom-
bada. 
 
Localização: Rua Dr Jair Andrade. 
Bairro Praia de Itapoã. 
 
Cep: 29101-700. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 02 funcio-
nários permanentes. 
 
Período de funcionamento: perma-
nente, atendendo de segunda-feira a 
sábado,, a partir das 10h. 
 
Capacidade do empreendimento: 
02 mesas e 08 cadeiras. 
  
Formas de pagamento: cheques e/ou 
dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: A cozinha 
é especializada em empadas. 
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Over Dose Bar. 
 
Edificação: contemporânea, não tom-
bada. 

 
Localização: Rua Dr Jair Andrade. 
Bairro Praia de Itapoã. 
 
Cep: 29101-700. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 02 funcio-
nários permanentes. 
 
Período de funcionamento: perma-
nente, atendendo de segunda-feira a 
sábado, a partir das 19h. 
 
Capacidade do empreendimento: 
15 mesas. 
  
Formas de pagamento: cheques e/ou 
dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: música 
ambiente. Atendimento a la carte. A 
cozinha é do tipo regional. 
 
Descrição e observações comple-
mentares: o bar oferece mesas de 
sinuca para os clientes. 
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 

Nome da empresa: Casa do Espeti-
nho. 
 
Edificação: contemporânea, não tom-
bada. 
 
Localização: Rua Dr Jair Andrade. 
Bairro Praia de Itapoã. 
 
Cep: 29101-700. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 02 funcio-
nários permanentes e 04 temporários. 
 
Período de funcionamento: perma-
nente, atendendo de segunda-feira a 
sábado, a partir das 19h. 
 
Capacidade do empreendimento: 
10 mesas e 40 cadeiras. 
  
Formas de pagamento: cheques e/ou 
dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: música 
ambiente. Atendimento a la carte. A 
cozinha é especializada em churrasco. 
 
Descrição e observações comple-
mentares: variedade em tipos de 
churrasco, servido em espetos, acom-
panha arroz, farofa e vinagrete. 
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Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
 
 
 
Nome da empresa: Skina Lanches. 
 
Edificação: contemporânea, não tom-
bada. 
 
Localização: Rua Luiza Grinalda, s/n°. 
Bairro Prainha. 
 
Cep: 29100-240. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 04 funcio-
nários permanentes. 
 
Período de funcionamento: perma-
nente, atendendo diariamente, das 8 
às 22h. 
 
Capacidade do empreendimento: 
08 mesas e 32 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cheques e/ou 
dinheiro. 
 

Equipamentos e serviços: atendi-
mento tipo lanchonete. A cozinha é do 
tipo regional. 
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Bar e Lanchone-
te Skininha. 
 
Edificação: contemporânea, não tom-
bada. 
 
Localização: Rua Vasco Coutinho, n° 
83. Bairro Prainha. 
 
Cep: 29100-231. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 02 funcio-
nários permanentes. 
 
Período de funcionamento: perma-
nente, atendendo de segunda-feira a 
sexta-feira, das 9h às 19h. 
 
Capacidade do empreendimento: 
05 mesas e 20 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cheques e/ou 
dinheiro. 
 

Equipamentos e serviços: A cozinha 
é do tipo regional. 
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Oficina da Em-
pada. 
 
Edificação: contemporânea, não tom-
bada. 
 
Localização: Rua Luiza Grinalda, s/nº. 
Bairro Prainha. 
 
Cep: 29100-240. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 02 funcio-
nários permanentes e 04 temporários. 
 
Período de funcionamento: perma-
nente, atendendo de segunda-feira a 
sábado, a partir das 17h. 
 
Capacidade do empreendimento: 
05 mesas e 20 cadeiras. 
  
Formas de pagamento: cheques e/ou 
dinheiro. 
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Equipamentos e serviços: música 
ambiente. 
 
Descrição e observações comple-
mentares: especializada em empadas 
de vários sabores. 
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Aloha. 
 
Edificação: contemporânea, não tom-
bada. 
 
Localização: Praça Pedro Valadares. 
Barra do Jucu. 
 
Cep: 29125-001. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 02 funcio-
nários permanentes. 
 
Período de funcionamento: perma-
nente, atendendo de sexta-feira a sá-
bado, a partir das 00h. 
 
Capacidade do empreendimento: 
03 mesas e 12 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: dinheiro. 

 
Equipamentos e serviços: Música-
mecânica. Atendimento a la carte A 
cozinha é do tipo regional. 
 
Descrição e observações comple-
mentares:  público GLTB � Gays, Lés-
bicas, Transexuais e Bissexuais. 
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Bar Piratininga. 
 
Edificação: contemporânea, não tom-
bada. 
 
Localização: Rua Luciano das Neves, 
n° 32. Bairro Prainha. 
 
Cep: 29100-200. 
 
Telefone: (27) 3200-1214 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 02 funcio-
nários permanentes. 
 
Período de funcionamento: perma-
nente, atendendo diariamente, das 10h 
às 00h. 
 

Capacidade do empreendimento: 
10 mesas e 30 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: a cozinha 
é do tipo regional. 
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Lanchonete Ca-
naã. 
 
Edificação: contemporânea, não tom-
bada. 
 
Localização: Rodovia ES-060 (Rodo-
via do Sol). Bairro Morada de Interla-
gos. 
 
Cep: 29129-700. 
 
Telefone: (27) 3242-1165. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 02 funcio-
nários permanentes. 
 
Período de funcionamento: perma-
nente, atendendo diariamente, das 8h 
às 19h. 
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Capacidade do empreendimento:  
20 pessoas. 
 
Formas de pagamento: cheques e/ou 
dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: a cozinha 
é do tipo regional. 
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Lanchonete Re-
canto da Sereia. 
 
Edificação: contemporânea, não tom-
bada. 
 
Localização: Avenida Beira Mar, s/nº. 
Bairro Morada de Interlagos. 
 
Cep: 29129-651. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 06 funcio-
nários permanentes. 
 
Período de funcionamento: perma-
nente, atendendo diariamente, das 8h 
às 19h. 
 

Capacidade do empreendimento: 
40 pessoas. 
 
Formas de pagamento: cheques e/ou 
dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: a cozinha 
é do tipo regional. 
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Parada Gaúcha. 
 
Edificação: contemporânea, não tom-
bada. 
 
Localização: Rodovia ES-060 (Rodo-
via do Sol). Bairro Morada de Interla-
gos. 
 
Cep: 29129-700. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 08 funcio-
nários permanentes e 10 temporários. 
 
Período de funcionamento: perma-
nente, atendendo diariamente, das 8h 
às 19h. 
 

Formas de pagamento: cheques e/ou 
dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: a cozinha 
é do tipo regional. 
 
Descrição e observações comple-
mentares: lanches, conveniências, 
vinho, cafeteria, artesanato, pão com 
lingüiça e cachaça da mata. 
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Doce Minas. 
 
Edificação: contemporânea, não tom-
bada. 
 
Localização: Rodovia ES-060 (Rodo-
via do Sol). Km 21, nº1. Bairro Morada 
de Intanhangá. 
 
Cep: 29125-000. 
 
Telefone: (27) 3242-3318. 
 
Fax: (27) 3242-3438. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 02 funcio-
nários permanentes. 
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Período de funcionamento: perma-
nente, atendendo diariamente, das 8h 
às 19h. 
 
Formas de pagamento: cheques e/ou 
dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: a cozinha 
é do tipo regional. 
 
Descrição e observações comple-
mentares: comercializa produtos do 
agroturismo do Espírito Santo, tais co-
mo: doces em compota, biscoitos, mel 
etc. 
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Sheiks Bar. 
 
Edificação: contemporânea, não tom-
bada. 
 
Localização: Rua Dr Jair Andrade, 
s/n°. Bairro Praia de Itapoã. 
 
Cep: 29101-700. 
 
Gerências: geral. 
 

Número de funcionários: 05 funcio-
nários permanentes. 
 
Período de funcionamento: perma-
nente, atendendo de segunda-feira a 
sábado, a partir das 17h para jantar. 
 
Capacidade do empreendimento: 
20 mesas e 80 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cheques e/ou 
dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: atendi-
mento a la carte. A cozinha é do tipo 
regional. 
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Tass American 
Bar. 
 
Edificação: contemporânea, não tom-
bada. 
 
Localização: Avenida Champagnat, n° 
500.Bairro  Praia da Costa. 
 
Cep: 29101-410. 
 
Telefone: (27) 3349-9082. 
 

Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 15 funcio-
nários permanentes. 
 
Período de funcionamento: perma-
nente, atendendo diariamente, das 10h 
às 00h. 
 
Capacidade do empreendimento: 
15 mesas e 50 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cartão de 
crédito, cheques e/ou dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: atendi-
mento a la carte. A cozinha é especiali-
zada em petiscos e aperitivos. 
 
Descrição e observações comple-
mentares: o estabelecimento comer-
cializa bebidas, petiscos, mariscos, 
aperitivos e massas. Recém inaugura-
do. 
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Charlie Chaplin 
Lanches. 
 
Edificação: contemporânea, não tom-
bada. 
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Localização: Avenida Antônio Ataíde, 
s/nº. Bairro Centro. 
 
Cep: 29100-295. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 03 funcio-
nários permanentes. 
 
Período de funcionamento: perma-
nente, atendendo de segunda-feira a 
sábado, das 9h as 19h. 
 
Capacidade do empreendimento: 
03 mesas e 12 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cheques e/ou 
dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: atendi-
mento a la carte. A cozinha é especiali-
zada atendimento tipo lanchonete. 
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Schwana Bian-
co. 
 
Edificação: contemporânea, não tom-
bada. 

 
Localização: Avenida Beira Mar, s/n°. 
Bairro Praia de Itaparica. 
 
Cep: 29102-000. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 13 funcio-
nários permanentes. 
 
Período de funcionamento: perma-
nente, atendendo diariamente, das 
10h30 às 23h. 
 
Capacidade do empreendimento: 
50 mesas e 200 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cartão de 
crédito, cheques e/ou dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: música 
ambiente. Atendimento a la carte, com 
cozinha internacional italiana. 
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Bar e Lanchone-
te Pagung. 
  
Edificação: contemporânea, não tom-
bada. 

 
Localização: Avenida Jerônimo Mon-
teiro, s/n°. Bairro Centro. 
 
Cep: 29100-400. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 05 funcio-
nários permanentes. 
 
Período de funcionamento: perma-
nente, atendendo de Segunda-feira a 
sábado, das 9h às 19h. 
 
Formas de pagamento: cheques e/ou 
dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: atende 
como lanchonete. 
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Mc Donald�s. 
 
Edificação: contemporânea, não tom-
bada. 
 
Localização: Avenida Champagnat, n° 
911. Bairro Centro. 
 
Cep: 29100-011. 
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Telefone: (27) 4001-0001 
 
Web site: 
http://www.mcdonalds.com.br. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 18 funcio-
nários permanentes. 
 
Período de funcionamento: perma-
nente, atendendo diariamente:  

 segunda a quinta-feira, das 11h 
às 23h. 

 sexta-feira e sábado,, das 11h 
às 23h30. 

 domingos e feriados, das 12h às 
23h. 

 
Capacidade do empreendimento: 
80 mesas e 230 cadeiras. 
  
Formas de pagamento: cartão de 
crédito, cheques, dinheiro e /ou ticket. 
 
Equipamentos e serviços: música 
ambiente, local para eventos com ca-
pacidade para 30 pessoas, ar-
condicionado, recreação/área de lazer. 
Atendimento a la carte. 
 
Descrição e observações comple-
mentares: comércio de hambúrguer, 

sorvetes, sundays, sucos, refrigeran-
tes, nugget�s e batatas fritas. 
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Feito Sorvete. 
 
Edificação: contemporânea, não tom-
bada. 
 
Localização: Rua Dr Jair Andrade, n° 
1.222. Bairro Praia de Itapoã. 
 
Cep: 29101-700. 
 
Telefone: (27) 3340-7645. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 05 perma-
nentes. 
 
Período de funcionamento: perma-
nente, atendendo diariamente, das 10h 
às 23h. 
 
Capacidade do empreendimento: 
30 mesas e 120 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cheques, 
dinheiro e/ou ticket. 
 

Equipamentos e serviços: atendi-
mento no balcão. 
 
Descrição e observações comple-
mentares: venda de sanduíche, açaí, 
sorvete, picolé, balas, refrigerantes e 
sucos. 
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
 
 
5.2.3 � Casas de Chá / Confeitarias 
 
Nome da empresa: Padaria Trigo 
Mania. 
 
Edificação: contemporânea, não tom-
bada. 
 
Localização: Avenida Henrique Mos-
coso, s/n°. Bairro Centro. 
 
Cep: 29100-020. 
 
Gerências: geral. 
 
Período de funcionamento: perma-
nente, atendendo diariamente, das 6h 
às 21h. 
 

http://www.mcdonalds.com.br.
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Formas de pagamento: cheques e/ou 
dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: atende 
como confeitaria e panificadora. 
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Manos Padaria. 
 
Edificação: contemporânea, não tom-
bada. 
 
Localização: Avenida Estudante José 
Júlio de Souza, nº 3600 Bairro Praia de 
Itaparica. 
 
Cep: 29102-010. 
 
Telefone: (27) 3034-2056 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 15 funcio-
nários permanentes. 
 
Período de funcionamento: perma-
nente, atendendo diariamente, das 6h 
às 22h. 
 
Formas de pagamento: cheques e/ou 
dinheiro. 

 
Equipamentos e serviços: atende 
como panificadora. 
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Pão e Cia. 
 
Edificação: contemporânea, não tom-
bada. 
 
Localização: Avenida Beira Mar, s/n°. 
Bairro Praia de Itaparica. 
 
Cep: 29102-000. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 10 funcio-
nários permanentes. 
 
Período de funcionamento: perma-
nente, atendendo diariamente, das 6h 
às 22h. 
 
Formas de pagamento: cheques e/ou 
dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: atende 
como panificadora. 
 

Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Pão do Lar. 
 
Edificação: contemporânea, não tom-
bada. 
 
Localização: Avenida Hugo Musso, 
s/n°. Bairro Praia de Itapoã. 
 
Cep: 29101-784. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 10 funcio-
nários permanentes. 
 
Período de funcionamento: perma-
nente, atendendo diariamente, das 6h 
às 22h. 
 
Formas de pagamento: cheques e/ou 
dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: atende 
como panificadora. 
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
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Nome da empresa: Padaria e Con-
feitaria Atlântica. 
 
Edificação: contemporânea, não tom-
bada. 
 
Localização: Avenida Luciano das Ne-
ves, s/n°. Bairro Praia de Itapoã. 
 
Cep: 29101-500. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 05 funcio-
nários permanentes. 
 
Período de funcionamento: perma-
nente, atendendo diariamente, das 6h 
às 21h. 
 
Formas de pagamento: cheques e/ou 
dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: atende 
como panificadora e confeitaria. 
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
 
 
 
 

Nome da empresa: Padaria Guara-
nhuns. 
 
Edificação: contemporânea, não tom-
bada. 
 
Localização: Avenida Santa Leopoldi-
na, s/n°. Bairro Coqueiral de Itaparica. 
 
Cep: 29102-200. 
 
Telefone: (27) 3033-5645 e (27) 
3340-8795. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 20 funcio-
nários permanentes. 
 
Período de funcionamento: perma-
nente, atendendo diariamente, das 6h 
às 21h. 
 
Formas de pagamento: cartão de 
crédito, cheques e/ou dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: atende 
como panificadora e confeitaria. 
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 

Nome da empresa: Padaria Princi-
pal. 
 
Edificação: contemporânea, não tom-
bada. 
 
Localização: Rua XV de Novembro, 
s/n°. Bairro Centro. 
 
Cep: 29100-030. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 10 funcio-
nários permanentes. 
 
Período de funcionamento: perma-
nente, atendendo diariamente, das 6h 
às 21h. 
 
Formas de pagamento: cheques e/ou 
dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: atende 
como panificadora e confeitaria. 
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
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Nome da empresa: Padaria Jodima. 
 
Edificação: contemporânea, não tom-
bada. 
 
Localização: Avenida Santa Leopoldi-
na, s/n°. Bairro Coqueiral de Itaparica. 
 
Cep: 29100-970. 
 
Telefone: (27) 3349-3331 . 
 
Web site: http://www.jodima.com.br 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 20 funcio-
nários permanentes. 
 
Período de funcionamento: perma-
nente, atendendo diariamente, das 6h 
às 21h. 
 
Formas de pagamento: cheques e/ou 
dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: atende 
como panificadora e confeitaria. 
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 

Nome da empresa: Padaria Jodima. 
 
Edificação: contemporânea, não tom-
bada. 
 
Localização: Avenida Luciano das Ne-
ves, s/n°. Bairro Centro. 
 
Cep: 29100-200. 
 
Telefone: (27) 3229-0614. 
 
Web site: http://www.jodima.com.br 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 20 funcio-
nários permanentes. 
 
Período de funcionamento: perma-
nente, atendendo diariamente, das 6h 
às 21h. 
 
Formas de pagamento: cartão de 
crédito, cheques e/ou dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: estacio-
namento. Atende como panificadora e 
confeitaria. 
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 

Nome da empresa: Atlântica Pada-
ria e Confeitaria. 
 
Edificação: contemporânea, não tom-
bada. 
 
Localização: Rua Lúcio Barcelar, s/n°. 
Bairro Praia da Costa.  
 
Cep: 29101-030. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 10 funcio-
nários permanentes. 
 
Período de funcionamento: perma-
nente, atendendo diariamente, das 6h 
às 21h. 
 
Formas de pagamento: cartão de 
crédito, cheques e/ou dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: atende 
como panificadora e confeitaria. 
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
 
 
 
 

http://www.jodima.com.br
http://www.jodima.com.br
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Nome da empresa: Padaria Pão 
Delírio. 
 
Edificação: contemporânea, não tom-
bada. 
 
Localização: Rua Antonio dos Santos 
Leão, n° 168. Barra do Jucu. 
 
Cep: 29125-010. 
 
Telefone: (27) 3260-1237. 
 
Gerências: geral. 
 
Período de funcionamento: perma-
nente, atendendo diariamente, das 6h 
às 21h. 
 
Equipamentos e serviços: atende 
como panificadora e confeitaria. 
 
Formas de pagamento: cheques e/ou 
dinheiro. 
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
 
 
 
 
 

Nome da empresa: Padaria Monte 
Líbano. 
 
Edificação: contemporânea, não tom-
bada. 
 
Localização: Avenida Champagnat, 
s/n°. Bairro Praia da Costa. 
 
Cep: 29101-410. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 20 funcio-
nários permanentes. 
 
Período de funcionamento: perma-
nente, atendendo diariamente, das 6h 
às 21h. 
 
Formas de pagamento: cheques e/ou 
dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: atende 
como panificadora e confeitaria. 
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
 
 
 
 

 
Nome da empresa: Pão e Compa-
nhia. 
 
Edificação: contemporânea, não tom-
bada. 
 
Localização: Avenida Hugo Musso, 
s/n°. Bairro Praia da Costa. 
 
Cep: 29101-280. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 12 funcio-
nários permanentes. 
 
Período de funcionamento: perma-
nente, atendendo diariamente, das 6h 
às 21h. 
 
Capacidade do empreendimento: 
06 mesas. 
 
Formas de pagamento: cartão de 
crédito, cheques e/ou dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: atende 
como panificadora e confeitaria. 
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
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Nome da empresa: Padaria Du Lu-
cas. 
 
Edificação: contemporânea, não tom-
bada. 
 
Localização: Avenida Hugo Musso, 
s/n°. Bairro Praia da Costa. 
 
Cep: 29101-280. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 20 funcio-
nários permanentes. 
 
Período de funcionamento: perma-
nente, atendendo diariamente, das 6h 
às 22h. 
 
Capacidade do empreendimento: 
06 mesas. 
 
Formas de pagamento: cartão de 
crédito, cheques e/ou dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: atende 
como panificadora e confeitaria. 
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
 

Nome da empresa: Padaria Pan 
Zen. 
 
Edificação: contemporânea, não tom-
bada. 
 
Localização: Avenida Hugo Musso, 
s/n°. Bairro Praia da Costa. 
 
Cep: 29101-280. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 10 funcio-
nários permanentes. 
 
Período de funcionamento: perma-
nente, atendendo diariamente, das 6h 
às 22h. 
 
Capacidade do empreendimento: 
03 mesas. 
 
Formas de pagamento: cartão de 
crédito, cheques e/ou dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: atende 
como panificadora e confeitaria. 
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 

Nome da empresa: Vila Pane Pada-
ria. 
 
Edificação: contemporânea, não tom-
bada. 
 
Localização: Avenida Castelo Branco, 
s/n°. Bairro Praia da Costa. 
 
Cep: 29101-480. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 10 funcio-
nários permanentes. 
 
Período de funcionamento: perma-
nente, atendendo diariamente, das 6h 
às 22h. 
 
Formas de pagamento: cheques e/ou 
dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: atende 
como panificadora e confeitaria. 
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
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Nome da empresa: Padaria Pão 
Gostoso. 
 
Edificação: contemporânea, não tom-
bada. 
 
Localização: Avenida Hugo Musso, 
s/n°. Bairro Praia da Costa. 
 
Cep: 29101-280. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 15 funcio-
nários permanentes. 
 
Período de funcionamento: perma-
nente, atendendo diariamente, das 6h 
às 21h. 
 
Formas de pagamento: cartão de 
crédito, cheques e/ou dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: atendi-
mento a la carte. Atende como panifi-
cadora. 
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
 
 

 
Nome da empresa: Padaria e Lan-
chonete Moscoso. 
 
Edificação: contemporânea, não tom-
bada. 
 
Localização: Avenida Henrique Mos-
coso, s/n°. Bairro Praia da Costa. 
 
Cep: 29101-330. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 06 funcio-
nários permanentes. 
 
Período de funcionamento: perma-
nente, atendendo diariamente, das 6h 
às 21h. 
 
Formas de pagamento: cheques e/ou 
dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: atende 
como panificadora e lanchonete. 
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
 
 
 

 
 
Nome da empresa: Padaria Coquei-
ral. 
 
Edificação: contemporânea, não tom-
bada. 
 
Localização: Avenida Santa Leopoldi-
na, s/n°. Bairro Coqueiral de Itaparica. 
 
Cep: 29102-200. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 10 funcio-
nários permanentes. 
 
Período de funcionamento: perma-
nente, atendendo diariamente, das 6h 
às 21h. 
 
Formas de pagamento: cheques e/ou 
dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: atende 
como panificadora e confeitaria. 
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
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Nome da empresa: Padaria e Auto 
Serviço Praia da Costa. 
 
Edificação: contemporânea, não tom-
bada. 
 
Localização: Avenida Champagnat, n° 
490. Bairro Praia da Costa. 
 
Cep: 29100-012. 
 
Telefone: (27) 3329-2279 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 08 funcio-
nários permanentes. 
 
Período de funcionamento: perma-
nente, atendendo de segunda-feira a 
sábado,, das 6h às 18h e domingo, das 
6h às 12h. 
 
Formas de pagamento: cartão de 
crédito, cheques e/ou dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: balcão de 
atendimento. 
 
Descrição e observações comple-
mentares: comércio de pães, biscoi-
tos, cereais, derivados de leite, refrige-
rantes, sucos e afins. 
 

Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Padaria Panz-
zone. 
 
Edificação: contemporânea, não tom-
bada. 
 
Localização: Avenida Hugo Musso, n° 
350. Bairro Praia da Costa. 
 
Cep: 29101-280. 
 
Telefone: (27) 3239-2841 e (27) 
3299-2375. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 12 funcio-
nários permanentes e 02 temporários. 
 
Período de funcionamento: perma-
nente, atendendo de segunda-feira a 
sábado,, das 6h às 18h e domingo, das 
6h às 12h. 
 
Capacidade do empreendimento: 
04 mesas com 12 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cartão de 
crédito, cheques, dinheiro e/ou ticket. 
 

Equipamentos e serviços: estacio-
namento, ar-condicionado e balcão de 
atendimento. 
 
Descrição e observações comple-
mentares: comercializa produtos com 
base em farinha de trigo como pães, 
bolos e outros. 
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Padaria Monte 
Líbano. 
 
Edificação: contemporânea, não tom-
bada. 
 
Localização: Rua Diógenes Malacarne, 
n° 112. Bairro Praia da Costa. 
 
Cep: 29101-210. 
 
Telefone: (27) 3329-6331. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 14 funcio-
nários permanentes. 
 
Período de funcionamento: perma-
nente, atendendo de segunda-feira a 
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sábado,, das 6h às 18h e domingo, das 
6h às 12h. 
 
Formas de pagamento: cartão de 
crédito, cheques e/ou dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: balcão de 
atendimento. 
 
Descrição e observações comple-
mentares: venda de pães, bolos, do-
ces, sucos, refrigerantes e outros. 
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
 
 
5.2.4 � Outros 
 
Nome da empresa: Sorveteria Fio-
reto. 
 
Edificação: contemporânea, não tom-
bada. 
 
Localização: Avenida Gil Veloso, 
n°102. Bairro Praia da Costa. 
 
Cep: 29101-030. 
 
Gerências: geral. 
 

Número de funcionários: 03 funcio-
nários permanentes. 
 
Período de funcionamento: perma-
nente, atendendo diariamente, das 10h 
às 22h. 
 
Capacidade do empreendimento: 
05 mesas e 20 cadeiras 
 
Formas de pagamento: cartão de 
crédito, cheques e/ou dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: atendi-
mento self-service. Especializada em 
sorvetes. 
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: 40 Sabores 
Sorveteria. 
 
Edificação: contemporânea, não tom-
bada. 
 
Localização: Avenida Gil Veloso, s/n°. 
Bairro Praia da Costa. 
 
Cep: 29101-010. 
 
Gerências: geral. 
 

Número de funcionários: 03 funcio-
nários permanentes. 
 
Período de funcionamento: por 
temporada, atendendo apenas no ve-
rão, das 9h às 23h. 
 
Formas de pagamento: cheques e/ou 
dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: atendi-
mento self-service de sorvete. 
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Palácio do Sor-
vete. 
 
Edificação: contemporânea, não tom-
bada. 
 
Localização: Avenida Henrique Mos-
coso, n° 398. Bairro Praia da Costa. 
 
Cep: 29101-285. 
 
Telefone: (27) 3229-0025. 
 
Web site: 
http://www.palaciodosorvete.com.br. 
 
Gerências: geral. 

http://www.palaciodosorvete.com.br.
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Número de funcionários: 09 funcio-
nários permanentes e 02 temporários. 
 
Período de funcionamento: perma-
nente, atendendo de terça-feira a do-
mingo, das 17h às 23h. 
 
Capacidade do empreendimento: 
15 mesas e 50 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cartão de 
crédito e/ou dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: atendi-
mento no balcão e entrega em domicí-
lio. 
 
Descrição e observações comple-
mentares: comércio de sorvetes, pico-
lés, sundays, sanduíches e afins. Há 
serviço de entrega para a região. 
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Sorveteria Cen-
tral da Barra. 
 
Edificação: contemporânea, não tom-
bada. 
 

Localização: Rua Antonio Leão, s/n°. 
Barra do Jucu. 
 
Cep: 29125-000. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 02 funcio-
nários permanentes. 
 
Período de funcionamento: perma-
nente, atendendo diariamente, a partir 
das 10h. 
 
Capacidade do empreendimento: 
12 mesas. 
 
Formas de pagamento: cheques e/ou 
dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: atendi-
mento self-service. Especializada em 
sorvetes. 
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Feito Sorvetes. 
 
Edificação: contemporânea, não tom-
bada. 
 

Localização: Rua Dr Jair Andrade, 
s/n°. Bairro Praia de Itapoã. 
 
Cep: 29101-700. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 02 funcio-
nários permanentes. 
 
Período de funcionamento: perma-
nente, atendendo diariamente, das 10h 
às 22h. 
 
Capacidade do empreendimento: 
04 mesas. 
 
Equipamentos e serviços: atendi-
mento self-service. Especializada em 
sorvetes. 
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
 
 
 
 
 
Nome da empresa: Habib�s. 
 
Edificação: contemporânea, não tom-
bada. 
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Localização: Rua Ceará, s/n°. Bairro 
Praia da Costa. 
 
Cep: 29101-290. 
 
Telefone: (27) 3239-2269. 
 
Web site: http://www.habibs.com.br. 
 
E-mail: vvelha@habibs.com.br. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 10 funcio-
nários permanentes. 
 
Período de funcionamento: perma-
nente, atendendo de segunda a quinta-
feira, das 11h às 00h,  sexta-feira e 
sábado,, das 11h às 2h e domingo e 
feriado, das 11h às 00h. 
 
Capacidade do empreendimento: 
218 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cheques e/ou 
dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: música 
ambiente e estacionamento. A cozinha 
é do tipo internacional. 
 

Descrição e observações comple-
mentares: o prato principal é a esfirra 
e o sanduíche beirute. A especialidade 
da casa é a comida árabe: esfirra de 
carne, queijo, frango, pizzas, lanches e 
pratos árabes. O Habib�s esta anexo ao 
Posto Moby-Dick. 
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
Nome da empresa: Trailer do Mar-
cão. 
 
Edificação: contemporânea, não tom-
bada. 
 
Localização: Rua Professor Telmo 
Souza Torres, s/n°. Bairro Praia da 
Costa. 
 
Cep: 29101-294. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 04 funcio-
nários permanentes. 
 
Período de funcionamento: perma-
nente, atendendo para almoço e jantar 
de terça a sexta-feira, das 17h às 00h, 
sábado, das 11h às 00h e domingo, 
das 11h às 17h. 

 
Capacidade do empreendimento: 
10 mesas e 40 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: cheque e/ou 
dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: música 
ambiente. A cozinha é regional. 
 
Descrição e observações comple-
mentares: a cozinha é especializada 
em arroz de polvo, sarapatel e feijoa-
da. 
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
5.3 � AGENCIAMENTO 
 
5.3.1  - Agências de Viagens 
 
Nome: Bratures Viagens e Turismo. 
 
Localização: Rua Governador Floren-
tino Ávidos, nº 147. 
Bairro Ibes. 
 
Cep: 29108-530. 
 
Telefone: (27) 3340-3954. 
 
Gerências: geral. 

http://www.habibs.com.br.
mailto:vvelha@habibs.com.br.
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 Período de funcionamento: de se-
gunda a sexta, -feira, , das 8h às 18h e 
sábado,, das 8h às 14h. 
  
Formas de pagamento: cartão de 
crédito, cheque ou dinheiro. 
 
Produtos: turismo emissivo.  
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
Nome: Saturno Turismo. 
 
Localização: Rua Henrique Laranja, 
nº230. Bairro Centro. 
 
Cep: 29100-350. 
 
Telefone: (27) 3339-4152 
 
Gerências: geral. 
 
Período de funcionamento: de se-
gunda a sexta, -feira,  das 8h às 18h e 
sábado, das 8h às 14h. 
  
Formas de pagamento: cartão de 
crédito, cheque ou dinheiro. 
 
Produtos: turismo emissivo.  
 

Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
Nome: JFS Agência de Viagens e 
Turismo. 
 
Localização: Rua Enseada Carioca, nº 
353. Bairro Praia de Itaparica. 
 
Cep: 29102-109. 
 
Telefone: (27) 3299-3919. 
 
Gerências: geral. 
 
 Período de funcionamento: de se-
gunda a sexta, -feira,  das 8h às 18h e 
sábado, das 8h às 14h. 
  
Formas de pagamento: cartão de 
crédito, cheque ou dinheiro. 
 
Produtos: turismo emissivo.  
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
Nome: Koppe Turismo Ltda. 
 
Localização: Avenida Santa Leopoldi-
na, nº 1.031, loja 21C. 
Bairro Coqueiral de Itaparica. 

 
Cep: 29102-041. 
 
Telefone: (27) 3340-9133. 
 
Gerências: geral. 
 
 Período de funcionamento: de se-
gunda a sexta, -feira,  das 8h às 18h e 
sábado, das 8h às 14h. 
  
Formas de pagamento: cartão de 
crédito, cheque ou dinheiro. 
 
Produtos: turismo emissivo.  
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
Nome: Mara Tur Ltda. 
 
Localização: Avenida Jerônimo Mon-
teiro, nº 336. Bairro Jaburuna. 
 
Cep: 29123-002. 
 
Telefone: (27) 3229-5449, (27) 3229-
7360 e (27) 8111-2531. 
 
Gerências: geral. 
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 Período de funcionamento: de se-
gunda a sexta, -feira, , das 8h às 18h e 
sábado, das 8h às 14h. 
  
Formas de pagamento: cartão de 
crédito, cheque ou dinheiro. 
 
Produtos: turismo emissivo.  
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
Nome: Netur UVV Negócios e Tu-
rismo Ltda ME. 
 
Localização: Rua Henrique Moscoso, 
nº 368, loja 1. Bairro Praia da Costa. 
 
Cep: 29100-050. 
 
Telefone: (27) 3299-4525. 
 
Gerências: geral. 
 
 Período de funcionamento: de se-
gunda a sexta, -feira, , das 8h às 18h e 
sábado, das 8h às 14h. 
  
Formas de pagamento: cartão de 
crédito, cheque ou dinheiro. 
 
Produtos: turismo emissivo.  
 

Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
Nome: Oceano Azul Viagens e Tu-
rismo Ltda. 
 
Localização: Avenida Enseada Cario-
ca, nº 353, loja 6B. Shopping Praia da 
Costa. Bairro Praia da Costa. 
 
Cep: 29100-457. 
 
Telefone: (27) 3349-8844. 
 
Gerências: geral. 
 
 Período de funcionamento: de se-
gunda a sexta, -feira, , das 8h às 18h e 
sábado, das 8h às 14h. 
  
Formas de pagamento: cartão de 
crédito, cheque ou dinheiro. 
 
Produtos: turismo emissivo.  
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
 
Nome: Pantanal Turismo. 
 

Localização: Rua Ignácio Higino, nº 
29 Bairro Praia da Costa. 
 
Cep: 29101-435. 
 
Telefone: (27) 3229-7525 e (27) 
3229-5256. 
 
 Web site: 
http://www.pantanalturismo.com.br. 
 
E-mail: leal@pantanalturismo.com.br. 
 
Gerências: geral. 
 
 Período de funcionamento: de se-
gunda a sexta, -feira, , das 8h às 18h e 
sábado, das 8h às 14h. 
  
Formas de pagamento: cartão de 
crédito, cheque ou dinheiro. 
 
Produtos: turismo emissivo.  
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.pantanalturismo.com.br.
mailto:leal@pantanalturismo.com.br.
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Nome: Qualiter Viagens e Turismo 
Ltda 
 
Localização: Rua Presidente Lima, nº 
411, loja 3. Bairro Centro. 
 
Cep: 29110-330. 
 
Telefone: (27) 3239-3430. 
 
Gerências: geral. 
 
 Período de funcionamento: de se-
gunda a sexta, -feira, , das 8h às 18h e 
sábado, das 8h às 14h. 
  
Formas de pagamento: cartão de 
crédito, cheque ou dinheiro. 
 
Produtos: turismo emissivo.  
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
Nome: Road Transporte e Turismo 
Ltda. 
 
Localização: Avenida Carlos Lindem-
berg, nº 4.723, sala 5. Bairro Nossa 
Senhora da Penha. 
 
Cep: 29110-175. 
 

Telefone: (27) 3219-6690. 
 
Gerências: geral. 
 
 Período de funcionamento: de se-
gunda a sexta, -feira, , das 8h às 18h e 
sábado, das 8h às 14h. 
  
Formas de pagamento: cartão de 
crédito, cheque ou dinheiro. 
 
Produtos: turismo emissivo.  
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
Nome: Rodos Agência Marítima Lt-
da. 
 
Localização: Avenida Jerônimo Mon-
teiro, s/nº . Bairro Paul. 
 
Cep: 29115-046. 
 
Telefone: (27) 3386-8581. 
 
Gerências: geral. 
 
 Período de funcionamento: de se-
gunda a sexta, -feira, , das 8h às 18h e 
sábado, das 8h às 14h. 
  

Formas de pagamento: cartão de 
crédito, cheque ou dinheiro. 
 
Produtos: turismo emissivo.  
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
Nome: Tide Comercial Agência de 
Turismo. 
 
Localização: Avenida Jerônimo Mon-
teiro, nº 1.015, 3º andar, loja 8, Shop-
ping Top Model. Bairro Glória. 
 
Cep: 29122-725. 
 
Telefone: (27) 3229-8678. 
 
Gerências: geral. 
 
 Período de funcionamento: de se-
gunda a sexta, -feira, , das 8h às 18h e 
sábado, das 8h às 14h. 
  
Formas de pagamento: cartão de 
crédito, cheque ou dinheiro. 
 
Produtos: turismo emissivo.  
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 



 
Inventário Turístico do Município de Vila Velha / 2005 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

164

 
Nome: Turisvila Viagens e Turismo. 
 
Localização: Avenida Henrique Mos-
coso, nº 1.100, loja 2. Bairro Centro. 
 
Cep: 29100-020. 
 
Telefone: (27) 3239-9099. 
 
Gerências: geral. 
 
 Período de funcionamento: de se-
gunda a sexta, -feira, , das 8h às 18h e 
sábado, das 8h às 14h. 
  
Formas de pagamento: cartão de 
crédito, cheque ou dinheiro. 
 
Produtos: turismo emissivo.  
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
Nome: Sayonara Turismo Ltda. 
 
Localização: Avenida Henrique Mos-
coso, nº 1.156. Bairro Centro. 
 
Cep: 29100-020. 
 
Telefone: (27) 3239-3899. 
 

Gerências: geral. 
 
 Período de funcionamento: de se-
gunda a sexta, -feira, , das 8h às 18h e 
sábado, das 8h às 14h. 
  
Formas de pagamento: cartão de 
crédito, cheque ou dinheiro. 
 
Produtos: turismo emissivo.  
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
Nome: Sol Capixaba Viagens e Tu-
rismo. 
 
Localização: Avenida Santa Leopoldi-
na, nº 1.031, loja. 8. 
Bairro Praia de Itaparica.  
 
Cep: 29102-211. 
 
Gerências: geral. 
 
 Período de funcionamento: de se-
gunda a sexta, -feira, , das 8h às 18h e 
sábado, das 8h às 14h. 
  
Formas de pagamento: cartão de 
crédito, cheque ou dinheiro. 
 
Produtos: turismo emissivo.  

 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
Nome: Viatur Viagens e Turismo. 
 
Localização: Avenida Champagnat, nº 
620, loja. 9. Bairro Centro. 
 
Cep: 29100-013. 
 
Telefone: (27) 3329-0034 e (27) 
3229-5832. 
 
E-mail: viatur@veloxmail.com.br. 
 
Gerências: geral. 
 
 Período de funcionamento: de se-
gunda a sexta, -feira,  das 8h às 18h e 
sábado, das 8h às 14h. 
  
Formas de pagamento: cartão de 
crédito, cheque ou dinheiro. 
 
Produtos: turismo emissivo.  
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
 
 

mailto:viatur@veloxmail.com.br.
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Nome: Village Turismo. 
 
Localização: Avenida Hugo Musso, nº 
330, loja 27, Shopping Cartier Plaza.  
Bairro Praia da Costa. 
 
Cep: 29101-280. 
 
Telefone: (27) 3299-2286. 
 
Gerências: geral. 
 
 Período de funcionamento: de se-
gunda a sexta, -feira, das 8h às 18h e 
sábado, das 8h às 14h. 
  
Formas de pagamento: cartão de 
crédito, cheque ou dinheiro. 
 
Produtos: turismo emissivo.  
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
Nome: Fly Tour Viagens e Turismo 
Ltda. 
 
Localização: Praça Meyfreud, nº 01. 
Bairro Glória. Área urbana. 
 
Cep: 29122-680. 
 
Telefone: (27) 3389-6881. 

 
Gerências: geral. 
 
 Período de funcionamento: de se-
gunda a sexta, -feira, das 8h às 18h e 
sábado, das 8h às 14h. 
  
Formas de pagamento: cartão de 
crédito, cheque ou dinheiro. 
 
Produtos: turismo emissivo.  
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
Nome: Elisatur Viagens e Turismo. 
 
Localização: Rua Dr. Antônio Ataíde, 
nº 823. Bairro Centro. 
 
Cep: 29100-295. 
 
Telefone: (27) 3239-4311. 
 
Gerências: geral. 
 
 Período de funcionamento: de se-
gunda a sexta, -feira, das 8h às 18h e 
sábado, das 8h às 14h. 
  
Formas de pagamento: cartão de 
crédito, cheque ou dinheiro. 
 

Produtos: turismo emissivo.  
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
Nome: Energy Viagens e Turismo. 
 
Localização: Rua Cabo Ailson Simões, 
nº 560, edifício Antônio Saliba, sala 
303. Bairro Centro. 
 
Cep: 29100-320. 
 
Telefone: (27) 3329-1166 e (27) 
9969-8570. 
 
Gerências: geral. 
 
 Período de funcionamento: de se-
gunda a sexta, -feira, das 8h às 18h e 
sábado, das 8h às 14h. 
  
Formas de pagamento: cartão de 
crédito, cheque ou dinheiro. 
 
Produtos: turismo emissivo.  
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
Nome: Cordilheira Viagens e Tu-
rismo Ltda. 
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Localização: Rua Acre, nº 200. Bairro 
Praia da Costa. 
 
Cep: 29101-230. 
 
Telefone: (27) 3229-3484 e (27) 
3036-0966. 
 
Gerências: geral. 
 
 Período de funcionamento: de se-
gunda a sexta, -feira, das 8h às 18h e 
sábado, das 8h às 14h. 
  
Formas de pagamento: cartão de 
crédito, cheque ou dinheiro. 
 
Produtos: turismo emissivo.  
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
Nome: Elem Turismo. 
 
Localização: Avenida Champagnat, nº 
689, sala 602. Bairro Centro. 
 
Cep: 29100-011. 
 
Telefone: (27) 3340-6144. 
 
Gerências: geral. 

 
 Período de funcionamento: de se-
gunda a sexta, -feira, das 8h às 18h e 
sábado, das 8h às 14h. 
  
Formas de pagamento: cartão de 
crédito, cheque ou dinheiro. 
 
Produtos: turismo emissivo.  
 
Referências/Documentos consul-
tados: In loco. 
 
 
Nome: Águia Branca Passagens. 
 
Localização:  Rua Presidente Lima, nº 
426. Bairro Centro. 
 
Cep: 29100-330. 
 
Telefone: (27) 3239-3855. 
 
Gerências: geral. 
 
 Período de funcionamento: de se-
gunda a sexta, -feira, das 8h às 18h e 
sábado, das 8h às 14h. 
  
Formas de pagamento: cartão de 
crédito, cheque ou dinheiro. 
 
Produtos: turismo emissivo.  
 

Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
Nome: CIC Turismo Ltda. 
 
Localização: Praça Meyfreund, nº 01. 
Bairro Glória.  
 
Cep: 29122-680. 
 
Telefone: (27) 3339-5737. 
 
Gerências: geral. 
 
 Período de funcionamento: de se-
gunda a sexta, -feira, das 8h às 18h e 
sábado, das 8h às 14h. 
  
Formas de pagamento: cartão de 
crédito, cheque ou dinheiro. 
 
Produtos: turismo emissivo.  
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
Nome: CCJ Turismo Ltda. 
 
Localização: Avenida Luciano das Ne-
ves, nº 617, loja 3. Bairro Centro. 
 
Cep: 29100-201. 
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Telefone: (27) 3329-6417. 
 
Gerências: geral. 
 
 Período de funcionamento: de se-
gunda a sexta, -feira, das 8h às 18h e 
sábado, das 8h às 14h. 
  
Formas de pagamento: cartão de 
crédito, cheque ou dinheiro. 
 
Produtos: turismo emissivo.  
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
Nome: A Turismo. 
 
Localização: Rua Aurora, nº 725, Be-
kos Galeria, loja 5A. Bairro Glória. 
 
Cep: 29102-280. 
 
Telefone: (27) 3340-5340. 
 
Gerências: geral. 
 
 Período de funcionamento: de se-
gunda a sexta, -feira, das 8h às 18h e 
sábado, das 8h às 14h. 
  

Formas de pagamento: cartão de 
crédito, cheque ou dinheiro. 
 
Produtos: turismo emissivo.  
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
Nome: Agência de Passagens Tu-
rismo. 
 
Localização: Avenida Estudante José 
Júlio de Souza, nº 2.130, apto. 704. 
Bairro Praia de Itaparica. 
 
Cep: 29102-010. 
 
Telefone: (27) 3389-5572. 
 
Gerências: geral. 
 
 Período de funcionamento: de se-
gunda a sexta, -feira, das 8h às 18h e 
sábado, das 8h às 14h. 
  
Formas de pagamento: cartão de 
crédito, cheque ou dinheiro. 
 
Produtos: turismo emissivo.  
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 

 
Nome: Maiori Turismo. 
 
Localização: Avenida Jerônimo Mon-
teiro, nº 1.186, sala 1. 
Bairro Glória. 
 
Cep: 29123-001. 
 
Telefone: (27) 3319-1222. 
 
Gerências: geral. 
 
 Período de funcionamento: de se-
gunda a sexta, -feira, das 8h às 18h e 
sábado, de 08:00 às 14:00h. 
  
Formas de pagamento: cartão de 
crédito, cheque ou dinheiro. 
 
Produtos: turismo emissivo.  
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
Nome: Pachetur Agência de Via-
gens e Turismo. 
 
Localização: Rua Resplendor, nº 563, 
sala 104. Bairro Praia de Itapoã. 
 
Cep: 29111-575. 
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Telefone: (27) 3329-5980 e (27) 
3329-8523. 
 
Gerências: geral. 
 
 Período de funcionamento: de se-
gunda a sexta, -feira, das 8h às 18h e 
sábado, das 8h às 14h. 
  
Formas de pagamento: cartão de 
crédito, cheque ou dinheiro. 
 
Produtos: turismo emissivo.  
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
Nome: Islatur � Representações e 
Serviços Aéreos. 
 
Localização: Avenida Champagnat, nº 
620. Bairro Centro. 
 
Cep: 29100-010. 
 
Gerências: geral. 
 
 Período de funcionamento: de se-
gunda a sexta, -feira, das 8h às 18h e 
sábado, das 8h às 14h. 
  
Formas de pagamento: cartão de 
crédito, cheque ou dinheiro. 

 
Produtos: turismo emissivo.  
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
Nome: Alvorada Sul América de 
Turismo Ltda � ASATUR. 
 
Localização:  Rua Cabo Ailson Si-
mões, nº 383. Bairro Centro. 
 
Cep: 29100-325. 
 
Telefone: (27) 3229-3615 e (27) 
9855-8398. 
 
Gerências: geral. 
 
 Período de funcionamento: de se-
gunda a sexta, -feira, das 8h às 18h e 
sábado, das 8h às 14h. 
  
Formas de pagamento: cartão de 
crédito, cheque ou dinheiro. 
 
Produtos: turismo emissivo.  
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 

Nome: Itapemirim Turismo Agên-
cia e Despachos. 
 
Localização: Avenida Champagnat, nº 
620, loja 12. Bairro Centro. 
 
Cep: 29100-010. 
 
Telefone: (27) 3329-1170. 
 
Gerências: geral. 
 
 Período de funcionamento: de se-
gunda a sexta, -feira, das 8h às 18h e 
sábado, das 8h às 14h. 
  
Formas de pagamento: cartão de 
crédito, cheque ou dinheiro. 
 
Produtos: turismo emissivo.  
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
Nome: TAM Viagem. 
 
Localização: Avenida Henrique Mos-
coso, s/nº. Bairro Centro. 
 
Gerências: geral. 
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 Período de funcionamento: de se-
gunda a sexta, -feira, de 08:00 às 
18:00h e sábado, de 08:00 às 14:00h. 
  
Formas de pagamento: cartão de 
crédito, cheque ou dinheiro. 
 
Produtos: turismo emissivo.  
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
Nome: SAS Viagem. 
 
Localização: Avenida Henrique Mos-
coso, s/nº. Bairro Centro. 
 
Cep: 29100-020. 
 
Gerências: geral. 
 
 Período de funcionamento: de se-
gunda a sexta, -feira, das 8h às 18h e 
sábado, das 8h às 14h. 
  
Formas de pagamento: cartão de 
crédito, cheque ou dinheiro. 
 
Produtos: turismo emissivo.  
 
Referências/Documentos consul-
tados: In loco. 
 

 
Nome: Turisvila Viagem. 
 
Localização: Avenida Henrique Mos-
coso, nº1100. Bairro Centro. 
 
Cep: 29100-020. 
 
Gerências: geral. 
 
 Período de funcionamento: de se-
gunda a sexta, -feira, das 8h às 18h e 
sábado, das 8h às 14h. 
  
Formas de pagamento: cartão de 
crédito, cheque ou dinheiro. 
 
Produtos: turismo emissivo.  
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
Nome: Enduro a Pé & CCT Trekking 
Adventure. 
 
Localização: Avenida Henrique Mos-
coso, nº 717, loja 07. Praia da Costa 
 
Cep: 29101-345. 
 
Telefone: (27) 3329-1810 e (27) 
9815-1630.  
 

Web site: www.cctrekking.com.br  
 
Gerências: geral. 
 
 Período de funcionamento: de se-
gunda a sexta, -feira, das 8h às 18h e 
sábado, das 8h às 14h. 
  
Formas de pagamento: cheque ou 
dinheiro. 
 
Produtos: turismo de aventura, trek-
king, rapel, escalada, cayonning, raf-
fing e rapel (no Camping Rio da Mon-
tanha � Biriricas, Domingos Martins). 
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
Nome: Impala Viagens e Turismo. 
 
Localização:  Rua Antônio Bezerra, 
nº302. Bairro Aribiri. 
 
Cep: 29120-560. 
 
Telefone: (27) 3229-1111. 
 
Gerências: geral. 
 
 Período de funcionamento: de se-
gunda a sexta, -feira, das 8h às 18h e 
sábado, das 8h às 14h. 

http://www.cctrekking.com.br
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Formas de pagamento: cartão de 
crédito, cheque ou dinheiro. 
 
Produtos: turismo emissivo.  
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
Nome: Station. 
 
Localização:  Rua Antônio Ataíde, 
nº725. Bairro Centro. 
 
Cep: 29100-295. 
 
Telefone: (27) 3229-4435 e (27) 
3229-9163. 
 
Gerências: geral. 
 
 Período de funcionamento: de se-
gunda a sexta, -feira, das 8h às 18h e 
sábado, das 8h às 14h. 
  
Formas de pagamento: cartão de 
crédito, cheque ou dinheiro. 
 
Produtos: turismo emissivo.  
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 

 
Nome: Vilatur / Varig. 
 
Localização:  Avenida Champagnat, 
nº620, loja 9. Bairro Praia da Costa. 
 
Cep: 29101-410 
 
Telefone: (27) 3329-1676. 
 
E mail: vilatur@escelsa.com.br 
 
Gerências: geral. 
 
 Período de funcionamento: de se-
gunda a sexta, -feira, das 8h às 18h e 
sábado, das 8h às 14h. 
  
Formas de pagamento: cartão de 
crédito, cheque ou dinheiro. 
 
Produtos: turismo emissivo e passa-
gens aéreas da Varig. 
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
 
 
 
Nome: Kaila Viagens e Turismo Lt-
da. 
 

Localização: Rua Sete, nº44. Bairro 
Cocal. 
 
Cep: 29105-777 
 
Gerências: geral. 
 
 Período de funcionamento: de se-
gunda a sexta, -feira, das 8h às 18h e 
sábado, das 8h às 14h. 
  
Formas de pagamento: cheque ou 
dinheiro. 
 
Produtos: turismo receptivo, abran-
gendo a região da Grande Vitória e a 
região de montanhas. 
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
 
Nome: Maristur. 
 
Localização:  Rua São Luiz, nº279. 
Bairro Aribiri. 
 
Cep: 29120-311 
 
Telefone: (27) 3319-0599. 
 
Fax: (27) 3349-1741. 
 

mailto:vilatur@escelsa.com.br
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E mail: marceloquintae@ig.com.br 
 
Gerências: geral. 
 
 Período de funcionamento: de se-
gunda a sexta, -feira, das 8h às 18h e 
sábado, das 8h às 14h. 
  
Formas de pagamento: cheque ou 
dinheiro. 
 
Produtos: turismo emissivo.  
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
Nome: Mundo. 
 
Localização:  Rua Professora Franceli-
na Carneiro Setúbal, nº333. Bairro 
Praia de Itapoã. 
 
Cep: 29101-641. 
 
Telefone: (27) 3349-8376. 
 
E mail: mundotur@zipmail.com.br 
 
Gerências: geral. 
 
 Período de funcionamento: de se-
gunda a sexta, -feira, das 8h às 18h e 
sábado, das 8h às 14h. 

  
Formas de pagamento: cartão de 
crédito, cheque ou dinheiro. 
 
Produtos: turismo receptivo. 
 
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
Nome: Nappino Agência Turismo. 
 
Localização: Avenida Hugo Musso,. 
nº330, sala 101. Bairro Praia da Costa. 
 
Cep: 29101-280. 
 
Telefone: (27) 3329-2542. 
 
Fax: (27) 3389-9721. 
 
E mail: nappino.vix@terra.com.br 
 
Gerências: geral. 
 
 Período de funcionamento: de se-
gunda a sexta, -feira, das 8h às 18h e 
sábado, das 8h às 14h. 
  
Formas de pagamento: cartão de 
crédito, cheque ou dinheiro. 
 
Produtos: turismo emissivo.  

 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
Nome: Poltrona 1 / Receptivo e 
Emissivo. 
 
Localização: Avenida Antônio Gil Ve-
loso, nº856, loja 4 � Hotel Quality Suí-
tes. Bairro Praia da Costa. 
 
Cep: 29101-010.  
 
Telefone: (27) 3219-0474. 
 
E mail: p1vv@hotmail.com 
 
Gerências: geral. 
 
 Período de funcionamento: de se-
gunda a sexta, -feira, das 8h às 18h e 
sábado, das 8h às 14h. 
  
Formas de pagamento: cartão de 
crédito, cheque ou dinheiro. 
 
Produtos: turismo emissivo e recepti-
vo.  
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 

mailto:marceloquintae@ig.com.br
mailto:mundotur@zipmail.com.br
mailto:nappino.vix@terra.com.br
mailto:p1vv@hotmail.com
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5.4 � TRANSPORTES 
 
5.4.1  � Transportadoras Turísticas 
 
Nome: Viação Rio Doce. 
 
Integra rede de transporte: nacio-
nal. 
 
Localização: Avenida Anísio José Si-
mões, nº 130. Bairro São Torquato. 
 
Cep: 29114-330. 
 
Telefone: (27) 3226-1339 e (27) 
3326-4588. 
 
Gerências: geral. 
 
 Período de funcionamento: de se-
gunda a sexta, -feira, das 8h às 18h e 
sábado, das 8h às 14h. 
  
Formas de pagamento: cartão de 
crédito, cheque ou dinheiro. 
 
Características do veículo/frota: 
ônibus tipo econômico e semi leito. 
 
Equipamentos e serviços: ar-
condicionado, sanitários e serviço de 
bordo. 
 

Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
Nome: Viação Alvorada Ltda. 
 
Integra rede de transporte: nacio-
nal. 
 
Localização: Rua Eurico Salles, nº 
120. Bairro Alvorada. 
 
Cep: 29110-250. 
 
Telefone: (27) 3339-9335. 
 
Gerências: geral. 
 
 Período de funcionamento: de se-
gunda a sexta, -feira,  das 8h às 18h e 
sábado, das 8h às 14h. 
  
Formas de pagamento: cartão de 
crédito, cheque ou dinheiro. 
 
Características do veículo/frota: 
ônibus tipo econômico e semi leito. 
 
Equipamentos e serviços: ar-
condicionado, sanitários e serviço de 
bordo. 
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 

 
 
 
 
5.4.2  � Táxis. 
 
Nome: Center Táxi. 
 
Integra rede de transporte:  nacio-
nal. 
 
Localização:  Praça Principal, São 
Torquato.  
 
Cep: 29114-000. 
 
Telefone: (27) 3236-0389. 
 
Gerências: não há. 
 
Funcionamento: o período de funcio-
namento é permanente, fazendo trans-
porte rodoviário. 
  
Formas de pagamento: cheques e/ou 
dinheiro. 
 
Características do veículo/frota: 
frota com 10 veículos,  ano 2000 em 
média. 
 
Equipamentos e serviços: ar-
condicionado. 
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Referências/Documentos Consul-
tados: In loco. 
 
 
Nome: Coopertaxi. 
 
Integra rede de transporte:  nacio-
nal. 
 
Localização: não há sede em Vila Ve-
lha, atende os clientes por telefone e 
faz contatos com os taxistas através do 
rádio. 
 
Telefone: (27) 3200-2021. 
 
Gerências: geral. 
 
Funcionamento: rádio táxi 24 horas. 
 
Formas de pagamento: cheques e/ou 
dinheiro. 
 
Características do veículo/frota: 
frota com 50 veículos,  ano 2002 em 
média. 
 
Equipamentos e serviços: ar-
condicionado e música ambiente. 
  
Referências/Documentos consul-
tados: In loco. 
 
 

Nome: Ponto de Táxi nº1. 
 
Integra rede de transporte:  nacio-
nal. 
 
Localização: Rua Lúcio Barcelar, s/nº. 
Bairro Praia da Costa. 
 
Cep: 29101-030. 
 
Gerências: não há. 
 
Funcionamento: o período de funcio-
namento é permanente, fazendo trans-
porte rodoviário. 
  
Formas de pagamento: cheques e/ou 
dinheiro. 
 
Características do veículo/frota: 
frota com 10 veículos,  ano 2000 em 
média. 
 
Equipamentos e serviços: ar-
condicionado e música ambiente. 
  
Referências/Documentos consul-
tados: In loco. 
 
 
Nome: Ponto de Táxi nº2. 
 

Localização: Avenida Santa Leopoldi-
na, s/nº, 1ª e 2ª etapa. Bairro Coquei-
ral de Itaparica. 
 
Cep: 29102-200. 
 
Gerências: não há. 
 
Funcionamento: o período de funcio-
namento é permanente, fazendo trans-
porte rodoviário. 
  
Formas de pagamento: cheques e/ou 
dinheiro. 
 
Características do veículo/frota: 
frota com 10 veículos,  ano 2002 em 
média. 
 
Equipamentos e serviços: ar-
condicionado e música ambiente. 
  
Referências/Documentos consul-
tados: In loco. 
 
 
 
 
Nome: Ponto de Táxi nº3. 
 
Integra rede de transporte:  nacio-
nal. 
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Localização: Rua Itagarça, s/nº. Bair-
ro Praia de Itaparica. 
 
Cep: 29102-170. 
 
Gerências: não há. 
 
Funcionamento: o período de funcio-
namento é permanente, fazendo trans-
porte rodoviário. 
  
Formas de pagamento: cheques e/ou 
dinheiro. 
 
Características do veículo/frota: 
frota com 20 veículos, ano 2000 em 
média. 
 
Equipamentos e serviços: ar-
condicionado e música ambiente. 
  
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
 
 
 
Nome: Ponto de Táxi nº4. 
 
Integra rede de transporte:  nacio-
nal. 
 

Localização: Rua Dr Jair Andrade. 
Bairro Praia de Itapoã. 
 
Gerências: não há. 
 
Funcionamento: o período de funcio-
namento é permanente, fazendo trans-
porte rodoviário. 
  
Formas de pagamento: cheques e/ou 
dinheiro. 
 
Características do veículo/frota: 
frota com 15 veículos,  ano 2001 em 
média. 
 
Equipamentos e serviços: ar-
condicionado e música ambiente. 
  
Referências/Documentos consul-
tados: In loco. 
 
 
Nome: Ponto de Táxi nº5. 
 
Integra rede de transporte:  nacio-
nal. 
 
Localização: Avenida Gil Veloso. Bair-
ro Praia da Costa. 
 
Cep: 29101-010. 
 
Gerências: não há. 

 
Funcionamento: o período de funcio-
namento é permanente, fazendo trans-
porte rodoviário. 
  
Formas de pagamento: cheques e/ou 
dinheiro. 
 
Características do veículo/frota: 
frota com 15 veículos,  ano 2002 em 
média. 
 
Equipamentos e serviços: ar-
condicionado e música ambiente. 
  
Referências/Documentos consul-
tados: In loco. 
 
 
Nome: Ponto de Táxi nº6. 
 
Integra rede de transporte:  nacio-
nal. 
 
Localização: Rua Luciano das Neves. 
Bairro Centro. 
 
Cep: 29100-200. 
 
Gerências: não há. 
 
Funcionamento: o período de funcio-
namento é permanente, fazendo trans-
porte rodoviário. 



 
Inventário Turístico do Município de Vila Velha / 2005 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

175

  
Formas de pagamento: cheques e/ou 
dinheiro. 
 
Características do veículo/frota: 
frota com 20 veículos,  ano 2000 em 
média. 
 
Equipamentos e serviços: ar-
condicionado. 
  
Referências/Documentos consul-
tados: In loco. 
 
 
Nome: Ponto de Táxi nº7. 
 
Integra rede de transporte:  nacio-
nal. 
 
Localização: Praça Getúlio Vargas. 
Bairro São Torquato. 
 
Cep: 29114-500. 
 
Telefone: (27) 3226-0164. 
 
Gerências: não há. 
 
Funcionamento: o período de funcio-
namento é permanente, fazendo trans-
porte rodoviário. 
  

Formas de pagamento: cheques e/ou 
dinheiro. 
 
Características do veículo/frota: 
frota com 15 veículos,  ano 2002 em 
média. 
 
Equipamentos e serviços: ar-
condicionado e música ambiente. 
  
Referências/Documentos consul-
tados: In loco. 
 
 
Nome: Ponto de Táxi nº8  
 
Integra rede de transporte:  nacio-
nal. 
 
Localização: Avenida Jerônimo Mon-
teiro, nº735. � Shopping da Terra. 
Bairro Centro. 
 
Cep: 29100-401. 
 
Telefone: (27) 3239-3513. 
 
Gerências: não há. 
 
Funcionamento: o período de funcio-
namento é permanente, fazendo trans-
porte rodoviário. 
  

Formas de pagamento: cheques e/ou 
dinheiro. 
 
Características do veículo/frota: 
frota com 10 veículos,  ano 2000 em 
média. 
 
Equipamentos e serviços: ar-
condicionado e música ambiente. 
  
Referências/Documentos consul-
tados: In loco. 
 
 
Nome: Ponto de Táxi nº9. 
 
Integra rede de transporte:  nacio-
nal. 
 
Localização: Praça Duque de Caxias, 
s/nº. Bairro Centro. 
 
Cep: 29100-300. 
 
Telefone: (27) 3229-0142 e (27) 
3229-0566. 
 
Gerências: não há. 
 
Funcionamento: o período de funcio-
namento é permanente, fazendo trans-
porte rodoviário. 
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Formas de pagamento: cheques e/ou 
dinheiro. 
 
Características do veículo/frota: 
frota com 10 veículos,  ano 2000 em 
média. 
 
Equipamentos e serviços: ar-
condicionado e música ambiente. 
  
Referências/Documentos consul-
tados: In loco. 
 
 
Nome: Ponto de Táxi nº10. 
 
Integra rede de transporte:  nacio-
nal. 
 
Localização: Rua Santa Terezinha, 
s/nº. Bairro Glória. 
 
Cep: 29122-041. 
 
Telefone: (27) 3339-5266. 
 
Gerências: não há. 
 
Funcionamento: o período de funcio-
namento é permanente, fazendo trans-
porte rodoviário. 
  
Formas de pagamento: cheques e/ou 
dinheiro. 

 
Características do veículo/frota: 
frota com 10 veículos,  ano 2000 em 
média. 
 
Equipamentos e serviços: ar-
condicionado e música ambiente. 
  
Referências/Documentos consul-
tados: In loco. 
 
 
Nome: Ponto de Táxi nº11. 
 
Integra rede de transporte:  nacio-
nal. 
 
Localização: Praça Assis Chateubri-
and, s/nº. Bairro Ibes. 
 
Cep: 29108-900. 
 
Telefone: (27) 3229-9130. 
 
Gerências: não há. 
 
Funcionamento: o período de funcio-
namento é permanente, fazendo trans-
porte rodoviário. 
  
Formas de pagamento: cheques e/ou 
dinheiro. 
 

Características do veículo/frota: 
frota com 10 veículos,  ano 2000 em 
média. 
 
Equipamentos e serviços: ar-
condicionado e música ambiente. 
  
Referências/Documentos consul-
tados: In loco. 
 
 
Nome: Ponto de Táxi nº12. 
 
Integra rede de transporte:  nacio-
nal. 
 
Localização: Rua Emydio Ferreira Sa-
cramento, nº1899. Bairro Aribiri. 
 
Cep: 29120-005. 
 
Telefone: (27) 3229-3395. 
 
Gerências: não há. 
 
Funcionamento: o período de funcio-
namento é permanente, fazendo trans-
porte rodoviário. 
  
Formas de pagamento: cheques e/ou 
dinheiro. 
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Características do veículo/frota: 
frota com 10 veículos,  ano 2000 em 
média. 
 
Equipamentos e serviços: ar-
condicionado e música ambiente. 
  
Referências/Documentos consul-
tados: In loco. 
 
 
Nome: Ponto de Táxi nº13. 
 
Integra rede de transporte:  nacio-
nal. 
 
Localização: Avenida João Mendes, 
s/nº. Bairro Santa Mônica. 
 
Cep: 29105-200. 
 
Telefone: (27) 3339-1304. 
 
Gerências: não há. 
 
Funcionamento: o período de funcio-
namento é permanente, fazendo trans-
porte rodoviário. 
  
Formas de pagamento: cheques e/ou 
dinheiro. 
 

Características do veículo/frota: 
frota com 10 veículos,  ano 2000 em 
média. 
 
Equipamentos e serviços: ar-
condicionado e música ambiente. 
  
Referências/Documentos consul-
tados: In loco. 
 
 
Nome: Ponto de Táxi nº14. 
 
Integra rede de transporte:  nacio-
nal. 
 
Localização: Estrada Jerônimo Mon-
teiro, s/nº - Viaduto de Paul. Bairro 
Paul. 
 
Cep: 29115-045. 
 
Telefone: (27) 3226-0099. 
 
Gerências: não há. 
 
Funcionamento: o período de funcio-
namento é permanente, fazendo trans-
porte rodoviário. 
  
Formas de pagamento: cheques e/ou 
dinheiro. 
 

Características do veículo/frota: 
frota com 10 veículos,  ano 2000 em 
média. 
 
Equipamentos e serviços: ar-
condicionado e música ambiente. 
  
Referências/Documentos consul-
tados: In loco. 
 
 
 
5.5 � EVENTOS 
 
5.5.1 �  Auditórios/Salões/Salas. 
 
Nome: Cerimonial Versalhes Ltda. 
 
Localização: Rua Romero Botelho, nº 
375. Bairro Praia da Costa. 
 
Cep: 29101-420. 
 
Telefone: (27) 3299-3206 e (27) 
3329-6674. 
 
Gerências:  geral. 
 
Formas de pagamento:  cartão de 
crédito, cheque ou dinheiro. 
 
Período de funcionamento: confor-
me o evento. A administração do Ceri-
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monial funciona de segunda a sexta, -
feira,  das 8h às 18h. 
 
Espaço físico: 200 a 400 pessoas 
 
Equipamentos e serviços: somente 
buffet. 
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
Nome: Via Borghese Cerimonial. 
 
Localização: Rua Professor Telmo 
Souza Torres, nº 601. Bairro Praia da 
Costa. 
 
Cep: 29101-295. 
 
Telefone: (27) 3239-3531. 
 
Gerências:  geral. 
 
Formas de pagamento:  cartão de 
crédito, cheque ou dinheiro. 
 
Período de funcionamento: confor-
me o evento. A administração do Ceri-
monial funciona de segunda a sexta, -
feira,  das 8h às 18h. 
 
Espaço físico: 500 pessoas, com ar-
condicionado. 

 
Equipamentos e serviços: somente 
buffet. 
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
Nome: Cerimonial La Plage. 
 
Localização: Rua Castelo Branco, nº 
432. Bairro Praia da Costa. 
  
Cep: 29401-180. 
 
Telefone: (27) 3239-1715. 
 
Gerências: geral.  
 
Formas de pagamento: cheque ou 
dinheiro. 
 
Período de funcionamento: confor-
me o evento. A administração do Ceri-
monial funciona de segunda a sexta, -
feira,  das 8h às 18h. 
 
Espaço físico: 2 salões, no térreo com 
capacidade para 300 pessoas e no an-
dar superior com capacidade para 250 
pessoas. 
 
Equipamentos e serviços: somente 
buffet  

 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
Nome: Cerimonial Atrium. 
 
Localização: Avenida Henrique Mos-
coso, nº 420. Bairro Praia da Costa. 
 
Cep: 29101-330. 
 
Gerências: geral.  
 
Formas de pagamento: cheque ou 
dinheiro. 
 
Período de funcionamento: confor-
me o evento. A administração do Ceri-
monial funciona de segunda a sexta, -
feira,  das 8h às 18h. 
 
Espaço físico: capacidade para 400 
pessoas. 
 
Equipamentos e serviços: ar-
condicionado, instalações sanitárias e 
serviço de coffee/buffet. 
 
Descrição e observações comple-
mentares: Cerimonial especializado 
em organização de festas. 
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Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
Nome: Cerimonial Casa de Pedra. 
 
Localização: Avenida Henrique Mos-
coso, nº 300. Bairro Praia da Costa. 
 
Cep: 29101-021. 
 
Telefone: (27) 3329-2137 e (27) 
9925-4990. 
 
Gerências: geral. 
 
Formas de pagamento: cheque e/ou 
dinheiro. 
 
Período de funcionamento:  de se-
gunda a sexta, -feira,  no horário das 
8h às 18h. 
 
Espaço físico: capacidade para 350 
pessoas. 
 
Equipamentos e serviços: possui 
telas, instalações sanitárias, serviços 
de limpeza, serviço de segurança e 
serviço de coffee/buffet. 
 
Descrição e observações comple-
mentares: serviço completo de Buffet 

interno e externo e decoração em ge-
ral. 
 
Distância 13Km do aeroporto e porto e 
07Km da rodoviária. 
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
Nome: Cerimonial Felicitá. 
 
Localização: Rua Inácio Higino, nº 
611. Bairro Praia da Costa. 
 
Cep: 29101-430. 
 
Telefone: (27) 3329-2013 / 3349-
8709. 
 
Web site: 
http://www.felicita.hpg.com.br. 
 
E-mail: felicita@ig.com.br. 
 
Gerências:  geral. 
 
Formas de pagamento: aceita che-
que e/ou dinheiro. 
 
Período de funcionamento: confor-
me o evento. A administração do Ceri-
monial funciona de segunda a sexta, -
feira,  de 08:00h às 18:00h. 

 
Espaço físico: capacidade de 400 até 
500 pessoas. 
 
Equipamentos e serviços:  somente 
buffet. 
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
Nome: Cerimonial La Mila e Buffet 
Le Filet. 
 
Localização: Avenida Mimoso do Sul, 
nº 23. Bairro Itaparica. 
 
Cep: 29102-340. 
 
Telefone: (27) 3339-9084, (27) 9911-
0864 e (27) 9926-8136. 
 
Gerências:  geral. 
 
Formas de pagamento:  cartão de 
crédito, cheque ou dinheiro. 
 
Período de funcionamento: confor-
me o evento. A administração do Ceri-
monial funciona de segunda a sexta, -
feira,  das 8h às 18h. 
 
Espaço físico: Capacidade de 400 em 
área coberta, podendo chegar a 600 

http://www.felicita.hpg.com.br.
mailto:felicita@ig.com.br.
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pessoas se utilizar a parte descoberta. 
Área de 1.500m² sendo 80% de jar-
dim. 
 
Equipamentos e serviços: buffet 
completo com atendimento interno e 
externo e eventos em geral. 
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
Nome: Cerimonial Le Chandon. 
 
Localização: Rua Lucio Bacelar, nº 
436. Bairro Praia da Costa. 
 
Cep: 29101-030. 
 
Telefone: (27) 3299-2911. 
 
Gerências: geral. 
 
Formas de pagamento: cheque ou 
dinheiro. 
 
Período de funcionamento: confor-
me o evento. A administração do Ceri-
monial funciona de segunda a sexta, -
feira,  das 8h às 18h. 
 
Espaço físico: capacidade para 500 
pessoas. 
 

Equipamentos e serviços: instala-
ções sanitárias, serviços de limpeza e 
serviço de coffee/buffet. 
 
Descrição e observações comple-
mentares: buffet completo. Empresa 
especializada em organização de festas 
e eventos. 
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
Nome: Cerimonial Casa de Luca. 
 
Localização: Avenida Luciano das Ne-
ves, s/nº. Bairro Centro. 
Cep: 29101-603. 
 
Telefone: (27) 3229-5253. 
 
Web site: 
http://www.casadeluca.com.br 
 
E-mail: thiagofabretti@ig.com.br 
 
Gerências: geral. 
 
Formas de pagamento: cheque ou 
dinheiro. 
 
Período de funcionamento: confor-
me o evento. A administração do Ceri-

monial funciona de segunda a sexta, -
feira,  das 8h às 18h. 
 
Equipamentos e serviços: instala-
ções sanitárias, serviços de limpeza, 
serviço de segurança, serviço de coffe-
e/buffet e DJ. 
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
Nome: Buffet de Churrasco 
 
Localização: Rua Luciano das Neves, 
nº1923. Bairro Praia de Itapoã. 
 
Cep: 29101-603. 
 
Telefone: (27) 3299-0964. 
 
E-mail: buffet_assis@yahoo.com.br 
 
Gerências: geral. 
 
Formas de pagamento: aceita che-
que e/ou dinheiro. 
 
Período de funcionamento: confor-
me a contratação. 
 
Espaço físico:  não realiza eventos no 
espaço próprio, presta serviços a even-

http://www.casadeluca.com.br
mailto:thiagofabretti@ig.com.br
mailto:buffet_assis@yahoo.com.br
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tos realizados em outras casas com 
outros espaços. 
 
Equipamentos e serviços:  serviço 
de coffee/buffet. 
 
Descrição e observações comple-
mentares: empresa de serviço de Buf-
fet para eventos com especialização 
em churrasco. 
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
5.5.2 � Empresas Organizadoras e 
Promotoras de Eventos 
 
Nome: Star Line Eventos Ltda. 
 
Localização: Rua Messias Gonçalves 
Correia, nº. 9. 
Bairro Nossa Senhora da Penha. 
 
Cep: 29110-080. 
 
Telefone: (27) 3200-4303 e (27) 
3340-4793. 
 
 Fax: (27) 3289-5329. 
 
Gerências: geral. 
 

Formas de pagamento:  cartão de 
crédito, cheques e/ou dinheiro. 
 
Período de funcionamento:  de se-
gunda a sexta, das 8h as 18h e sába-
do, das 8h as 12h. 
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco 
 
 
Nome: Minas Br Empreendimentos 
Comércio e Serviços Ltda. 
 
Localização: Rua Henrique Laranja, 
nº 264. Centro. 
 
Cep: 29100-350. 
 
Telefone: (27) 3229-4578. 
 
Gerências: geral. 
 
Formas de pagamento:  cartão de 
crédito, cheques e/ou dinheiro. 
 
Período de funcionamento:  de se-
gunda a sexta, das 8h as 18h e sába-
do, das 8h as 12h. 
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 

Nome: Regilene Barreto Calixto. 
 
Localização: Avenida Luciana Neves, 
nº 1.171, sala 601. Bairro Centro. 
 
Cep: 29100-201. 
 
Telefone: (27) 3289-1330. 
 
Gerências: geral. 
 
Formas de pagamento:  cartão de 
crédito, cheques e/ou dinheiro. 
 
Período de funcionamento:  de se-
gunda a sexta, das 8h as 18h e sába-
do, das 8h as 12h. 
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
Nome: Master Eventos. 
 
Localização: Avenida Luciano Neves, 
nº 2.966, apto. 201. Bairro Centro. 
 
Cep: 29101-603. 
 
Telefone: (27) 3299-0309. 
 
Gerências: geral. 
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Formas de pagamento:  cartão de 
crédito, cheques e/ou dinheiro. 
 
Período de funcionamento:  de se-
gunda a sexta, das 8h as 18h e sába-
do, das 8h as 12h. 
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
Nome: Concriar Eventos Ltda. 
 
Localização: Rua Castelo Branco, nº 
507, apto. 101. 
Bairro Praia da Costa. 
 
Cep: 29101-485. 
 
Gerências: geral. 
 
Formas de pagamento:  cartão de 
crédito, cheques e/ou dinheiro. 
 
Período de funcionamento:  de se-
gunda a sexta, das 8h as 18h e sába-
do, das 8h as 12h. 
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
Nome: Formandos Formatura e E-
ventos. 

 
Localização: Rua Professora Franceli-
na Carneiro Setúbal, nº 9. 
Bairro Praia de Itapoã. 
 
Telefone: (27) 3340-4298 e 
(27)3389-1944. 
 
Gerências: geral. 
 
Formas de pagamento:  cartão de 
crédito, cheques e/ou dinheiro. 
 
Período de funcionamento:  de se-
gunda a sexta, das 8h as 18h e sába-
do, das 8h as 12h. 
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
Nome: Fuchal Festas e Eventos. 
 
Localização: Rodovia Antônio Ataíde, 
nº 1366, loja. 1. 
Bairro Centro. 
 
Cep: 29100-290. 
 
Telefone: (27) 3229-9828. 
 
Gerências: geral. 
 

Formas de pagamento:  cartão de 
crédito, cheques e/ou dinheiro. 
 
Período de funcionamento:  de se-
gunda a sexta, das 8h as 18h e sába-
do, das 8h as 12h. 
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
Nome: BH Eventos Ltda. 
 
Localização: Rodovia ES-060, nº 
1.548, Rua 15, nº 8. Bairro Vila Nova. 
 
Cep: 29105-150. 
 
Telefone: (27) 3339-7300. 
 
Gerências: geral. 
 
Formas de pagamento:  cartão de 
crédito, cheques e/ou dinheiro. 
 
Período de funcionamento:  de se-
gunda a sexta, das 8h as 18h e sába-
do, das 8h as 12h. 
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco 
 
. 
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Nome: Advance Promoções e Even-
tos. 
 
Localização: Avenida Luciano Neves, 
nº 1.171, sala 601. Bairro Centro. 
 
Cep: 29100-201. 
 
Telefone: (27) 3289-1479. 
 
Gerências: geral. 
 
Formas de pagamento:  cartão de 
crédito, cheques e/ou dinheiro. 
 
Período de funcionamento:  de se-
gunda a sexta, das 8h as 18h e sába-
do, das 8h as 12h. 
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco 
 
 
Nome: Alfa Produções e Eventos. 
 
Localização: Avenida Santa Leopoldi-
na, nº 103, sala c24. Bairro Coqueiral 
de Itaparica. 
  
Cep: 29102-211. 
 
Telefone: (27) 3389-4735. 
 
 Fax: (27) 3289-5329. 

 
Gerências: geral. 
 
Formas de pagamento:  cartão de 
crédito, cheques e/ou dinheiro. 
 
Período de funcionamento:  de se-
gunda a sexta, das 8h as 18h e sába-
do, das 8h as 12h. 
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco 
 
 
Nome: Estruturante. 
 
Localização: Rua Goiânia, nº 472, 
apto. 202. Bairro Praia Itapoã. 
 
Cep: 29101-280. 
 
Gerências: geral. 
 
Formas de pagamento:  cartão de 
crédito, cheques e/ou dinheiro. 
 
Período de funcionamento:  de se-
gunda a sexta,  de 08:00 as 18:00h. 
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 

Nome: Líder Montagens e Eventos 
Ltda. 
 
Localização: Rua Messias Gonçalves 
Correia, nº 132 GPA. Bairro Nossa Se-
nhora da Penha. 
 
Cep: 29110-080. 
 
Gerências: geral. 
 
Formas de pagamento:  cartão de 
crédito, cheques e/ou dinheiro. 
 
Período de funcionamento:  de se-
gunda a sexta,  de 08:00 as 18:00h. 
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
Nome: 100 Por Centro Eventos As-
sessoria e Gestão. 
  
Localização: Rua XV de Novembro, nº 
915. Bairro Centro. 
 
Cep: 29100-031. 
 
Telefone: (27) 3239-1014 e (27) 
3034-2815. 
 
Gerências: geral. 
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Formas de pagamento:  cartão de 
crédito, cheques e/ou dinheiro. 
 
Período de funcionamento:  de se-
gunda a sexta,  das 8h as 18h. 
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco 
 
 
Nome: Nielsen Buffets e Decora-
ções. 
 
Localização: Rua Santa Rosa, nº 25. 
Bairro Glória. 
 
Cep: 29122-290. 
 
Telefone: (27) 3031-5232 e (27) 
3329-9874. 
 
Gerências: geral. 
 
Formas de pagamento:  cartão de 
crédito, cheques e/ou dinheiro. 
 
Período de funcionamento:  de se-
gunda a sexta, das 8h as 18h. 
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 

Nome: Monte Montagens e Decora-
ções Ltda. 
 
Localização: Avenida Estudante José 
Júlio de Souza, nº 1548. Bairro Praia 
de Itaparica. 
 
Cep: 29102-010. 
 
Telefone: (27) 3319-4463. 
 
Gerências: geral. 
 
Formas de pagamento:  cartão de 
crédito, cheques e/ou dinheiro. 
 
Período de funcionamento:  de se-
gunda a sexta,  das 8h às 18h. 
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
5.5.3 � Outros Serviços e Equipa-
mentos Especializados 
 
Nome: PLM Sonorização. 
 
Localização: Rua Cabo Ailson Simões, 
nº 929. Bairro Centro. 
 
Cep: 29100-320. 
 

Telefone: (27) 8112-6323 e (27) 
9962-5385. 
 
 Fax: (27) 3229-3998 e (27) 3229-
2445. 
 
Web site: http://www.plmsom.com. 
 
E-mail: plmsom@plmsom.com. 
 
Gerências: geral. 
 
Formas de pagamento:  cartão de 
crédito, cheques e/ou dinheiro. 
 
Período de funcionamento:  de se-
gunda a sexta,  das 8h as 18h. 
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
Nome: EG Vídeo Produções. 
 
Localização: Rua Cabo Ailson Simões, 
nº 395, sala 301. Bairro Centro. 
 
Cep: 29100-320. 
 
Telefone: (27) 3329-1514. 
 
Gerências: geral. 
 

http://www.plmsom.com.
mailto:plmsom@plmsom.com.
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Formas de pagamento:  cartão de 
crédito, cheques e/ou dinheiro. 
 
Período de funcionamento:  de se-
gunda a sexta,  das 8h as 18h. 
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
Nome: ProxVídeo Produções. 
 
Localização: Rua Henrique Moscoso, 
nº 345. Bairro Praia da Costa. 
 
Cep: 29101-345. 
 
Telefone: (27) 3349-0265. 
 
Gerências: geral. 
 
Formas de pagamento:  cartão de 
crédito, cheques e/ou dinheiro. 
 
Período de funcionamento:  de se-
gunda a sexta,  das 8h as 18h. 
 
Descrição e observações comple-
mentares: filmagens. 
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
Nome: Miryan Turbav. 
 

Localização: Rua Professor Telmo de 
Souza Torres, nº 601. 
Bairro Praia da Costa. 
  
Cep: 29101-295. 
 
Telefone: (27) 3239-3531. 
 
Gerências: geral. 
 
Formas de pagamento:  cartão de 
crédito, cheques e/ou dinheiro. 
 
Período de funcionamento:  de se-
gunda a sexta,  das 8h as 18h. 
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
Nome: Vila Festas. 
 
Localização: Rua 15 de Novembro, nº 
895. Bairro Centro. 
 
Cep: 29100-031. 
 
Telefone: (27) 3239-3393. 
 
Gerências: geral. 
 
Formas de pagamento:  cartão de 
crédito, cheques e/ou dinheiro. 
 

Período de funcionamento:  de se-
gunda a sexta,  das 8h as 18h. 
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
Nome: Alda Buffet � Serviços Com-
pletos. 
 
Localização: Rua Oswaldo Ruy, nº 
239. Bairro São Torquato. 
 
Cep: 29114-250. 
 
Telefone: (27) 3359-8142. 
 
Gerências: geral. 
 
Formas de pagamento:  cartão de 
crédito, cheques e/ou dinheiro. 
 
Período de funcionamento:  de se-
gunda a sexta,  das 8h as 18h. 
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
 
 
Nome: Visão Telões. 
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Localização: Rua Cabo Ailson Simões, 
nº 1.079. Bairro Centro. 
 
Cep: 29100-325. 
 
Telefone: (27) 3034-0984 e (27) 
3329-1548. 
 
E-mail: visaofilmagens@ig.com.br. 
 
Gerências: geral. 
 
Formas de pagamento:  cartão de 
crédito, cheques e/ou dinheiro. 
 
Período de funcionamento:  de se-
gunda a sexta,  das 8h as 18h. 
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
Nome: Tela Show. 
 
Localização: Rua Castelância, nº 255, 
bloco B. Bairro Cobilândia. 
 
Cep: 29111-310. 
 
Telefone: (27) 3359-6406 e (27) 
9972-2690. 
 
Web site: 
http://www.telashow.com.br. 

 
E-mail: telashow@telashow.com.br. 
 
Gerências: geral. 
 
Formas de pagamento:  cartão de 
crédito, cheques e/ou dinheiro. 
 
Período de funcionamento:  de se-
gunda a sexta,  das 8h as 18h. 
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
Nome: Megaton Produções Artísti-
cas. 
 
Localização: Rua Henrique Moscoso, 
nº 1.019, sl. 403. Bairro Centro. 
 
Cep: 29100-021. 
 
Gerências: geral. 
 
Formas de pagamento:  cartão de 
crédito, cheques e/ou dinheiro. 
 
Período de funcionamento:  de se-
gunda a sexta,  das 8h as 18h. 
 
Descrição e observações comple-
mentares: filmagens. 
 

Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
5.6 - LAZER E ENTRETENIMENTO 
 
5.6.1  � Parque de Diversões e Te-
máticos 
 
Nome: Parque das Águas Ponta da 
Fruta. 
 
Localização: Rodovia ES-060 (Rodo-
via do Sol), km 18, s/n°. 
Bairro Ponta da Fruta. 
 
Cep: 29129-000. 
 
Telefone: (27) 3242-1133. 
 
Gerências: geral. 
 
Formas de pagamento:  cheque ou 
dinheiro. 
 
Período de funcionamento: de se-
gunda a sexta,  das 8h as 18h. 
 
Equipamentos e serviços: local para 
alimentação e instalações sanitárias 
não adaptados, piscinas de vários ta-
manhos e formatos, estacionamento e 
serviços de limpeza e de segurança.  
 

mailto:visaofilmagens@ig.com.br.
http://www.telashow.com.br.
mailto:telashow@telashow.com.br.
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Principais atividades ocorrentes no 
atrativo: atividades recreativas. 
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
 
 
5.6.2  � Parques, Jardins e Praças. 
 
Nome: Parque da Prainha. 
 
Localização: Rua Antônio Ferreira de 
Queiroz, s/n°. Bairro Prainha. 
 
Cep: 29125-001. 
 
Telefone: (27) 3388-4111. 
 
Web Site: 
http://www.vilavelha.es.gov.br. 
 
Gerências: geral. 
 
Forma de ingresso: gratuito. 
 
Período de funcionamento:  diaria-
mente, 24 horas. 
 
Equipamentos e serviços: instala-
ções sanitárias, locais de alimentação, 
serviço de limpeza, serviço de segu-

rança, telefone público e estaciona-
mento. 
 
Principais atividades ocorrentes no 
atrativo: atividades recreativas e des-
portivas. 
 
Descrição e observações comple-
mentares: local onde desembarcou o 
1° Donatário da Capitania, Vasco Fer-
nandes Coutinho. 
 
Nas imediações têm-se quadras poli-
esportivas, restaurantes, base da polí-
cia Militar, o 3° BI (Batalhão de Infan-
taria) do Exército e a Escola de Apren-
dizes de Marinheiro do Espírito Santo � 
EAMES. 
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
Nome: Praça Duque de Caxias. 
 
Localização: Avenida Luciano das Ne-
ves. Bairro Centro. 
 
Cep: 29100-200. 
 
Gerências: geral, vinculada a Secreta-
ria Municipal de Obras. 
 
Forma de ingresso: gratuito. 

 
Período de funcionamento:  diaria-
mente, 24 horas. 
 
Equipamentos e serviços: telefone 
público e banca de revista. 
 
Principais atividades ocorrentes no 
atrativo: atividades recreativas e cul-
turais. 
 
Descrição e observações comple-
mentares: a praça localiza-se no cen-
tro da cidade. Nela estão o Titanic e o 
Teatro Municipal de Vila Velha. Tem 
pontos de táxi e de ônibus municipais e 
intermunicipais. É arborizada, possui 
palanque e em seus arredores existem 
diversas lojas comerciais e bancos. 
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.6.3  � Clubes 
 
Nome: ITC � Itaparica Tênis Clube. 
 

http://www.vilavelha.es.gov.br.
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Localização: Avenida Saturnino Ran-
gel Mauro, nº1179. Bairro Praia de 
Itaparica. 
 
Telefone: (27) 3349-6274. 
 
Gerências: geral.  
 
Forma de ingresso: pago. 
 
Período de funcionamento: diário, 
no horário das 7h às 22h. 
 
Equipamentos e serviços: instala-
ções sanitárias, locais de alimentação, 
serviço de limpeza, serviço de segu-
rança, serviço de saúde, telefone públi-
co e estacionamento.  
 
Principais atividades ocorrentes no 
atrativo: atividades recreativas e des-
portivas. 
 
Descrição e observações comple-
mentares: no clube há piscina de a-
dultos e infantil, área de lazer, pista de 
dança, academia de ginástica, quadras 
esportivas, sauna seca e à vapor e sa-
lão de festa. 
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 

Nome: Inter Tênis. 
 
Localização: Rua Castelo Branco, 
Praia da Costa. Área urbana. 
 
Cep: 29101-480. 
 
Gerências: geral.  
 
Forma de ingresso: pago. 
 
Período de funcionamento: diário, 
no horário das 7h às 22h. 
 
Equipamentos e serviços: instala-
ções sanitárias e locais para alimenta-
ção não adaptados, serviço de limpeza, 
de segurança e de saúde e telefone 
público.  
 
Principais atividades ocorrentes no 
atrativo: atividades recreativas e des-
portivas. 
 
Descrição e observações comple-
mentares: o clube é específico para a 
prática de tênis. 
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
Nome: Olympico Esporte Clube. 
 

Localização: Rua Antonio Atayde, n° 
246. Bairro Prainha. 
 
Cep: 29100-290. 
 
Gerências: geral.  
 
Forma de ingresso: pago. 
 
Período de funcionamento: domin-
go, das 20h às 00h ou em eventos com 
dia e horário previamente agendados. 
 
Equipamentos e serviços: instala-
ções sanitárias e bar não adaptados, 
serviço de limpeza e de segurança. 
 
Principais atividades ocorrentes no 
atrativo: música e dança. 
 
Descrição e observações comple-
mentares: o clube possui capacidade 
para 500 pessoas. 
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
Nome: Clube Libanês do Espírito 
Santo. 
 
Localização: Alameda Munir Helal, 
s/n°. Bairro Praia da Costa. 
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Cep: 29100-010. 
 
Telefone: (27) 3329-2527. 
 
Gerências: geral.  
 
Forma de ingresso: pago. 
 
Período de funcionamento:  diaria-
mente, a partir das 8h. 
 
Equipamentos e serviços: instala-
ções sanitárias e local para alimenta-
ção não adaptados, serviços de limpeza 
e de segurança,  telefone público e 
estacionamento.  
 
A principal instalação é o próprio clube, 
com capacidade para 4.000 pessoas. 
 
Principais atividades ocorrentes no 
atrativo: atividades recreativas e des-
portivas. 
 
Descrição e observações comple-
mentares: no clube há sauna, piscina, 
academia, bar, restaurante, telefone 
público, banheiros, pista de dança e 
playground.  
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 

Nome: Thermas Internacional do 
Espírito Santo. 
 
Localização: Rodovia ES-060 (Rodo-
via do Sol) km 29. Bairro Palmeiras. 
 
Cep: 29129-015. 
. 
Telefone: (27) 3329-9232. 
 
Gerências: geral.  
 
Forma de ingresso: pago. 
 
Período de funcionamento: diaria-
mente, das 8h às 22h. 
 
Equipamentos e serviços: instala-
ções sanitárias e locais para alimenta-
ção não adaptados, serviço de limpeza, 
de segurança e de saúde, estaciona-
mento e telefone público.  
 
Principais atividades ocorrentes no 
atrativo: atividades recreativas e des-
portivas. 
 
Observações complementares:  
endereço da secretaria do clube: Rua 
Henrique Laranja, nº1019, edifício 
Centro da Vila Shopping. Bairro Centro. 
Cep: 29100-020. 
 

Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
Nome: Associação Gazeta Pessoal � 
AGP.  
 
Localização: Rodovia ES-060 (Rodo-
via do Sol), s/n°. Bairro Ponta da Fru-
ta. 
 
Cep: 29129-000. 
 
Telefone: (27) 3342-1275. 
 
Gerências: geral. 
 
Forma de ingresso: acesso restrito 
aos funcionários da Associação dos 
Funcionários da Rede Gazeta de Co-
municação. 
 
Período de funcionamento: diaria-
mente, das 8h às 22h. 
 
Equipamentos e serviços: instala-
ções sanitárias, locais de alimentação, 
serviço de limpeza, serviço de segu-
rança, serviço de saúde e telefone pú-
blico.  
 
Principais atividades ocorrentes no 
atrativo: atividades recreativas e des-
portivas. 
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Descrição e observações comple-
mentares: o clube também dispõe de 
área de lazer com piscinas, toboágua, 
quadra de esporte, área verde, área 
para churrasqueiras, sauna e salão de 
jogos. 
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
5.6.4  � Estádios e Ginásios. 
 
Nome: Ginásio de Esporte João 
Goulart. 
 
Localização: Avenida Itaparica, s/n°. 
Bairro Coqueiral de Itaparica. 
 
Cep: 29103-826. 
 
Gerências: geral.  
 
Forma de ingresso: gratuito. 
 
Período de funcionamento: diaria-
mente, das 7h às 22h. 
 
Equipamentos e serviços: instala-
ções sanitárias, locais de alimentação, 
serviço de limpeza, serviço de segu-
rança e telefone público. 
 

Principais atividades ocorrentes no 
atrativo: atividades desportivas. 
 
Descrição e observações comple-
mentares: também conhecido como 
Tartarugão. 
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
5.6.5 �  Hipódromos, Autódromos, 
Kartódromos e Outros. 
 
Nome: Jockey Clube de Itaparica. 
 
Localização: Rodovia ES-060 (Rodo-
via do Sol). Bairro Praia de Itaparica. 
 
Cep: 29102-000. 
 
Gerências: geral.  
 
Forma de ingresso: pago. 
 
Período de funcionamento: de terça 
a domingo, das 8h às 22h. 
 
Equipamentos e serviços: instala-
ções sanitárias, locais de alimentação, 
serviço de limpeza, serviço de segu-
rança, telefone público e estaciona-
mento.  
 

Principais atividades ocorrentes no 
atrativo: equitação. 
 
Descrição e observações comple-
mentares: no local são ministradas 
aulas de equitação e, para o público 
em geral, fornece aluguel de cavalos 
para passeio. 
 
Há cavalos, baias, duas pistas para a 
prática de hipismo e uma pista de pro-
va de laço. A area do clube é de 20 
hectares. 
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
5.6.6 � Prestadores de Serviços de 
Lazer e Entretenimento 
 
Nome: Praia Stricke Boliche. 
 
Localização: Rua Ibitirama, n°1. Bair-
ro Praia de Itaparica. 
 
Cep: 29102-000. 
 
Telefone: (27) 3339-1910. 
 
Gerências: geral.  
 
Forma de ingresso: acesso pago.  
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Período de funcionamento: de terça 
a domingo, das 14h às 23h. 
 
Equipamentos e serviços: instala-
ções sanitárias, locais de alimentação, 
serviço de limpeza, telefone público e 
estacionamento. 
 
Principais atividades ocorrentes no 
atrativo: atividades recreativas. 
 
Descrição e observações comple-
mentares: fornece serviços para even-
tos em geral em suas instalações. 
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
Nome: Moto Mini. 
 
Localização: Avenida Beira Mar. Bair-
ro Praia de Itaparica. 
 
Cep: 29102-000. 
 
Gerências: geral.  
 
Forma de ingresso: acesso pago. 
 
Período de funcionamento: funciona 
de sexta-feira a domingo, das 15h às 
23h. 
 

Equipamentos e serviços: instala-
ções sanitárias, serviço de limpeza e 
estacionamento. 
 
Principais atividades ocorrentes no 
atrativo: atividades recreativas para 
crianças. 
 
Descrição e observações comple-
mentares: aluguel de mini-motos e 
mini-bugres para crianças. 
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
Nome: Barra Park. 
 
Localização: Rua Vasco Coutinho, 
s/n°. Barra do Jucu. 
 
Cep: 29125-000. 
 
Gerências: geral.  
 
Forma de ingresso: acesso pago. 
 
Período de funcionamento:  de ter-
ça-feira a domingo, no horário das 8h 
às 21h. 
 
Equipamentos e serviços: instala-
ções sanitárias, locais para alimenta-
ção, serviço de limpeza, serviço de 

segurança, telefone público e estacio-
namento. 
 
Principais atividades ocorrentes no 
atrativo: atividades recreativas e des-
portivas. 
 
Descrição e observações comple-
mentares: campo de futebol society, 
área verde e churrasqueira. 
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
Nome: Campo de Futebol � Escoli-
nha do Flamengo. 
 
Localização: Avenida Luciano das Ne-
ves, s/n°. Bairro Praia de Itapoã. 
 
Cep: 29101-600. 
 
Gerências: geral.  
 
Forma de ingresso: acesso pago. 
 
Período de funcionamento: diaria-
mente, das 8h às 21h. 
 
Equipamentos e serviços: instala-
ções sanitárias, locais para alimenta-
ção, serviço de limpeza, serviço de 
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segurança, telefone público e estacio-
namento. 
 
Principais atividades ocorrentes no 
atrativo: atividades desportivas. 
 
Descrição e observações comple-
mentares: campos com grama sintéti-
ca e escolinha de futebol. Os campos 
podem ser alugados para a prática de 
atividade esportiva. 
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
Nome: Espaço Kids. 
 
Localização: Rua Lucio Barcelar, n° 
90. Bairro Praia da Costa. 
 
Cep: 29101-030. 
 
Gerências: geral.  
 
Forma de ingresso: pago. 
 
Período de funcionamento:  de ter-
ça-feira a domingo,das 9h às 17h. 
 
Equipamentos e serviços: instala-
ções sanitárias, locais para alimenta-
ção, serviço de limpeza e telefone pú-
blico. 

 
Principais atividades ocorrentes no 
atrativo: atividades recreativas para 
crianças. 
 
Descrição e observações comple-
mentares: espaço dedicado ao entre-
tenimento infanto-juvenil. Há piscina, 
playground, animais, área verde e pro-
fissionais capacitados para atividade de 
recreação. 
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
5.6.7  � Boates / Discotecas 
 
Nome: Blow Up. 
 
Localização: Avenida Champagnat, 
nº620. Bairro Praia da Costa. 
 
Cep: 29101-140. 
 
Web site: http://www.blowup.com.br 
 
E mail:  blowup@blowup.com.br 
 
Telefone: (27) 3229-3000. 
 
 Gerências:  geral e de marketing. 
 
Forma de ingresso:  pago. 

 
Período de funcionamento: sexta e 
sábado, das 23h às 5h; domingo, das 
19h às 23h. (matinê). 
 
Equipamentos e serviços: bar e ins-
talações sanitárias não adaptadas, ser-
viços de limpeza e de segurança. 
 
Principais atividades ocorrentes no 
atrativo: música e dança. 
 
Descrição e observações comple-
mentares: capacidade para 500 pes-
soas. 
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco.. 
 
 
Nome: Coyote Bar e Boate Country. 
 
Localização: Rodovia ES-060 (Rodo-
via do Sol), km 23. Bairro Praia Ponta 
da Fruta. 
 
Cep: 29129-015. 
 
Telefone: (27) 9944-0871. 
 
 Gerências:  geral. 
 
Forma de ingresso:  pago. 
 

http://www.blowup.com.br
mailto:blowup@blowup.com.br
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Período de funcionamento: somente 
quando há shows e festas programa-
das. 
 
Equipamentos e serviços: instala-
ções sanitárias, serviço de limpeza, 
serviço de segurança, área para esta-
cionamento, palco para shows, bar e 
pista de dança. 
 
Principais atividades ocorrentes no 
atrativo: música e dança. 
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
Nome: Next. 
 
Localização: Avenida da Praia. Bairro 
Praia de Itaparica. 
 
Cep: 29102-085. 
 
Gerências: geral. 
 
Forma de ingresso:  pago. 
 
Período de funcionamento:  de 
quinta a sábado, das 23h às 5h. 
 
Equipamentos e serviços: bar e ins-
talações sanitárias não adaptadas, ser-
viços de limpeza e de segurança. 

 
Principais atividades ocorrentes no 
atrativo: música e dança. 
 
Descrição e observações comple-
mentares:  público GLTB � Gays, Lés-
bicas, Transexuais e Bissexuais. 
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
 
 
5.6.8  �  Cinemas 
 
Nome: Cineart Shopping da Terra - 
CINERAMA 
 
Localização: Shopping da Terra. Ave-
nida Jerônimo Monteiro, n° 1.690. 
Bairro Centro.   
 
Cep: 29100-400. 
 
Telefone: (27)  3219-7575.  
  
Gerências:  geral. 
 
Forma de ingresso:  pago. 
 
Período de funcionamento:  diaria-
mente, das 16h às 22h. 
 

Equipamentos e serviços: instala-
ções sanitárias e locais para alimenta-
ção não adaptados, serviço de limpeza, 
de segurança e de saúde, telefone pú-
blico, caixa eletrônico e estacionamen-
to. 
 
Principais atividades ocorrentes no 
atrativo: exibição de filmes. 
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
Nome: CINEART  
 
Localização: Avenida Ministro Salgado 
Filho, nº168. Bairro Soteco. 
 
Cep:  29106-010. 
 
Telefone: (27) 3340-4211. 
 
Gerências:  geral. 
 
Forma de ingresso:  pago. 
 
Período de funcionamento:  sexta-
feira, sábado e domingo, a partir das 
16h. 
 
Equipamentos e serviços: instala-
ções sanitárias não adaptadas, serviços 
de limpeza e de segurança, bebedouro, 
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telefone público e ar-condicionado cen-
tral. 
 
Principais atividades ocorrentes no 
atrativo: exibição de filmes. 
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
Nome: Cine Teatro UVV. 
 
Localização: Rua Comissário José 
Dantas de Mello, nº21. Bairro Boa Vis-
ta. 
 
Cep: 29102-920. 
 
Telefone: (27) 3320-2001. 
 
Gerências:  geral. 
 
Forma de ingresso:  pago. 
 
Período de funcionamento:  de a-
cordo com os eventos e apresentações 
programados. 
 
Equipamentos e serviços: instala-
ções sanitárias não adaptadas, serviços 
de limpeza e de segurança. 
 

Principais atividades ocorrentes no 
atrativo: exibição de filmes, capacida-
de para 200 pessoas. 
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
Nome: Cine Kinoplex. 
 
Localização: Avenida Carioca, nº353 
� Shopping Praia da Costa. Bairro Praia 
da Costa. 
 
Cep: 29101-950. 
 
Telefone: (27) 3320-6182. 
 
Gerências:  geral. 
 
Forma de ingresso:  pago. 
 
Período de funcionamento:  realiza 
sessões de filmes diárias, a partir das 
14h. 
 
Equipamentos e serviços: instala-
ções sanitárias não adaptadas, serviços 
de limpeza e de segurança. 
 
Principais atividades ocorrentes no 
atrativo: exibição de filmes. 
 

Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
 
5.6.9 �  Outros Locais 
 
Nome: Centro Esportivo e Cultural 
Marista. 
 
Localização: Avenida Champagnat, n° 
925. Bairro Centro. 
 
Cep:  29100-011. 
 
Telefone: (27) 4009-4200. 
 
Web Site:  http://www.marista.com.br 
 
Gerências: geral.  
 
Forma de ingresso: pago. 
 
Período de funcionamento: diaria-
mente, das 8h às 22h.  
 
Equipamentos e serviços: quadra 
poliesportiva, instalações sanitárias e 
vestiários adaptados, estacionamento, 
telefone público e serviços de limpeza 
e de segurança. 
 

http://www.marista.com.br
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Principais atividades ocorrentes no 
atrativo: atividades culturais e 
desportivas. 
 
Descrição e observações comple-
mentares: quadras, banheiros, canti-
na, telefones públicos e arquibancada 
com capacidade para 1.000 pessoas. 
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
 
5.6.10  � Outros Serviços e Equi-
pamentos 
 
Nome: Serviço Social do Comércio - 
SESC. 
 
Localização: Rua José Eugênio, n° 30. 
Bairro Nossa Senhora da Penha. Área 
urbana. 
 
Cep:  29110-240. 
 
Telefone: (27) 3229-4082 / 3239-
2978 
 
Gerências: geral.  
 
Forma de ingresso: pago. 
 

Período de funcionamento: diaria-
mente, de 08:00 às 23:00h. 
 
Equipamentos e serviços: instala-
ções sanitárias e locais para alimenta-
ção não adaptados, serviços de limpe-
za, de segurança e de saúde, telefone 
público e estacionamento. Sua princi-
pal instalação é o ginásio com capaci-
dade para 8.000 pessoas. 
 
Principais atividades ocorrentes no 
atrativo: atiividades desportivas. 
 
Descrição e observações comple-
mentares: quadras, saunas, piscina, 
telefone público, campo de futebol, bar 
e arquibancada com capacidade para 
8.000 pessoas. 
 
Dispõe de educação infantil voltada ao 
público de 3 a 6 anos; práticas despor-
tivas como ginástica, musculação, dan-
ça de salão, hidroginástica e aluguel de 
quadras poliesportivas. Atende aos 
comerciários e seus familiares. Mantém 
convênio com outras entidades. 
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
5.7 � OUTROS SERVIÇOS E EQUIPA-
MENTOS TURÍSTICOS 
 
5.7.1  � Informações Turísticas 
 
5.7.1.1 � Centro e Posto de Informa-
ções Turísticas 
 
Nome: Casa do Turista PMVV / De-
partamento de Turismo. 
 
Localização: Rua Presidente Lima, nº 
576. Bairro Centro. 
 
Cep: 29101-280. 
 
Telefone: (27) 3139-9018. 
 
E-mail: 
http://www.vilavelha.es.gov.br. 
 
Gerências: gerência de eventos, de 
marketing e de turismo. 
 
Período de funcionamento: atendi-
mento de segunda a sexta-feira,  das 
8h às 18h. 
 

http://www.vilavelha.es.gov.br.
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Equipamentos e serviços: instala-
ções sanitárias não adaptadas, serviço 
de limpeza, telefone público e estacio-
namento com 02 vagas. 
 
Principais atividades ocorrentes no 
atrativo: posto de informações turísti-
cas. Funciona também a Coordenação 
Municipal de Turismo de Vila Velha. 
 
Descrição e observações comple-
mentares: a Casa do Turista funciona 
nos dias úteis como centro de apoio ao 
turista. Aos finais de semana e feria-
dos, é sugerido que se dirija ao posto 
de informações turísticas do Parque da 
Prainha, que funciona das 9h às 17h. 
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
Nome: Centro de Informações do 
Parque da Prainha 
 
Localização: Parque da Prainha. Bair-
ro Prainha. 
 
Cep: 29100-231. 
 
Telefone: (27) 3289-0202. 
 
Web site: 
http://www.vilavelha.es.gov.br. 

 
Gerências: geral, vinculada a Coorde-
nação de Turismo. 
 
Forma de ingresso: gratuito. 
 
Período de funcionamento: de se-
gunda a domingo, das 9h às 17h. 
 
Equipamentos e serviços: instala-
ções sanitárias e locais para alimenta-
ção não adaptados, serviço de segu-
rança e de limpeza, telefone público e 
estacionamento com 120 vagas. 
 
Principais atividades ocorrentes no 
atrativo: posto de informações turísti-
cas. 
 
Descrição e observações comple-
mentares: o posto de informações 
turísticas do Convento da Penha locali-
za-se em anexo à lanchonete do Con-
vento. Tem ao seu redor: telefones 
públicos, sanitários, loja de artesanato 
e estacionamento. 
 
Funciona diariamente, mas não possui 
telefone próprio. Dispõe de folheteria 
turística e estagiários do curso de tu-
rismo. 
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 

 
 
5.7.2  � Entidades, Associações e 
Prestadoras de Serviços Turísticos 
 
Nome: Associação de Artesanato e 
Alimentação de Vila Velha 
 
Localização: Avenida Champagnat, nº 
508, Apart. 301. Bairro Centro. 
 
Cep: 29100-011. 
 
Período de funcionamento: de se-
gunda a sexta-feira,  das 8h às 18h e 
sábado, das 8h às 14h. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: 
organiza os setores do artesanato e da 
indústria caseira de alimentos. 
 
Equipamentos e serviços no atrati-
vo: serviços de informações, limpeza e 
de segurança, instalações sanitárias e 
locais para alimentação não adaptados. 
 
Referências/Documentos consul-
tados:  

1. Secretaria de Estado da Educa-
ção e Cultura, Conselho Estadu-
al de Cultura. Catálogo dos 
Bens Culturais Tombados no 
Espírito Santo. Vitória: Nassao 
Atílio Editor, São Paulo, 1991. 

http://www.vilavelha.es.gov.br.
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2. PMVV, SECTUR. Inventário da 
Oferta Turística do  Munici-
pal de Vila Velha . 2002/2003. 

3. Visita in loco. 
 
 
Nome: Associação de Artesãos e 
Produtos Caseiros de Vila Velha. 
 
Localização: Avenida Carlos Lindem-
berg, nº 1200. Bairro Glória. 
 
Cep: 29122-036. 
 
Telefone: (27) 3340-5756. 
 
Período de funcionamento: de se-
gunda a sexta-feira,  das 8h às 18h e 
sábado, das 8h às 14h. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: 
organiza os setores do artesanato e da 
indústria caseira de alimentos. 
 
Equipamentos e serviços no atrati-
vo: serviços de informações, limpeza e 
de segurança, instalações sanitárias e 
locais para alimentação não adaptados. 
 
Observações complementares: As-
sociação que reúne diversos artesãos 
do município de Vila Velha. 
 

Referências/Documentos consul-
tados:  

1. Catálogo dos Bens Culturais 
Tombados no Espírito Santo; 

2. Inventário da Oferta Turística 
de Vila Velha; 

3. Visita in loco e 
4. CD Cadastro de Artesãos Capi-

xabas � SEBRAE/ES. 
 
 
Nome: Associação de Artesãos de 
Vila Velha. 
 
Localização: Rua Chico Mendes, P4, 
C3, 403-P. Bairro Parque das Gaivotas. 
 
Cep: 29102-576. 
 
Telefone: (27) 3340-5756. 
 
Período de funcionamento: de se-
gunda a sexta-feira,  das 8h às 18h e 
sábado, das 8h às 14h. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: 
organiza o setor do artesanato. 
 
Equipamentos e serviços no atrati-
vo: serviços de informações, limpeza e 
de segurança, instalações sanitárias e 
locais para alimentação não adaptados. 
 

Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: algumas horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrati-
vo: informações, limpeza, segurança, 
sinalização, instalações sanitárias e 
locais para alimentação. 
 
Observações complementares: As-
sociação que reúne diversos artesãos 
do município de Vila Velha. 
 
Referências/Documentos consul-
tados:  

1. Secretaria de Estado da Educa-
ção e Cultura, Conselho Estadu-
al de Cultura. Catálogo dos 
Bens Culturais Tombados no 
Espírito Santo. Vitória: Nassao 
Atílio Editor, São Paulo, 1991. 

2. PMVV, SECTUR. Inventário da 
Oferta Turística do  Munici-
pal de Vila Velha . 2002/2003. 

3. Visita in loco; 
4. CD Cadastro de Artesãos Capi-

xabas � SEBRAE/ES e 
5. Associação de Artesanato de 

Ponta da Fruta. 
 
 
Nome: Associação de Bandas de 
Congo e Outros Grupos Folclóricos 
de Vila Velha 
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Localização: Rua Felisberto Pinto Viei-
ra, nº 56. Bairro Glória. 
 
Cep: 29106-320. 
 
Telefone: (27) 3219-2917 e (27) 
9252-1669. 
 
Período de funcionamento: de se-
gunda a sexta-feira,  das 8h às 18h. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: 
organiza e dá suporte aos grupos fol-
clóricos. 
 
Equipamentos e serviços no atrati-
vo: serviços de limpeza e de seguran-
ça, instalações sanitárias e local para 
alimentação não adaptados. 
 
Observações complementares: As-
sociação de Grupos Folclóricos que re-
úne 4 grupos de aproximadamente 120 
pessoas. 
 
Referências/Documentos consul-
tados:  

1. Secretaria de Estado da Educa-
ção e Cultura, Conselho Estadu-
al de Cultura. Catálogo dos 
Bens Culturais Tombados no 
Espírito Santo. Vitória: Nassao 
Atílio Editor, São Paulo, 1991. 

2. PMVV, SECTUR. Inventário da 
Oferta Turística do  Munici-
pal de Vila Velha . 2002/2003. 

3. Visita in loco. 
 
 
 
 
5.7.3  �  Outros 
 
Nome: Centro Informativo de Se-
gurança Pública. 
 
Localização: Rua Dr Jair Andrade, 
s/nº. Bairro Praia de Itapoã. 
 
Gerências: geral.  
 
Período de funcionamento:  de se-
gunda a sexta-feira,  das 8h às 18h. 
 
Equipamentos e serviços: instala-
ções sanitárias não adaptadas e telefo-
ne público. 
 
Principais atividades ocorrentes no 
atrativo: defesa dos interesses da 
comunidade, principalmente no que se 
refere à segurança. 
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 

Nome: Associação dos Moradores 
da Praia da Costa - AMPC. 
 
Localização: Avenida Hugo Musso, n° 
463. Bairro Praia da Costa. 
 
Cep: 29101-285. 
 
Telefone: (27) 3349-0559. 
 
Web site: http://www.ampc.com.br. 
 
E-mail: ampc@terra.com.br. 
 
Gerências: geral.  
 
Período de funcionamento:  de se-
gunda a sexta-feira,  das 8h às 18h. 
 
Equipamentos e serviços: instala-
ções sanitárias não adaptadas e telefo-
ne público. 
 
Principais atividades ocorrentes no 
atrativo: defesa dos interesses dos 
moradores da Praia da Costa e Praia de 
Itapoã, áreas de pleno interesse turís-
tico. 
 
Descrição e observações comple-
mentares: a Associação tem uma Rá-
dio Comunitária, que funciona com a 
freqüência 105,9 FM e convênio com a 
Polícia Militar, disponibilizando espaço 

http://www.ampc.com.br.
mailto:ampc@terra.com.br.
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físico para funcionamento de um des-
tacamento policial para agilizar o aten-
dimento às ocorrências na região. Dis-
põe também do Jornal da Associação e 
convênios para os associados. 
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
Nome: Serviço de Atendimento ao 
Consumidor - SAC. 
 
Localização: Avenida Santa Leopoldi-
na, s/n°. Bairro Coqueiral de Itaparica. 
 
Cep: 29102-200. 
 
Gerências: geral.  
 
Período de funcionamento:  de se-
gunda a sexta-feira,  das 8h às 18h. 
 
Equipamentos e serviços: instala-
ções sanitárias não adaptadas e telefo-
ne público. 
 
Principais atividades ocorrentes no 
atrativo: defesa dos direitos do con-
sumidor. 

 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
Nome: Uniglória. 
 
Localização: Rua Santa Rosa, n° 210. 
Bairro Glória. 
 
Cep: 29122-240. 
 
Telefone: (27) 3289-2042. 
 
Web site: 
http://www.gloriamodas.com.br. 
 
E-mail: 
unigloria@gloriamodas.com.br. 
 
Gerências: geral.  
 
Período de funcionamento:  de se-
gunda a sexta-feira,  das 8h às 18h. 
 
Equipamentos e serviços: instala-
ções sanitárias não adaptadas e telefo-
ne público. 
 

Principais atividades ocorrentes no 
atrativo: entidade que organiza o pólo 
industrial da Glória. 
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
6 - INFRA-ESTRUTURAS DE APOIO 
TURÍSTICO 

 
 

 

http://www.gloriamodas.com.br.
mailto:unigloria@gloriamodas.com.br.
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6.1 - INFORMAÇÕES BÁSICAS DO MU-
NICÍPIO 
 
6.1.1 � Características Gerais 
 
6.1.1.1 � Políticas 
 
Nome: Vila Velha 
 
Localização:  Latitude � 20º 20� 17�. 

Longitude � 40º 17� 42�. 
 
Endereço da Prefeitura: Rua Henri-
que Laranja, nº 397. 
Bairro Centro. 
 
CEP: 29100-903. 
 
Telefone: (27) 3329-0555 e (27) 
3329-0693. 
 
Fax: (27) 3329-1091. 
 
Web Site: 
http://www.vilavelha.es.gov.br. 
 
E-mail: maxfilho@vilavelha.es.gov.br. 
 
CNPJ/MF: 37165554/0001-13. 
 
Referências/Documentos consul-
tados:  

1. Banco de dados IPES. 
2. IBGE � Censo 2000. 
3. Prefeitura Municipal de Vila Ve-

lha. 

4. SEBRAE/ES � Perfil dos Municí-
pios 2003. 

5. Site 
http://www.vilavelha.es.gov.br. 

 
 
 
6.1.1.2 � Geográficas 
 
Área Total do Município: 211 Km². 
 
Município Limítrofes:  

 ao Norte: Vitória; 
 ao Sul: Guarapari ; 
 ao Leste: Cariacica e Viana 
 e a Oeste: Oceano Atlântico. 

 
Distritos:  

 Argolas. 
 Ibes. 
 Jucu. 
 São Torquato. 

 
Temperatura: média 25°  
 
Clima: Tropical 
 
Altitude Média: 4m (sede). 
 
Referências/Documentos consul-
tados:  
1. Banco de dados IPES. 
2. IBGE � Censo 2000. 
3. Prefeitura Municipal de Vila Velha. 
4. SEBRAE/ES � Perfil dos Municípios 

2003. 

5. Web Site: 
http://www.vilavelha.es.gov.br. 

 
 
 
6.1.1.3 � Econômicas 
 
Principais Atividades Econômicas:  

 indústria de transformação; 
 construção civil; 
 comércio; 
 atividades imobiliárias; 
 atividades portuárias; 
 pólo de confecções e 
 indústrias alimentícias. 

 
Referências/Documentos consul-
tados:  

1. Banco de dados IPES; 
2. IBGE � Censo 2000; 
3. Prefeitura Municipal de 

Vila Velha; 
4. SEBRAE/ES � Perfil dos 

Municípios 2003 e 
5. Site 

http://www.vilavelha.es.
gov.br. 

 
 
6.1.2 � Aspectos Históricos 
 
�Na terceira década do século XVI, de-
pois da chegada dos portugueses ao 
Brasil, D. João III, Rei de Portugal, 
para viabilizar a administração da nova 
colônia americana, dividiu-a em capi-

http://www.vilavelha.es.gov.br.
http://www.vilavelha.es.gov.br.
http://www.vilavelha.es.gov.br.
http://www.vilavelha.es.
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tanias hereditárias que seriam doadas 
a homens de sua confiança, geralmen-
te fidalgos, militares ou pessoas de 
recurso. 
Em 1534 Vasco Fernandes Coutinho, 
nobre português, recebia daquele 
mesmo monarca a carta de doação e o 
foral da sua capitania no Brasil, em-
barcando, no ano seguinte, na nau 
"Glória" para tomar posse de suas ter-
ras. Em 23 de maio de 1535 aportou 
no local hoje denominado Prainha, na 
atual cidade de Vila Velha, que ali fica 
entre os morros da Penha e Inhoá. 
Como acompanhantes, Vasco Fernan-
des Coutinho trouxe um grupo de ses-
senta colonos, entre os quais se encon-
travam dois nobres bastardos, Dom 
Jorge Meneses e Dom Simão Castelo 
Branco, que vinham cumprir pena no 
Brasil. 
 
Com a chegada dos portugueses foram 
levantadas as primeiras moradias e foi 
iniciada a construção de uma capela 
que daria origem à igreja de Nossa 
Senhora do Rosário, passando os colo-
nos a se dedicar ao cultivo da terra, ao 
plantio da cana-de-açúcar e à constru-
ção de engenhos. Estabelecia-se, as-
sim, a primitiva vila do Espírito Santo 
(mais tarde Vila Velha), que por quinze 
anos seria sede da capitania do mesmo 
nome. 
 

As dificuldades encontradas nos pri-
meiros tempos e o reduzido número de 
colonos com que contou o donatário 
constituíram obstáculos à expansão da 
colonização, o que levou Vasco Fer-
nandes Coutinho a viajar para Portugal 
em busca de mais homens e de mais 
recurso para a sua empreitada coloni-
zadora. À frente da administração dei-
xou Dom Jorge Meneses, como seu 
substituto, isso em 1539. A adminis-
tração de Jorge de Menezes foi desas-
trosa, principalmente pelo tratamento 
violento que dispensou os índios, na 
luta contra os quais acabou morrendo. 
 
Quando Coutinho retornou de Portugal 
� em 1547 para alguns e 1549 para 
outros � encontrou sua capitania qua-
se destruída. Grande parte dos colo-
nos, para fugir aos ataques indígenas, 
havia se transferido para a ilha que o 
donatário tinha doado em sesmaria, 
provavelmente em 1536 ou 1537, ao 
fidalgo português Duarte de Lemos. 
Nessa ilha, Coutinho erigiu, em 1550, a 
nova sede de sua capitania, dando-lhe 
o nome de vila de Nossa Senhora da 
Vitória.  
 
Com essa transferência de sede, a vila 
do Espírito Santo ficou entregue aos 
poucos colonos que nela permanece-
ram associados aos índios que foram 
pacificados, sendo supervisionada pelo 
próprio donatário. Toda a vida adminis-

trativa da capitania capixaba se desen-
rolaria, a partir de então, na vila nova 
da Vitória. 
 
Em 1558 aportou, na Prainha de Vila 
Velha, o frei Pedro Palácios, irmão 
franciscano (leigo), natural de Medina 
do Rio Seco, Espanha, trazendo o pai-
nel de Nossa Senhora dos Prazeres. 
Frei Pedro foi o responsável pela cons-
trução, poucos anos depois, de uma 
ermida no alto do morro da Penha, e 
pela encomenda, que fez a um emissá-
rio que seguia para Lisboa, de uma 
imagem de Nossa Senhora que daria 
origem no Espírito Santo ao culto a 
Nossa Senhora da Penha. 
 
A construção do convento, feita por 
etapas, recebeu acréscimos e reparos 
ao longo dos séculos, até se transfor-
mar no monumento religioso mais im-
portante da arquitetura histórica do 
Estado do Espírito Santo. 
 
Desde a mudança da sede da capitania 
para a ilha de Vitória a vida na antiga 
vila do Espírito Santo (Vila Velha) se 
reduziu, no período colonial e mesmo 
durante o período provincial de nossa 
História, a ocorrências esporádicas que 
se desenrolaram em torno da igreja de 
Nossa Senhora do Rosário e do Con-
vento da Penha. Dentre essas ocorrên-
cias merecem registro os ataques dos 
holandeses contra as fazendas de açú-
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car de Vila Velha, no século XVII, e a 
tentativa fracassada de saquear o con-
vento, o que deu origem à lenda do 
exército de Nossa Senhora que os ho-
landeses viram descendo das nuvens 
para salvar o santuário. Baseado nesta 
lenda, o pintor Benedito Calixto fez o 
quadro que se acha exposto na galeria 
do convento, junto com outros de sua 
autoria, tendo por motivo temas liga-
dos às tradições daquele monumento 
histórico. 
 
No século XVII, o donatário Francisco 
Gil de Araújo, que adquiriu a capitania 
do Espírito Santo a um dos herdeiros 
de Vasco Fernandes Coutinho, constru-
iu, em Vila Velha, na Praia de Piratinin-
ga, o forte que tem este nome, e que 
foi consagrado a São Francisco Xavier, 
razão pela qual é também conhecido 
pela denominação de forte de São 
Francisco Xavier da Barra. Para alguns 
autores, o forte de Piratininga, ainda 
hoje existente em área ocupada pelo 
38° Batalhão de Infantaria do Exército, 
foi edificado em um sítio que, devido à 
sua posição estratégica, se prestou à 
defesa da capitania desde os tempos 
de Vasco Fernandes Coutinho. 
 
No século XIX, Vila Velha mereceu re-
ferências especiais dos viajantes que 
por ali passaram, dentre os quais, o 
naturalista francês Auguste de Saint-
Hilaire, o príncipe alemão Maximiliano, 

o bispo José Caetano da Silva Coutinho 
e até do imperador do Brasil D.Pedro 
II. Na sua visita à Vila Velha, no ano 
de 1860, o imperador se fez acompa-
nhar da imperatriz D. Teresa Cristina.  
 
D.Pedro II subiu ao convento da Penha 
e deixou registrado, no seu diário de 
viagem, a impressão que teve do mag-
nífico panorama que se vê lá do alto. 
 
Em 30 de novembro de 1896, por força 
da Lei Estadual n° 212, o distrito de 
Vila Velha foi elevado à categoria de 
município. 
Em 21 de abril de 1931, o município de 
Vila Velha foi incorporado ao de Vitória, 
pelo Decreto Estadual n° 1.102, per-
manecendo nessa condição até o ano 
de 1938. Em 1943, houve nova anexa-
ção ao município da capital do Estado, 
do qual Vila Velha se desvinculou so-
mente em 1947. Em 31 de janeiro de 
1959 foi oficializada, por meio da Lei 
Estadual n° 479, a denominação Vila 
Velha para a antiga vila do Espírito 
Santo, berço da colonização portugue-
sa em terras capixabas.�1 
Até a década de 50 do século XX, a 
ocupação do município se processou 
em ritmo bem lento. A partir de 1951, 
a conclusão da obra da Rodovia Carlos 

                                                
1 Pesquisa e texto: Maria Clara Medeiros Santos 
Neves e Luiz Guilherme Santos Neves 
 

Lindemberg acelerou o declínio do 
transporte por bondes, já que a popu-
lação dava preferência ao ônibus. 
 
Outras obras de infra-estrutura que 
também contribuíram para o cresci-
mento do município, foram: a constru-
ção da Rodovia do Sol, ao longo do 
litoral, na década de 70; a construção 
da Ponte Darcy Castelo de Mendonça 
(3º Ponte) na década de 80, que encur-
tou consideravelmente a distância en-
tre a cidade e a capital provocando 
uma grande valorização da orla do 
município, principalmente nos Bairros 
Praia da Costa, Itapoã e Itaparica e a 
duplicação da Rodovia do Sol na déca-
da de 90 do século XX. Essas obras 
foram responsáveis por uma explosão 
demográfica que praticamente multipli-
cou por 14 a população em pouco mais 
de 50 anos (24.611 habitantes em 
1950, para 362.877 em 2002), trans-
formando Vila Velha no mais populoso 
Município capixaba. 
 
Histórico Administrativo 
Prefeitos  
1913 a 1915 - Manoel Francisco Duarte 
1916 a 1918 - João Tomaz de Souza 
Júnior 
1918 a 1921 - Antônio Francisco de 
Athaíde 
1922 a 1923 - José de Azevedo Vereza 
1923 a 1925 - Otávio Alves Araújo 
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1925 a 1928 - Esmerino Henrique Gon-
çalves Laranja 
1929 a 1930 - Godofredo Schneider 
1930 a 1931 - Eugênio Pacheco Quei-
roz 
1931 a 1936 - Francisco Almeida de 
Frutas Lima 
1937 a 1943 - Eugênio Pacheco Quei-
roz 
1947 a 1948 - Edgard Moreira de Sou-
za 
1948 a 1950 - Domício Ferreira Men-
des 
1951 a 1954 - Antônio Bezerra de Faria 
1955 a 1958 - Antônio Gil Veloso 
1959 a 1962 - Tuffi Nader 
1963 a 1966 - Américo Bernardes da 
Silveira 
1967 a 1969- Hugo Antônio Ronconi 
1970 a 1973 - Max de Freitas Mauro 
1973 a 1977 - Solon Borges Marques 
1977 a 1982 - Dr. Américo Bernardes 
da Silveira 
1983 a 1986 - Vasco Alves de Oliveira 
Júnior 
Maio de 1986 a Agosto de 1986 - Au-
célio Sampaio 
Agosto de 1996 a dezembro de 1997- 
Carlos Malta  
Janeiro a Dezembro de 1988 - Magno 
Pires (mandato tampão) 
1989 a 1992 - Jorge Alberto Anderes 
1993 a 1996 - Vasco Alves de Oliveira 
Júnior 
1997 a 2000 - Jorge Alberto Anders 
2001 a 2004 - Max Freitas Mauro Filho 

2005 a 2008 - Max Freitas Mauro Filho 
 
Referências/Documentos consul-
tados:  

1. Banco de dados IPES; 
2. IBGE � Censo 2000; 
3. Prefeitura Municipal de Vila Ve-

lha e 
4. SEBRAE/ES � Perfil dos Municí-

pios 2003. 
5. Web site: 

http://www.vilavelha.es.gov.br. 
 
 
 
 
6.1.3  � Administração Municipal 
 
 6.1.3.1 � Estrutura Administrativa 
 
Nome do Prefeito: Max Freitas Mauro 
Filho. 
 
Nome de secretarias, Departamen-
tos e Outros:  
 Secretaria Municipal de Ação Soci-

al; 
 Secretaria Municipal de Administra-

ção; 
 Coordenadoria de Administrações 

Regionais; 
 Coordenadoria do Governo; 
 Secretaria Municipal de Desenvol-

vimento Econômico; 
 Coordenação de Geração e Renda; 
 Coordenação de Turismo 

 Secretaria Municipal de Educação, 
Esporte e Cultura; 

 Secretaria Municipal de Finanças; 
 Secretaria Municipal de Meio Ambi-

ente; 
 Secretaria Municipal de Obras; 
 Secretaria Municipal de Planeja-

mento e Desenvolvimento Urbano; 
 Procuradoria Geral; 
 Secretaria Municipal de Saúde; 
 Secretaria do Gabinete e 
 Secretaria Municipal de Serviços 

Urbanos. 
 
Referências/Documentos consul-
tados:  

1. Banco de dados IPES. 
2. IBGE � Censo 2000. 
3. Prefeitura Municipal de Vila Ve-

lha. 
4. SEBRAE/ES � Perfil dos Municí-

pios 2003. 
5. Site 

http://www.vilavelha.es.gov.br. 
 
 
 
6.1.3.2 � Gestão do Turismo 
 
Órgão Oficial de Turismo: Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento Econô-
mico, Coordenação de Turismo. 
 
Titular do órgão: Antônio Caldas Bri-
to. 
 

http://www.vilavelha.es.gov.br.
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Localização: Rua Presidente Lima, 
nº516. Bairro Centro. 
 
Cep: 29100-330 
 
Telefone: (27) 3289-0202. 
 
Fax:  (27) 3139-9000 
 
E-mail: turismo@vilavelha.es.gov.br. 
 
Coordenadoria de Turismo: Flávia 
Vidigal Espíndula. 
 
Conselho Municipal de Turismo:  
Lei nº2904/94 � Conselho Municipal de 
Turismo e Esportes. 
 
Referências/Documentos consul-
tados:  

1. Banco de dados IPES. 
2. IBGE � Censo 2000. 
3. Prefeitura Municipal de Vila Ve-

lha. 
4. SEBRAE/ES � Perfil dos Municí-

pios 2003. 
5. Site 

http://www.vilavelha.es.gov.br. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6.1.4  � Legislação Municipal 
 

 LEI N 865 
Cria TAXA MUNICIPAL DE TURISMO. 
Essa taxa é destinada ao desenvolvi-
mento do turismo, incentivando o in-
tercâmbio político, social e econômico 
do Município. 
 

 LEI N 936 
INSTITUIÇÃO DO �DIA DE ANCHIETA�.  
A ser comemorado, anualmente no dia 
9 de Junho, neste Município, em ho-
menagem ao Venerável Padre José de 
Anchieta. 
 

 LEI N 1.560 
Cria a BANDA DE MUSÍCA MUNICIPAL 
DE VILA VELHA,  O PAVILHÃO FOL-
CLÓRICO, A ESCOLA DE BALLET MARIA 
MARQUES E O TEATRO MUNICIPAL. 
Essas entidades recreativa-culturais, 
criadas por essa Lei, ficam vinculadas 
ao Serviço de Turismo, e Promoções da 
PMVV - SETUP. 
 

 LEI Nº 1.586 
Dispõe sobre a INSTITUIÇÃO DO MU-
SEU DE VILA VELHA e dá outras provi-
dências. 
FINALIDADES: 
Recolher, ordenar e expor objetos e 
documentos que: 

 Constituem dados 
expressivos da 

formação históri-
ca da Cidade, do 
Estado e do País. 

 Tenham valor his-
tórico ou artísti-
cos. 

 
 LEI Nº 
1587 

DECLARA 1976, ANO MUNICIPAL DO 
TURISMO. 
 

 LEI Nº 2.255/85 
Fica criado o SERVIÇO DE PATRIMÔ-
NIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO MUNICI-
PAL (SPHAM) na estrutura organizacio-
nal do Departamento de Cultura. 
Faz parte integrada do SPHAM o Con-
selho Consultivo, constituído de 10 
membros, sendo presidido pelo Diretor 
do Departamento de Cultura do Muni-
cípio. 
Lei de Tombamento de bens móveis e 
imóveis.  
 

 LEI Nº 2.904/94 
Cria CONSELHO MUNICIPAL DE TU-
RISMO E ESPORTE e dá outras provi-
dências. 
Constitui-se na instância Municipal co-
mo organismos consultivo, normativo, 
deliberativo e de assessoramento  das 
diretrizes do desenvolvimento turístico 
do Município. Explica o que compete à 
ela e sua composição. 
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 LEI Nº 3.013 
Cria o SÍTIO HISTÓRICO DA PRAINHA 
DE VILA VELHA e dá outras providên-
cias 
Tem por objetivo a preservação do 
patrimônio cultural, histórico, religioso 
e paisagístico da região, delimitada no 
parágrafo único do artigo 2º desta Lei. 
Fica instituído a Semana de Reaviva-
mento Histórico-Cultural, que será co-
memorado anualmente na 2º quinzena 
do mês de maio de cada ano. 
 
 

 LEI Nº 3.251/96 
Cria o FUNDO MUNICIPAL DE DESEN-
VOLVIMENTO DO TURISMO E DO ES-
PORTE � FUNDETUR e dá outras provi-
dências. 
Instrumento de capacitação e aplicação 
de recursos que tem por objetivo pro-
porcionar meios para o financiamento e 
implantação das ações na área do Tu-
rismo e do Esporte do Município de Vila 
Velha. 
E  está vinculado ao Conselho Munici-
pal de Turismo e Esporte.  
 
 

 LEI Nº 3277/97 
Cap. 1 Das alterações na ESTRUTURA 
ORGANIZACIONAL DA PREFEITURA. 
 

 LEI Nº 3327/97 

Altera dispositivos da LEI Nº 2904/94 
QUE CRIOU O CONSELHO MUNICIPAL 
DE TURISMO  E ESPORTE. 
ART 1º - Passa a vigorar com a seguin-
te redação: 
� fica criado o Conselho Municipal de 
Turismo órgão colegiado, constituindo-
se na instância municipal como orga-
nismo consultivo normativo, deliberati-
vo e de assessoramento e fiscalização, 
destinado a promover e garantir o a-
primoramento das diretrizes do desen-
volvimento turístico do Município de 
Vila Velha. 
Também a alteração nos artigos 2º, 
3º, 4º, 5º e 6º. 
 

 LEI Nº 3512/98 
Declara de utilidade pública  A �CASA 
DA MEMÓRIA DE VILA VELHA� com 
sede neste município. 
 

 LEI Nº 3714/00 
Autoriza o Poder Executivo criar a FEI-
RA DO  ARTESANATO E DO BARRO no 
Município de Vila Velha. 
O evento poderá ser realizado prefe-
rencialmente no mês de maio, como 
parte dos festejos do aniversario da 
Cidade. E fica o Poder  Executivo auto-
rizado a incluir a Feira no Calendário 
permanente de Eventos  Turísticos e 
Festivos do Município. 
 

 LEI Nº 3745/00 

DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA O 
MUSEU FERROVIÁRIO DE VILA VELHA 
 

 LEI Nº 3748/00 
REVOGA DEISPOSITIVOS DS LEIS Nºs 
3277/97. 
 

 LEI Nº 3776/01 
DISPÔE SOBRE ALTERAÇÕES NA ES-
TRUTURA ORGANIZACIONAL DA PMVV 
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 
 

 LEI Nº 3847/01 
Altera dispositivos das Leis 2904/94 e 
3327/97 que criam e alteram o Conse-
lho Municipal de Turismo e dá outras 
providências. 
 

 LEI Nº 3952/02 
Cria o �PROJETO JOVEM VILAVELHEN-
SE EM AÇÃO�, formado por adolescen-
tes visando prestar orientações e in-
formações aos turistas sobre a história, 
cultura, tradições e divulgação de 
campanhas educativas e informativas 
do Município de Vila Velha. 
 
As despesas decorrentes deste Pro-
grama correrão por conta de dotação 
orçamentária consignada à Secretaria 
Municipal de Ação Social, através do 
Fundo Municipal da Infância e Adoles-
cência. 
 

 LEI Nº 3957/02 
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Institui o REGISTRO DE BENS CULTU-
RAIS DE NATUREZA IMATERIAL que 
constituem patrimônio cultural, cria  o 
PROGRAMA DE LEVANTAMENTO DO 
PRATRIMÔNIO IMATERIAL DO MUNICÍ-
PIO DE VILA VELHA. 
As despesas decorrentes da presente 
lei ocorrerão à conta de dotação pró-
pria do orçamento municipal. 
 

 LEI Nº 4147/03 
CRIA O CONSELHO GESTOR DA CASA 
DE CULTURA E CIDADANIA DE VILA 
VELHA, sobre o gerenciamento da Se-
cretaria Municipal da Cultura. 
 

 LEI Nº 4149/04 
CRIA A CASA DA CULTURA E CIDADA-
NIA DA BARRA DO JUCU.         
 

 DECRETO Nº 244/01 
Institui a Câmara Setorial da Ponta da 
Fruta do Município de Vila Velha. 
As despesas decorrentes deste Decreto 
serão cobertas com dotações orçamen-
tárias próprias, a serem incluídas no 
orçamento do ano subseqüente, desti-
nados à Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico. 

 DECRETO Nº 238/01 
Institui a Câmara Setorial do Sitio His-
tórico do Município de Vila Velha. 
As despesas decorrentes deste Decreto 
serão cobertas com dotações orçamen-
tárias próprias, a serem incluídas no 
orçamento do ano subseqüente, desti-

nados à Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico. 
 

 LEI ORGÂNICA � SEÇÃO V 
DO TURISMO 

Art. 170 -  O Município planejará a ex-
ploração de suas potencialidades turís-
ticas, apoiando iniciativas dos segmen-
tos envolvidos no setor e reconhecen-
do-o como forma de promoção social, 
cultural e econômica. 
Fica Criado o Conselho Municipal de 
Turismo - COMTUR. 
   
Referências/Documentos consul-
tados:  

1. Banco de dados IPES. 
2. IBGE � Censo 2000. 
3. Prefeitura Municipal de Vila Ve-

lha. 
4. SEBRAE/ES � Perfil dos Municí-

pios 2003. 
5. Site 

http://www.vilavelha.es.gov.br. 
6.1.5 � Feriados e Datas Co-

memorativas Municipais 
 

 23 de maio � Coloniza-
ção do Solo Espírtito 
Santense.; 

 data móvel - Dia de Nos-
sa Senhora da Penha. 

 
 
6.1.6 �  Serviços Públicos 
 

Domicílios particulares permanen-
tes: 98.968 domicílios. 
 
 
6.1.6.1 - Abastecimento de Água 
 
Empresa responsável: CESAN � 
Companhia Espírito Santense de Sane-
amento. 
 
Endereço: Rua Cabo Ailson Simões, nº 
952. Bairro Centro. 
 
Telefone: (27) 3388-9032 e (27) 
3388-9303. 
 
Forma de abastecimento de água 
dos domicílios particulares perma-
nente4s 2000 % 
Origem do abastecimento da água ca-
nalizada, número de domicílios em % 

 rede geral 98,0%; 
 poço ou nascente (na proprie-

dade) 1,3%; 
 outra 0,7%. 

 
Número de Domicílios Atendidos: 
74.792. 
 
Referências/Documentos consul-
tados:  

1. Banco de dados IPES. 
2. IBGE � Censo 2000. 
3. Prefeitura Municipal de Vila Ve-

lha. 
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4. SEBRAE/ES � Perfil dos Municí-
pios 2003. 

5. Site 
http://www.vilavelha.es.gov.br. 

 
 
 
6.1.6.2 - Serviços de Esgoto 
 
Empresa responsável: CESAN � Com-
panhia Espírito Santense de Sanea-
mento. 
 
Endereço: Rua Cabo Ailson Simões, nº 
952. Bairro Centro. 
 
Telefone: (27) 3388-9032 e (27) 
3388-9303. 
 
Forma de esgotamento sanitário 
dos domicílios particulares funcio-
nários permanentes 2000 em % 

 Fossa rudimentar � 4,6%; 
 Fossa séptica � 23,1%; 
 Outro escoadouro � 0,4%; 
 Rede geral de esgoto ou pluvi-

al � 66,1%; 
 Rio, lago ou mar � 1,9%; 
 Vala � 3,3%; 
 Nenhuma � 0,6%. 

 
Forma de esgotamento sanitário 
dos domicílios particulares funcio-
nários permanentes urbanos 2000 
em % 

 Fossa rudimentar � 4,3%; 

 Fossa séptica � 23,2%; 
 Outro escoadouro � 0,4%; 
 Rede geral de esgoto ou pluvial 
� 66,3%; 

 Rio, lago ou mar � 2,0%; 
 Vala � 3,3%; 
 Nenhuma � 0,6 % 
 

Número de Ligações: 70.613 
 
Economias: 116.452 
 
Referências/Documentos consul-
tados:  

1. Banco de dados IPES. 
2. IBGE � Censo 2000. 
3. Prefeitura Municipal de Vila Ve-

lha. 
4. SEBRAE/ES � Perfil dos Municí-

pios 2003. 
5. Site 

http://www.vilavelha.es.gov.br. 
 
 
 
6.1.6.3 - Serviços de Energia 
 
Empresa responsável: ESCELSA � Es-
pírito Santo Centrais Elétricas 
 
Endereço: no município não tem sede, 
o atendimento é realizado na sede que 
fica localizada na Rua 7 de setembro, 
s/n., Bairro Centro, Vitória. 
 
Cep: 29100-301. 

 
Número de Domicílios Atendidos: 
128.349. 
 
Referências/Documentos consul-
tados:  

1. Banco de dados IPES; 
2. IBGE � Censo 2000; 
3. Prefeitura Municipal de Vila Ve-

lha; 
4. SEBRAE/ES � Perfil dos Municí-

pios 2003 e 
5. Site 

http://www.vilavelha.es.gov.br. 
 
 
 
6.1.6.4 - Serviços de Coleta de Lixo 
 
Empresa responsável: Queiroz Gal-
vão. 
 
Endereço: Rodovia Darly dos Santos, 
s/nº. Bairro Nossa Senhora da Penha. 
 
Telefone: (27) 3340-0273   
 
Cep: 29110-400. 
 
Número de domicílios atendidos: 
Informação relevante nesse assunto 
como: 

 Todos os bairros são atendidos, 
considera-se que no mínimo 
95% dos domicílios atendidos; 

http://www.vilavelha.es.gov.br.
http://www.vilavelha.es.gov.br.
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 A coleta é feita em dias alterna-
dos, com exceção de alguns 
bairros da região central do 
município, Centro, Glória e Praia 
da Costa, onde a quantidade de 
lixo é maior e a coleta é diária; 

 Em média são recolhidas 8.000 
toneladas de lixo domiciliar ao 
mês e 

 45 toneladas de lixo hospitalar 
são recolhidos ao mês. 

 
Referências/Documentos consul-
tados:  

1. Banco de dados IPES; 
2. IBGE � Censo 2000; 
3. Prefeitura Municipal de Vila Ve-

lha; 
4. SEBRAE/ES � Perfil dos Municí-

pios 2003 e 
5. Site 

http://www.vilavelha.es.gov.br.
. 

 
 
 
 
6.1.7 - Outras Informações. 
 
Distância da Sede à Capital do Es-
tado: 12 km. 
 
Densidade demográfica: 1.636,8 
(2000) e 1.831,9 (2004). 
 
Taxa de urbanização: 99,6 hab/Km2. 

 
População residente: total 345.965, 
urbana 344.625 e rural 1.340 (IBGE 
2000). 
 
Estimativa da população residente 
para 2004: total 387.204. 
 
Atrativos mais visitados: Convento 
da Penha, Praias e Chocolates Garoto. 
 
Referências/Documentos consul-
tados: 
IBGE,  
IPES 
Empresas de Turismo Receptivo da 
Grande Vitória 
 
 
6.2 � MEIOS DE ACESSO AO MUNICÍ-
PIO 
 
6.2.1  � Terrestres. 
 
6.2.1.1 � Terminais / Estações Rodovi-
árias e Serviços Rodoviários. 
 
Meios de Acesso ao Município:  

 Rodovia estadual, pavimentada 
em bom estado de conservação. 

 Rodovia municipal, pavimentada 
em regular estado de conserva-
ção. 

 Portuário em bom estado de 
conservação. 

 

Equipamentos, Serviços e Facilida-
des nos Equipamentos e Vias de 
Acesso:  

 instalações sanitárias; 
 locais da alimentação; 
 serviço de limpeza; 
 serviço de segurança; 
 lojas de conveniências; 
 estacionamento; 
 serviço de saúde; 
 telefone público e 
 caixa eletrônico. 

 
Serviços distribuídos ao longo das vias 
de acesso ao município. 
 
Acesso para Capital do Estado:  dá-
se através de 03 pontes � Ponte Flo-
rentino Ávidos, Ponte Dom João Batista 
da Mota e Albuquerque (2ª ponte) e 
Ponte Deputado Darcy Castello de 
Mendonça (3ª ponte). 
 
Acesso para Outras Capitais: 

 Belo Horizonte � MG � Rodovia 
BR 262. 

 Rio de Janeiro � RJ � Rodovia 
BR 101 � Sul. 

 Salvador � Ba � Rodovia BR 
101 � Norte. 

 
Acesso para Outros Municípios:  

 Cariacica � Rodovia Carlos Fer-
nando Lindemberg. 

 Guarapari � Rodovia do Sol 
(Rodovia Estadual ES-060). 

http://www.vilavelha.es.gov.br.


 
Inventário Turístico do Município de Vila Velha / 2005 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

209

 Viana � estradas vicinais que in-
terligam a BR-101 Sul à Rodo-
via do Sol (ES-060). 

 
Descrição e observações comple-
mentares:  
Pontes de acesso a Vila Velha:  

 Ponte Florentino Ávidos (Cinco 
Pontes) � 1ª ligação com a 
capital; 

 Ponte Dom João Batista da Mota 
e Albuquerque (2ª Ponte) e 

 Ponte Deputado Darcy Castello 
de Mendonça (3ª ponte) � que 
é um atrativo turístico à parte. 

 
Referências/Documentos consul-
tados:  Prefeitura de Vila Velha 
 
 
6.2.1.2 � Terminais / Estações Ferrovi-
árias 
 
Nome: Terminal Rodoviário  de Vila 
Velha. 
 
Integra rede de transporte: nacio-
nal. 
 
Localização: Avenida Santa Leopoldi-
na, s/nº. Bairro Coqueiral de Itaparica. 
 
Cep: 29102-200. 
 
Telefone: (27) 3339-2575. 
 

 Web Site: http://www.vilavelha-
es.gov.br. 
 
Gerências: gerenciado pela Secretaria 
Municipal de Transportes. 
 
Período de atendimento: segunda a 
domingo, das 6h às 23h30. 
 
Formas de ingresso/pagamento: 
cartão de crédito, cheque ou dinheiro. 
 
Tipos de transporte: rodoviário. 
 
Características do veículo/frota:  
classe econômica, semi-leito e leito. 
 
Abrangência do atendimento: na-
cional. 
 
Equipamentos e serviços existen-
tes no interior do transporte: ar -
condicionado, travesseiro, mantas e 
sanitários. 
 
Descrição e observações comple-
mentares: a Rodoviária de Vila Velha 
possui cabines de atendimento das 
seguintes empresas: Viação Águia 
Branca, Itapemirim, Penha, São Geral-
do e Planeta. 
 
Possui lanchonete, sanitários, estacio-
namento, ponto de táxi e telefones 
públicos. 
 

A Rodoviária não tem guichê da Viação 
Alvorada. Quem desejar os serviços da 
mesma, deve embarcar na Avenida 
Carlos Lindemberg, Rodovia Darly San-
tos ou na Rodovia do Sol nos pontos de 
ônibus. A passagem é adquirida no 
interior do veículo. 
 
Origem Vila Velha 
 

 Vila Velha / Anchieta 
Viação Planeta � Tel.: (27) 3223-4660; 
Horários de segunda-feira a sábado � 
5h25 e 17h50; 
 

 Vila Velha / Belo Horizonte � o-
rigem Guarapari 

Viação São Geraldo � Tel.: (27) 3349-
1807, (27) 3349-3223 e (27) 3349-
0477. 
Horários � 7h15, 11h30, 20h30 e 21h. 
 
Viação Itapemirim � Tel.: (27) 3329-
1170. 
Horários: 7h30, 13h, 20h15 e 21h15. 
 

 Vila Velha / Bom Jesus do Norte 
Viação Planeta � Tel.: (27) 3223-4600. 
Horários: 6h, 6h20 e 16h. 
 

 Anchieta /Vila Velha 
Viação Planeta � Tel.: (27) 3223-4600. 
Horários de segunda-feira a sábado, às 
6h e 14h e domingo, às 18h40. 
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 Belo Horizonte / Vila Velha � 
destino Guarapari 

Viação São Geraldo � Tel.: (27) 3223-
0477. 
Horários: 8h15, 13h30 e 21h30. 
 
Viação Itapemirim � Tel.: (27) 3329-
1170. 
Horários: 8h15, 13h29, 21h e 22h45.  
 

 Vila Velha / Governador Valada-
res � origem Guarapari. 

Viação São Geraldo � Tel.: (27) 3223-
0477. 
Horários: 21h46. 
 

 Vila Velha / Ouro Preto � ori-
gem Guarapari. 

Viação São Geraldo � Tel.: (27) 3223-
0477. 
Horários: 10h46. 
 
Viação Itapemirim � Tel.: (27) 3329-
1170. 
Horários: 19h45. 
 

 Vila Velha / São Paulo � origem 
Vitória. 

Viação Itapemirim � Tel.: (27) 3329-
1170. 
Horários: 15h, 16h e 20h. 
 
Destino Vila Velha 
 

 Bom Jesus do Norte / Vila Ve-
lha. 

Viação Planeta � Tel.: (27) 3223-4600. 
Horários: 12h40 e 21h40. 
 

 Governador Valadares / Vila Ve-
lha � destino Guarapari. 

Viação São Geraldo � Tel.: (27) 3223-
0477. 
Horários: 22h. 
 

 Ouro Preto / Vila Velha � desti-
no Guarapari. 

Viação São Geraldo � Tel.: (27) 3223-
0477. 
Horários: 21h (em dias alternados). 
 
Viação Itapemirim � Tel.: (27) 3329-
1170. 
Horários: 19h. 
 

 São Paulo / Vila Velha � destino 
Vitória. 

Viação Itapemirim � Tel.: (27) 3329-
1170. 
Horários: 16h, 19h e 20h30. 
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
Nome: Terminal Rodoviário Urbano 
de Vila Velha. 
 
Integra rede de transporte: local. 
 
Localização: Avenida Luciano das Ne-
ves, s/n, Bairro Divino Espírito Santo. 

 
Cep: 29107-010 
 
Telefone: (27) 3340-6262. 
 
 Web Site: http://www.ceturb.gov.br. 
 
Gerências: geral. 
 
Período de atendimento: segunda a 
domingo, das 4h às 00h. 
 
Formas de ingresso/pagamento: 
dinheiro ou vale transporte. 
 
Tipos de transporte: rodoviário. 
 
Características do veículo/frota: 
coletivo urbano, do tipo TRANSCOL.  
 
Abrangência do atendimento: regi-
onal. 
 
Equipamentos e serviços existen-
tes no interior do transporte:  al-
guns veículos,  são adaptados e tem 
ar-condicionado. 
 
Descrição e observações comple-
mentares: no terminal há duas plata-
formas de embarque de passageiros, 
interligado a outros terminais por li-
nhas tronco e aos bairros por linhas 
alimentadoras. 
 

http://www.ceturb.gov.br.
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Possui lanchonetes, sanitários, ponto 
de vendas do SETPES (vale transporte 
e passe escolar), administração local, 
monitores de TV com circuito interno, 
quiosques de vendedores autônomos 
autorizados. O serviço de transporte é 
terceirizado e gerenciado pela CETURB-
GV. 
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
 
 
Nome: Terminal Rodoviário Urbano 
do Ibes. 
 
Integra rede de transporte:  local. 
 
Localização: Rua São Luiz, s/nº. Bair-
ro Santa Inês. 
 
Cep: 29108-160 
 
Telefone: (27) 3339-8550. 
 
 Web Site: http://www.ceturb.gov.br. 
 
Gerências: geral. 
 
Período de atendimento: segunda a 
domingo, das 4h às 00h. 
 
Formas de ingresso/pagamento: 
dinheiro ou vale transporte. 

 
Tipos de transporte: rodoviário. 
 
Características do veículo/frota: 
coletivo urbano, do tipo TRANSCOL.  
 
Abrangência do atendimento: regi-
onal. 
 
Equipamentos e serviços existen-
tes no interior do transporte:  al-
guns veículos,  são adaptados e tem 
ar-condicionado. 
 
Descrição e observações comple-
mentares: o terminal possui 17 pon-
tos de embarque de passageiros, inter-
ligando a outros terminais por meios 
de linhas troncos, além de interconec-
tar alguns Bairros de Vila Velha por 
linhas alimentadoras. Possui lanchone-
tes, quiosques padronizados, posto do 
SETPES (vale transporte e passe esco-
lar), sanitários e bebedouro. O serviço 
de transporte é terceirizado e gerenci-
ado pela CETURB-GV. 
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
 
6.3 � SISTEMA DE COMUNICAÇÃO 
 
6.3.1  �  Agências Postais 
 

Nome: Empresa Brasileira de Cor-
reios e Telégrafos - ECT 
 
Localização: Avenida Graça Aranha, 
nº 82. Bairro São Torquato. 
 
Cep: 29114-330. 
 
Telefone: (27) 3226-7753. 
 
Período de funcionamento:  de se-
gunda a sexta, das 9h às 17h. 
 
Serviços prestados: Encomenda 
normal, SEDEX, telegrama e banco 
postal da agência Bradesco. 
 
Referências/Documentos consul-
tados:  in loco. 
 
 
Nome: Empresa Brasileira de Cor-
reios e Telégrafos - ECT 
 
Localização: Avenida Graça Aranha, 
nº 87. Bairro São Torquato. 
 
Cep: 29108-971. 
 
Telefone: (27) 3226-1544. 
 
Período de funcionamento:  de se-
gunda a sexta, das 09:00 às 17:00h. 
 

http://www.ceturb.gov.br.
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Serviços prestados: Encomenda 
normal, SEDEX, telegrama e banco 
postal da agência Bradesco. 
 
Referências/Documentos consul-
tados:  in loco. 
 
 
 
 
Nome: Empresa Brasileira de Cor-
reios e Telégrafos - ECT 
 
Localização: Rua 18, nº 47, quadra 
17, lote 15. Bairro Santa Mônica. 
 
Cep: 29102-971. 
 
Telefone: (27) 3339-1349. 
 
Período de funcionamento:  de se-
gunda a sexta, das 9h às 17h. 
 
Serviços prestados: Encomenda 
normal, SEDEX, telegrama e banco 
postal da agência Bradesco. 
 
Referências/Documentos consul-
tados:  in loco. 
 
 
Nome: Empresa Brasileira de Cor-
reios e Telégrafos - ECT 
 
Localização: Rua Araribóia, nº392. 
Bairro Centro. 

 
Cep: 29100-340. 
 
Período de funcionamento:  de se-
gunda a sexta, das 9h às 17h. 
 
Serviços prestados: Encomenda 
normal, SEDEX, telegrama e banco 
postal da agência Bradesco. 
 
 
Referências/Documentos consul-
tados:  in loco. 
 
 
Nome: Empresa Brasileira de Cor-
reios e Telégrafos - ECT 
 
Localização: Avenida Jerônimo Mon-
teiro, nº 845. Bairro Glória. 
 
Cep: 29122-725. 
 
Telefone: (27) 3340-0566. 
 
Período de funcionamento:  de se-
gunda a sexta, das 9h às 17h. 
 
Serviços prestados: Encomenda 
normal, SEDEX, telegrama e banco 
postal da agência Bradesco. 
 
Referências/Documentos consul-
tados:  in loco. 
 
 

 
 
 
 
Nome: Empresa Brasileira de Cor-
reios e Telégrafos - ECT 
 
Localização: Avenida Santa Leopoldi-
na, s/nº. Bairro Coqueiral de Itaparica. 
 
Cep: 29102-200. 
 
Período de funcionamento:  de se-
gunda a sexta, das 9h às 17h. 
 
Serviços prestados: Encomenda 
normal, SEDEX, telegrama e banco 
postal da agência Bradesco. 
 
Referências/Documentos consul-
tados:  in loco. 
 
 
Nome: Empresa Brasileira de Cor-
reios e Telégrafos - ECT 
 
Localização: Avenida Resplendor, 
s/nº. Bairro São Torquato. 
 
Cep: 29114-575. 
 
Período de funcionamento:  de se-
gunda a sexta, das 9h às 17h. 
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Serviços prestados: Encomenda 
normal, SEDEX, telegrama e banco 
postal da agência Bradesco. 
 
Referências/Documentos consul-
tados:  in loco. 
 
 
Nome: Empresa Brasileira de Cor-
reios e Telégrafos - ECT 
 
Localização: Rodovia do Sol, s/nº. 
Bairro Terra Vermelha. 
 
Cep: 29127-200. 
 
Período de funcionamento:  de se-
gunda a sexta, das 9h às 17h. 
 
Serviços prestados: Encomenda 
normal, SEDEX, telegrama e banco 
postal da agência Bradesco. 
 
Referências/Documentos consul-
tados:  in loco. 
 
 
Nome: Empresa Brasileira de Cor-
reios e Telégrafos - ECT 
 
Localização: Rua Manoel Gybson da 
Silva, s/nº. Bairro São Torquato. 
 
Cep: 29100-010. 
 

Período de funcionamento:  de se-
gunda a sexta, das 9h às 17h. 
 
Serviços prestados: Encomenda 
normal, SEDEX, telegrama e banco 
postal da agência Bradesco. 
 
Referências/Documentos consul-
tados:  in loco. 
 
 
Nome: Empresa Brasileira de Cor-
reios e Telégrafos - ECT 
 
Localização: Rua Odete Moreira, s/nº. 
Bairro Centro. 
 
Cep: 29109-410. 
 
Período de funcionamento:  de se-
gunda a sexta, das 9h às 17h. 
 
Serviços prestados: Encomenda 
normal, SEDEX, telegrama e banco 
postal da agência Bradesco. 
 
Referências/Documentos consul-
tados:  in loco. 
 
 
Nome:Agência Serviço Franqueada 
� ASF CORREIOS Itaparica. 
 
Localização: Avenida Santa Leopoldi-
na, nº1.375, loja 3. Bairro Coqueiral de 
Itaparica. 

 
Cep: 29102-983. 
 
Telefone: (27) 3339-9599. 
 
Período de funcionamento:  de se-
gunda a sexta, das 9h às 17h. 
 
Serviços prestados: Encomenda 
normal, SEDEX, telegrama e banco 
postal da agência Bradesco. 
 
Referências/Documentos consul-
tados:  in loco. 
 
 
Nome: Agência Correios Franquea-
da - ACF São Torquato 
 
Localização: Avenida Graça Aranha, 
nº 225, loja 2. Bairro São Torquato. 
 
Cep: 29114-330. 
 
Telefone: (27) 3326-1370. 
 
Período de funcionamento:  de se-
gunda a sexta, das 9h às 17h. 
 
Serviços prestados: Encomenda 
normal, SEDEX, telegrama e banco 
postal da agência Bradesco. 
 
 
Referências/Documentos consul-
tados:  in loco. 
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Nome: ACF � Praia da Costa 
 
Localização: Avenida Champagnat, 
nº459. Bairro Praia da Costa. 
 
Cep: 29100-010. 
 
Telefone: (27) 3349-9117. 
 
Período de funcionamento:  de se-
gunda a sexta, das 9h às 17h. 
 
Serviços prestados: Encomenda 
normal, SEDEX, telegrama e banco 
postal da agência Bradesco. 
 
Referências/Documentos consul-
tados:  in loco. 
 
 
Nome: Agência Correios Franquea-
da - ACF Cobilândia. 
 
Localização: Rodovia Carlos Lindem-
berg, nº 2.007. Bairro Cobilândia. 
 
Cep: 29111-175. 
 
Período de funcionamento:  de se-
gunda a sexta, das 9h às 17h. 
 
Serviços prestados: Encomenda 
normal, SEDEX, telegrama e banco 
postal da agência Bradesco. 

 
Referências/Documentos consul-
tados:  in loco. 
 
 
Nome: Agência Correios Franquea-
da - ACF Ibes. 
 
Localização: Avenida Nossa Senhora 
da Penha, nº 88. Bairro Ibes. 
 
Cep: 29108-330. 
 
Telefone: (27) 3339-3405. 
 
Período de funcionamento:  de se-
gunda a sexta, das 9h às 17h. 
 
Serviços prestados: Encomenda 
normal, SEDEX, telegrama e banco 
postal da agência Bradesco. 
 
Referências/Documentos consul-
tados:  in loco. 
 
 
 
 
Nome: Agência Correios Franquea-
da - ACF Itapoã. 
 
Localização: Rua Curitiba, nº850, 
loja. 6. Bairro Praia de Itapoã. 
 
Cep: 29102-420. 
 

Telefone: (27) 3329-6878. 
 
Período de funcionamento:  de se-
gunda a sexta, das 9h às 17h. 
 
Serviços prestados: Encomenda 
normal, SEDEX, telegrama e banco 
postal da agência Bradesco. 
 
Referências/Documentos consul-
tados:  in loco. 
 
 
Nome: CDD � Alvorada. 
 
Localização: Avenida Ernesto Canal, 
nº 88. Bairro Alvorada. 
 
Cep: 29117-120. 
 
Período de funcionamento:  de se-
gunda a sexta, das 9h às 17h. 
 
Serviços prestados: Encomenda 
normal, SEDEX, telegrama e banco 
postal da agência Bradesco. 
 
Referências/Documentos consul-
tados:  in loco. 
 
 
Nome: CDD � Ibes 
 
Cep: 29120-550. 
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Localização: Rua Roberto de Freitas, 
nº 59. Bairro Aribiri. 
 
Período de funcionamento:  de se-
gunda a sexta, das 9h às 17h. 
 
Serviços prestados: Encomenda 
normal, SEDEX, telegrama e banco 
postal da agência Bradesco. 
 
Referências/Documentos consul-
tados:  in loco. 
 
 
Nome: Alla Prestação de Serviços 
Ltda. 
 
Localização: Avenida Champagnat, nº 
459. Bairro Praia da Costa. 
 
Cep: 29101-390. 
 
Telefone: (27) 32396-2161. 
 
Período de funcionamento:  de se-
gunda a sexta, das 9h às 17h. 
 
Serviços prestados: Encomenda 
normal. 
  
Referências/Documentos consul-
tados:  in loco. 
 
 
 

Nome: Itaparica Serviços � COR-
REIOS Santa Mônica 
 
Localização: Avenida João Mendes, nº 
6. Bairro Santa Mônica. 
 
Cep: 29105-973. 
 
Telefone: (27) 3339-1324. 
 
Período de funcionamento:  de se-
gunda a sexta, das 9h às 17h. 
 
Serviços prestados: Encomenda 
normal, SEDEX, telegrama e banco 
postal da agência Bradesco. 
 
Referências/Documentos consul-
tados:  in loco. 
 
 
 
 
6.3.2 �  Postos Telefônicos / Tele-
fonia Celular 
 
Nome: Empresa Brasileira de Tele-
comunicações S/A -  EMBRATEL. 
 
Localização: Rodovia ES-060 (Rodo-
via do Sol), s/nº. Bairro Praia de Itapa-
rica. 
 
Cep: 29102-000. 
 

Telefone: 0800-90-21-00 (cliente re-
sidencial), 0800-90-21-11 (pequenas 
empresas), 0800-90-10-21 (médias e 
grandes empresas) e 0800-721-0017 
(clientes governo). 
 
Referências: In loco. 
 
 
Nome: Lidertel Telecomunicações 
Ltda 
 
Localização: Avenida Champagnat, nº 
717, sala 104 � edifício Biajoli. Bairro 
Praia da Costa. 
 
Cep: 29101-390. 
 
Telefone: (27) 3229-345. 
 
E-mail: lidertelvt@terra.com.br. 
 
Referências: In loco. 
 
 
Nome: Meaipe Empresa de Comu-
nicação. 
 
Localização: Avenida Praia, nº 2.190. 
Bairro Praia da Costa. 
 
Cep: 29102-085. 
 
Telefone: (27) 3389-4064. 
 
Referências: In loco. 

mailto:lidertelvt@terra.com.br.
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Nome: Parametri Serviços de Tele-
comunicações. 
 
Localização: Rua Mahatiman Gandhi, 
nº 419. Bairro Vila Nova. 
 
CEP: 29108-060. 
 
Referências: In loco. 
 
 
Nome: Rochas Telecomunicações 
Ltda. 
 
Localização: Rua 32, nº14, Bairro Vila 
Nova. 
 
Cep: 29105-168. 
 
Referências: In loco. 
 
 
Nome: Teleconsert Comércio Re-
presentação e Prestação de Servi-
ços Ltda. 
 
Localização: Rua Coqueiral, nº09. 
Bairro Santa Mônica. 
 
Cep: 29102-200. 
 
Telefone: (27) 3339-7475. 
 
Referências: In loco. 

 
 
Nome: Samar Administradoras de 
Postos Telefônicos. 
 
Localização: Avenida Santa Leopoldi-
na, nº1641. Bairro Coqueiral de Itapa-
rica. 
 
Cep: 29102-211. 
 
Telefone: 0800-283-9637. 
 
Referências: In loco. 
 
 
Nome: Telemari Telecomunicações 
e Serviços Ltda ME. 
 
Localização:  Rua Getúlio Vargas, nº 
643. Bairro Glória. 
 
Cep: 29122-030. 
 
Telefone: (27) 3239-9397. 
 
Referências: In loco. 
 
 
Nome: Braga e Rover. 
 
Localização: Avenida Santa Leopoldi-
na, nº 285. Bairro Coqueiral de Itapari-
ca.  
 
Cep: 29102-030. 

 
Telefone: (27) 3349-4939. 
 
Referências: In loco. 
 
 
Nome: BTS Telecomunicações e 
Serviços Ltda. 
 
Localização: Avenida Champagnat, 
nº2040. Bairro Praia da Costa 
 
Cep: 29101-410. 
 
Telefone: (27) 3229-3501. 
 
Referências: In loco. 
 
 
Nome: SOS Celular. 
 
Localização: Rua Cabo Aílson Simões, 
nº3311. Bairro Centro. 
 
Cep: 29100-320. 
 
Telefone: (27) 3289-1322. 
 
Referências: In loco. 
 
 
Nome: Talk Comércio, Serviços e 
Representações em Telecomunica-
ções Ltda 
 



 
Inventário Turístico do Município de Vila Velha / 2005 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

217

Localização: Rua Enseada Carioca, 
nº353, loja 6. Bairro Praia de Itaparica. 
 
Cep: 29102-105. 
 
Telefone: (27) 3349-8804. 
 
Referências: In loco. 
 
 
Nome: Vilela Celular 
 
Localização: Rua Coronel Pedro Maia 
Carvalho, nº1000, loja 1. 
Bairro Parque das Gaivotas. 
 
Cep: 29102-570. 
 
Telefone: (27) 3319-2646. 
 
Referências: In loco. 
 
 
Nome: Vipp Celulares Produtos Ele-
trônicos ME. 
 
Localização: Rua Cabo Ailson Simões, 
nº 331. Bairro Centro. 
 
Cep: 29100-320. 
 
Telefone: (27) 3289-1298. 
 
Referências: In loco. 
 
 

Nome: Bullus & Cia Ltda 
 
Localização: Rua Enseada Carioca, 
nº353, loja. 217. Bairro Praia de Itapa-
rica. 
 
Cep: 29102-105. 
 
Telefone: (27) 3139-9070. 
 
Referências: In loco. 
 
 
Nome: Disc Cell Celulares 
 
Localização: Rua Getúlio Vargas, 
nº190, loja 13. Bairro Glória. 
 
Cep: 29122-030. 
 
Telefone: (27) 3229-8884. 
 
Referências: In loco. 
 
 
Nome: Oi. 
 
Localização: Avenida João Mendes, nº 
630, loja 4. Bairro Santa Mônica. 
 
Cep: 29105-200. 
 
Telefone: (27) 3349-5137. 
 
Referências: In loco. 
 

 
Nome: Celular One Telefônica Celu-
lar e Informática 
 
Localização: Rua Presidente Lima, nº 
386. Bairro Centro. 
 
Cep: 29100-330. 
 
Telefone: (27) 3340-0044. 
 
Referências: In loco. 
 
 
Nome: Mania Celulares 
 
Localização: Avenida Jerônimo Mon-
teiro, nº1.690. Bairro Centro. 
 
CEP: 29100-400. 
 
Telefone: (27) 3289-0081. 
 
Referências: In loco. 
 
 
Nome: Brasil Celulares Compras e 
Vendas. 
 
Localização: Rua 7 de Setembro, nº 
296. Bairro Centro. 
 
Cep: 29100-301. 
 
Telefone: (27) 3389-8637. 
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Referências: In loco. 
 
 
Nome: Casa do Celular. 
 
Localização: Rua Araribóia, nº 256. 
Bairro Centro. 
 
CEP: 29100-340. 
 
Telefone: (27) 3149-9943. 
 
Referências: In loco. 
 
 
Nome: Celular Home Ltda. 
 
Localização: avenida Henrique Mosco-
so, nº 1.069, loja 1. Bairro Centro. 
 
CEP: 29100-021. 
 
Telefone: (27) 3239-1848. 
 
Referências: In loco. 
 
 
 
 
6.3.3 � Emissoras de Rádio / Tv. 
 
Nome: ANP � Serviços Marítimos 
Ltda. 
 
Localização:  Rua Antônio Ataíde, nº 
823. Bairro Centro. 

 
Cep: 29100-290. 
 
Período de funcionamento: diaria-
mente, de 6h às 22h. 
 
Serviços prestados: informações ma-
rítimas.  
 
Referências: In loco. 
 
 
Nome: Rádio Vila FM. 
 
Localização: Rua Getúlio Vargas, nº 
488. Bairro Glória. 
 
Cep: 29122-030. 
 
Telefone: (27) 3319-1069. 
 
Período de funcionamento: diaria-
mente, 24 horas.  
 
Serviços prestados: programas mu-
sicais e de informações.. 
 
Referências: In loco. 
 
 
Nome: Rádio Móbile Telecomunica-
ções e Serviços. 
 
Localização: Rua Dr. Antônio Ataíde, 
nº 427, s 201. 
Bairro Glória. 

 
Cep: 29100-295. 
 
Telefone: (27) 3229-0750. 
 
Período de funcionamento: diaria-
mente, de 6h às 00h.  
 
Serviços prestados: programas mu-
sicais e de informações. 
 
Referências: In loco. 
 
 
Nome: Rádio Móbile Telecomunica-
ções e Serviços. 
 
Localização: Rua São Pedro, nº175, 
loja 1. Bairro Glória. 
 
Cep: 29122-350. 
 
Telefone: (27) 3239-3464. 
 
Período de funcionamento: diaria-
mente, de 6h às 00h.  
 
Serviços prestados: programas mu-
sicais e de informações. 
 
Referências: In loco. 
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6.3.4�  Jornais e Revistas Regio-
nais / Locais 
 
Nome: Jornal Nosso Estado. 
 
Localização: Rua Henrique Laranja, 
nº 330, sala 203. Bairro Centro. 
 
Cep: 29100-350. 
 
Telefone: (27) 3329-9306. 
 
Período de funcionamento: de se-
gunda a sexta-feira,  de 8h às 20h. 
 
Serviços prestados: política e eco-
nomia estadual. 
 
Referências: In loco. 
 
 
 
Nome/Entidade: Revista Welcome 
Card.  
 
Localização: rua Henrique Moscoso, 
1019, sala 407, edifício Centro da Vila 
Shopping, Centro. 
 
CEP: 29100-020.  
 
Telefone: (27) 3032-5090 e (27) 
3339-9672.  
 
Web-site:www.welcomecard.com.br.  
 

E-mail: central@welcomecard.com.br.  
 
Período de funcionamento: expedi-
ente de segunda a sexta-feira das 
9:30h às 18h. 
 
Serviços prestados: publicação bi-
mestral sobre a sociedade capixaba, 
eventos, fotos, notícias e publicidade. 
 
Referências/Documentos consul-
tados:  in loco. 
 
 
 
6.3.5  � Outros. 
 
Nome: Alga França Rosa Santos. 
 
Localização: Rua Dr. Antônio Ataíde, 
nº 823, loja 16. Bairro Centro. 
 
Cep: 29100-295. 
 
Período de funcionamento: de se-
gunda a sexta-feira,  das 8h às 18h e 
sábado, das 8h às 13h. 
 
Serviços prestados: outdoor. 
 
Referências: In loco. 
Nome: Leonardo Cabral Quadros. 
 
Localização: Rua Henrique Moscoso, 
nº 1.069, sala 1. Bairro Centro.  
 

Cep: 29100-021. 
 
Período de funcionamento: de se-
gunda a sexta-feira,  das 8h às 18h e 
sábado, das 8h às 13h. 
 
Serviços prestados: outdoor. 
 
Referências: In loco. 
 
 
Nome: Distribuidora Hermes. 
 
Localização: Avenida Luciano das Ne-
ves, nº1.279. Bairro Centro. 
 
Telefone: (27) 3289-1069. 
 
Cep: 29100-203. 
 
Período de funcionamento: de se-
gunda a sexta-feira,  das 8h às 18h e 
sábado, das 8h às 13h. 
 
Serviços prestados: editoras e distri-
buidoras de revistas. 
 
Referências: In loco. 
 
 
Nome: Hipe Editora de Revistas. 
 
Localização: Avenida Luciano das Ne-
ves, s/nº.  Bairro Centro. 
 
Cep: 29100-201. 

mailto:central@welcomecard.com.br.
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Telefone: (27) 3289-1324. 
 
Período de funcionamento: de se-
gunda a sexta-feira,  das 8h às 18h e 
sábado, das 8h às 13h.  
 
Serviços prestados: editoras e distri-
buidoras de revistas. 
 
Referências: In loco. 
 
 
Nome: Revistaria Café e Cultura 
Ltda. 
 
Localização:  Rua Dr. Jair Andrade, nº 
125. Bairro Praia de Itapoã. 
 
Cep: 29101-700. 
 
Telefone: (27) 3389-7770. 
 
Período de funcionamento: de se-
gunda a sexta-feira,  das 8h às 18h e 
sábado, das 8h às 13h.  
 
Serviços prestados: editoras e distri-
buidoras de revistas. 
 
Referências: In loco. 
 
 
Nome: SS Distribuidora Ltda ME. 
 

Localização: Rua São Luiz, nº 463. 
Bairro Aribiri. 
 
Cep: 29120-311. 
 
Telefone: (27) 3239-8644. 
 
Período de funcionamento: de se-
gunda a sexta-feira,  das 8h às 18h e 
sábado, das 8h às 13h.  
 
Serviços prestados: editoras e distri-
buidoras de revistas. 
 
Referências: In loco. 
 
 
Nome: Aldacir Nunes Lima 
 
Localização: Rua Henrique Moscoso, 
nº1019, sala 13. Bairro Centro. 
 
Cep: 29100-021. 
 
Telefone: (27) 3229-7820. 
 
Período de funcionamento: de se-
gunda a sexta-feira,  das 8h às 18h e 
sábado, das 8h às 13h.  
 
Serviços prestados: editoras e distri-
buidoras de revistas. 
 
Referências: In loco. 
 
 

 
 
 
6.4 � SISTEMA DE SEGURANÇA 
 
6.4.1  � Delegacias e Postos de Po-
lícia. 
 
Nome: Polícia Militar do Estado do 
Espírito Santo. 
 
Localização: Praça Inhoá, s/nº. Bairro 
Prainha. 
 
Cep: 29100-160. 
 
Telefone: (27) 3340-1014. 
 
Período de funcionamento:  diaria-
mente, 24 horas. 
  
Referências: In loco. 
 
 
Nome: Polícia Militar do Estado do 
Espírito Santo. 
 
Localização: Avenida Nossa senhora 
da Penha, nº 118. Bairro Ibes. 
 
Cep: 29108-330. 
 
Telefone: (27) 3339-8522. 
 
Período de funcionamento:  diaria-
mente, 24 horas. 
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Referências: In loco. 
 
 
Nome: Polícia Militar do Estado do 
Espírito Santo. 
 
Localização: Rua Guaraná, s/nº. Bair-
ro Rio Marinho. 
 
Cep: 29112-400. 
 
Período de funcionamento:  diaria-
mente, 24 horas. 
 
Referências: In loco. 
 
 
Nome: Polícia Militar do Estado do Es-
pírito Santo - 2ª Cia 
 
Localização: Rua Silvia Oliveira Si-
mões, s/nº. Bairro Parque das Gaivo-
tas. 
 
Cep: 29100-240. 
 
Telefone: (27) 3339-5859. 
 
Período de funcionamento: de se-
gunda a sexta-feira,  das 8h às 12h e 
das 14h às 17h. 
  
Referências: In loco. 
 

 

Nome: 4º BPM � Batalhão da Polí-
cia Militar no Ibes. 
 
Localização: Avenida Jones dos San-
tos Neves, s/nº. Bairro Ibes. 
 
Cep: 29108-640. 
 
Período de funcionamento:  diaria-
mente, 24 horas. 
 
Referências: In loco. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nome: Fundo Cooperativo do 4º 
BPM. 
 
Localização: Avenida Santa Leopoldi-
na, s/nº. Bairro Coqueiral de Itaparica. 
 
Cep: 29102-200. 
 
Telefone: (27) 3339-7390. 
 
Período de funcionamento: de se-
gunda a sexta-feira,  das 8h às 18h. 
 
Referências: In loco. 
 
 

Nome: Fundo Cooperativo do 4º 
BPM. 
 
Localização: Rua Silvia Oliveira Si-
mões, s/nº. Bairro Parque das Gaivo-
tas. 
 
Cep: 29102-599. 
 
Telefone: (27) 33219-1023. 
 
Período de funcionamento: de se-
gunda a sexta-feira,  das 8h às 18h. 
 
Referências: In loco. 
 
 
Nome: Polícia Militar do Estado do 
Espírito Santo � Complexo Peni-
tenciário Pedra D´Água 
 
Localização: Rua Mestre Gomes, s/nº. 
Bairro Glória. 
 
Cep: 29122-100. 
 
Telefone: (27) 3339-5163. 
 
Período de funcionamento: de se-
gunda a sexta-feira,  das 8h às 12h e 
das 14h às 17h. 
  
Referências: In loco. 
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Nome: Polícia de Vila Velha (Polícia 
Militar) 
 
Localização: Rua Luíza Grinalda, s/nº. 
Bairro Centro. 
 
Cep: 29100-240. 
 
 
Período de funcionamento: de se-
gunda a sexta-feira,  das 8h às 18h. 
 
Referências: In loco. 
 
 
Nome: DP Ibes e Itapoã. 
 
Localização: Avenida Carlos Lindem-
berg, s/nº. Bairro Santa Inês. 
 
Período de funcionamento: de se-
gunda a sexta-feira,  das 8h às 12h e 
das 14h às 17h. 
  
Referências: In loco. 
 
 
Nome: DP � Vila Velha 
 
Localização: Rua Luiza Guinalda, nº 
663. Bairro Centro. 
 
Cep: 29100-240. 
 

Período de funcionamento: de se-
gunda a sexta-feira,  das 8h às 12h e 
das 14h às 17h. 
  
Referências: In loco. 
 
 
Nome: DP � Cobilândia. 
 
Localização: Praça Principal, nº 177. 
Bairro Cobilândia. 
 
Cep: 29111-311. 
 
Período de funcionamento: de se-
gunda a sexta-feira,  das 8h às 12h e 
das 14h às 17h. 
  
Referências: In loco. 
 
 
Nome: DP � São Torquato. 
 
Localização: Rua 29 de Julho, s/nº. 
Bairro São Torquato. 
 
Cep: 29114-100. 
 
Período de funcionamento: de se-
gunda a sexta-feira,  das 8h às 12h e 
das 14h às 17h. 
  
Referências: In loco. 
 
 
Nome: DPJ � Vila Velha 

 
Localização: Avenida Carlos Lindem-
berg, s/nº. Bairro Jaburuna. 
 
Cep: 29123-126. 
 
Telefone: (27) 3388-0115 e (27) 
3340-4895. 
 
Período de funcionamento: diaria-
mente, 24h. 
 
Referências: In loco. 
 
 
Nome: DPJ � Vila Velha (Polícia 
Civil). 
 
Localização: Rua Amália, s/nº. Bairro 
Jaburuna. 
 
Cep: 29123-130. 
 
Telefone: 190. 
 
Período de funcionamento: diaria-
mente, 24 horas. 
  
Referências: In loco. 
 
 
Nome: Polícia Federal - Geral 
 
Localização: Rua Vale do Rio Doce, 
nº1. Bairro São Torquarto. 
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Cep: 29114-670. 
. 
Telefone: (27) 3331-8000. 
 
Período de funcionamento: diaria-
mente, 24h. 
 
Referências: In loco. 
 
 
Nome: Delegacia da Mulher. 
 
Localização: Avenida Luciano das Ne-
ves, s/nº. Bairro Prainha. 
 
Cep: 29100-000. 
 
Período de funcionamento: diaria-
mente, 24 horas. 
  
Referências: In loco. 
 
 
Nome: Juizado de Menores. 
 
Localização: Rua XV de Novembro, 
s/nº. Bairro Praia da Costa. 
 
Cep: 29101-055. 
 
Período de funcionamento: de se-
gunda a sexta-feira,  das 9h às 18h. 
  
Referências: In loco. 
 
 

Nome: Assessoria Serviço Policial 
Militar Batalhão de Trânsito � AS-
SETRAN. 
 
Localização: Avenida Carlos Lindem-
berg, nº 1.514. Bairro Aribiri. 
 
Cep: 29128-968. 
 
Período de funcionamento: de se-
gunda a sexta-feira,  das 9h às 18h. 
 
Referências: In loco. 
  
 
Nome: Disk Denúncia. 
 
Localização: Avenida Nossa senhora 
da Penha, nº 118. Bairro Ibes. 
 
Cep: 29108-330. 
 
Telefone: 0800-28-39944. 
 
Período de funcionamento: de se-
gunda a sexta-feira,  das 9h às 18h. 
 
Referências: In loco. 
 
 
Nome: Presídio de Argolas. 
 
Localização: Rua Senador Monjardim, 
nº 110. Bairro Paul. 
 
Cep: 29114-730. 

 
Período de funcionamento: de se-
gunda a sexta-feira,  das 8h às 12h e 
das 14h às 17h. 
 
Referências: In loco. 
Nome: Delegacia de Receita Fede-
ral. 
 
Localização: Rua Henrique Laranja, 
nº 400. Bairro Centro. 
 
Cep: 29109-350. 
 
Telefone: (27) 3229-2109. 
 
Período de funcionamento: de se-
gunda a sexta-feira,  das 8h às 12h. 
 
Referências: In loco. 
 
 
Nome: Posto de Trânsito Alecrim 
 
Localização: Avenida Carlos Lindem-
berg, s/nº. Bairro Alecrim. 
 
Cep: 29118-200. 
 
Telefone: (27) 3226-0576. 
 
Período de funcionamento: de se-
gunda a sexta-feira,  das 9h às 18h. 
 
Referências: In loco. 
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Nome: Intercontrol Inspetoria de 
Cargas e Mercadorias Ltda. 
 
Localização: Estrada Cais de Capua-
ba, s/nº. Bairro Ilha das Flores. 
 
Cep: 29115-486. 
 
Telefone: (27) 3326-0500. 
 
Período de funcionamento: de se-
gunda a sexta-feira,  das 9h às 18h. 
 
Referências: In loco. 
 
 
 
 
6.4.2 � Postos de Polícia Rodoviá-
ria 
 
Nome: Polícia Rodoviária da Barra 
do Jucu. 
 
Localização: Rodovia do Sol. Barra do 
Jucu. 
 
Cep: 29125-000. 
 
Período de funcionamento: diaria-
mente, 24 horas. 
  
Referências: In loco. 
 
 

 
 
6.4.3  �  Serviços de Busca e Sal-
vamento 
 
Nome: Salva Vidas 
 
Localização: Nas praias e rios de ma-
oir fluxo turístico do município 
 
Período de funcionamento: de se-
gunda a sexta-feira,  das 7h às 17h. 
 
Serviços prestados: Salvamento e 
primeiros socorros nas praias do muni-
cípio. 
 
Referências: In loco. 
 
 
 
 
6.4.4  � Serviços de Polícia Maríti-
ma / Aéreas / de Fronteiras 
 
Nome: Alfândega do Porto de Vitó-
ria MF. 
 
Localização: Porto de Capuaba, nº 
2.000. Bairro Ilha das Flores. 
 
Cep: 29115-486. 
 
Telefone: (27) 3326-4266. 
 

Período de funcionamento: de se-
gunda a sexta-feira,  das 7h às 17h. 
 
Referências: In loco. 
 
 
Nome: Alfândega do Porto de Vitó-
ria MF. 
 
Localização: Porto Capuaba, s/nº. 
Bairro Paul. 
 
Cep: 29115-486. 
 
Telefone: (27) 3226-5657. 
 
Período de funcionamento: de se-
gunda a sexta-feira,  das 7h às 17h. 
 
Referências: In loco. 
 
 
 
6.5 � SISTEMA MÉDICO-HOSPITALAR 
 
6.5.1 � Pronto-Socorros. 
 
Nome: Unidade de Saúde de Co-
queiral de Itaparica. 
 
Localização: Rua Itaibaia, s/nº. Bairro 
Coqueiral de Itaparica. 
 
Cep: 29102-003. 
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Telefone: (27) 3139-9034 e (27) 
3139-9033. 
 
Período de funcionamento: de se-
gunda a sexta-feira,  das 7h às 17h. 
 
Serviços prestados: consultas, pri-
meiros socorros, medição de pressão, 
aplicação de injeção e curativos. 
 
Referências/Documentos consul-
tados:  in loco. 
 
 
Nome: Unidade de Saúde da Glória. 
 
Localização: Rodovia Carlos Lindem-
berg, nº1.017. Bairro Glória. 
 
Cep: 29122-355. 
 
Telefone: (27) 3139-9011, (27) 3139-
9012 e (27) 3139-9013. 
 
Período de funcionamento: de se-
gunda a sexta-feira,  das 7h às 17h. 
 
Serviços prestados: consultas, pri-
meiros socorros, medição de pressão, 
aplicação de injeção e curativos. 
 
Referências/Documentos consul-
tados:  in loco. 
 
 
Nome: Pronto Socorro UNIMED 

 
Localização: Rua Sete de Setembro. 
Bairro Centro. 
 
Período de funcionamento: de se-
gunda a sexta-feira,  de 07:00 às 
17:00h. 
 
Serviços prestados: consultas, pri-
meiros socorros, medição de pressão, 
aplicação de injeção e curativos. 
  
Referências/Documentos consul-
tados:  in loco. 
 
 
6.5.2  � Hospitais 
 
Nome: Hospital Santa Mônica 
 
Localização: Rodovia ES-060, km1. 
Bairro Coqueiral de Itaparica. 
 
Cep: 29102-200. 
 
Telefone: (27) 2121-3500. 
 
Fax: (27) 3329-5502. 
 
Web Site: http://www.hsm-es.com.br. 
 
Período de funcionamento: de se-
gunda a sexta-feira,  das 7h às 20h e 
sábado, das 8h às 13h. 
 
Equipamentos:  

 pronto-socorro (24 horas); 
 centro de diagnóstico completo. 
 UTI móvel; 
 ressonância magnética e 
 serviços de controle de infecção 

hospitalar. 
 
Serviços prestados: serviços auxilia-
res de diagnóstico e tratamento. 
 
Referências/Documentos consul-
tados:  in loco. 
 
 
Nome: Hospital Evangélico. 
 
Localização: Rua Vênus, s/nº. Bairro 
Alecrim. 
 
Cep: 29118-020. 
 
Telefone: (27) 3139-9700 e (27) 
2121-3777. 
 
Período de funcionamento: diaria-
mente, 24 horas. 
 
Equipamentos:  

 pronto-socorro (24 horas); 
 centro de diagnóstico completo. 

 
Serviços prestados: serviços auxilia-
res de diagnóstico e tratamento. 
 
Referências/Documentos consul-
tados:  in loco. 

http://www.hsm-es.com.br.
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Nome: Hospital São Luiz. 
 
Localização: Praça Assis Chateaubri-
and, nº 216. Bairro Ibes. 
 
Cep: 29108-030. 
 
Telefone: (27) 3219-4737. 
 
Período de funcionamento: diaria-
mente, 24 horas. 
 
Equipamentos:  

 pronto-socorro (24 horas); 
 centro de diagnóstico completo. 

 
Serviços prestados: serviços auxilia-
res de diagnóstico e tratamento. 
 
Referências/Documentos consul-
tados:  in loco. 
 
 
Nome: Hospital Praia da Costa 
 
Localização: Rua Professor Telmo de 
Souza Torres. Bairro Praia da Costa. 
 
Cep: 29101-299. 
 
Período de funcionamento: diaria-
mente, 24 horas. 
 
Equipamentos:  

 pronto-socorro (24 horas); 
 centro de diagnóstico completo. 
 UTI móvel; 
 ressonância magnética e 
 serviços de controle de infecção 

hospitalar. 
 
Serviços prestados: serviços auxilia-
res de diagnóstico e tratamento. 
 
Referências/Documentos consul-
tados:  in loco. 
 
 
Nome: Hospital Maternidade Antô-
nio Bezerra de Farias. 
 
Localização: Rua Liberalino Lima, 
s/nº. Bairro Jaburuna. 
 
Cep: 29623-620. 
 
Telefone: (27) 3139-9705 e (27) 
3139-9711. 
 
Período de funcionamento: diaria-
mente, 24 horas. 
 
Equipamentos:  

 pronto-socorro (24 horas). 
 
Serviços prestados: serviços auxilia-
res de diagnóstico e tratamento. 
 
Referências/Documentos consul-
tados:  in loco. 

 
 
Nome: Hospital UNIMED. 
 
Localização: Professor Telmo de Sou-
za Torres, s/nº. Bairro Praia da Costa. 
 
Cep: 29101-294. 
 
Período de funcionamento: diaria-
mente, 24 horas. 
 
Equipamentos:  

 pronto-socorro (24 horas); 
 centro de diagnóstico completo. 

 
Serviços prestados: serviços auxilia-
res de diagnóstico e tratamento. 
 
Referências/Documentos consul-
tados:  in loco. 
 
 
Nome: Centro de Recuperação Físi-
ca � CREFES. 
 
Localização: Rua Lúcio Barcelar. Bair-
ro Praia da Costa. 
 
Cep: 29101-030. 
 
Período de funcionamento: de se-
gunda a sexta-feira,  das 6h às 16h. 
 
Equipamentos:  próprios para fisiote-
rapia. 
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Serviços prestados:  acompanha-
mento e tratamento intensivo em paci-
entes com problemas físicos, através 
de fisioterapia. 
 
Referências/Documentos consul-
tados:  in loco. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.5.3  �  Clínicas Médicas 
 
Nome: Centro Médico UNICLÍNICA 
Ltda. 
 
Localização: Avenida Henrique Mos-
coso, nº 1.925. Bairro Centro. 
 
Cep: 29100-021. 
 
Telefone: (27) 3239-3636. 
 
Período de funcionamento: de se-
gunda a sexta-feira,  das 8h às 18h. 
 
Equipamentos: equipamentos de a-
poio médico para diagnóstico prelimi-
nar. 
 

Serviços prestados: atendimento em 
diversas especialidades médicas. 
 
Informações e observações com-
plementares: atende a convênios. 
 
Referências/Documentos consul-
tados:  in loco. 
 
 
 
 
 
 
 
Nome: Centromed - Centro Médico 
Especializado 
 
Localização: Avenida Luciano das Ne-
ves, nº 2.410. Bairro Centro. 
 
Cep: 29100-200. 
 
Período de funcionamento: de se-
gunda a sexta-feira,  das 8h às 18h. 
 
Equipamentos: equipamentos de a-
poio para diagnóstico preliminar. 
 
Serviços prestados: atendimento em 
diversas especialidades médicas. 
 
Informações e observações com-
plementares: atende a convênios. 
 

Referências/Documentos consul-
tados:  in loco. 
 
 
Nome: Clínica São Clemente. 
 
Localização: Rua Carolina Leal, nº 46. 
Bairro Jaburuna. 
 
Cep: 29103-220. 
 
Telefone: (27) 3289-0432. 
 
Período de funcionamento: de se-
gunda a sexta-feira,  das 8h às 18h. 
 
Equipamentos: equipamentos de a-
poio para diagnóstico preliminar. 
 
Serviços prestados: atendimento em 
diversas especialidades médicas. 
 
Informações e observações com-
plementares: atende a convênios. 
 
Referências/Documentos consul-
tados:  in loco. 
 
 
Nome: Centro Médico Coqueiral 
Ltda S/C 
 
Localização: Rua Itagarça, nº 399. 
Bairro Coqueiral de Itaparica. 
 
Cep: 29102-170. 
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Telefone: (27) 3329-8951. 
 
Período de funcionamento: de se-
gunda a sexta-feira,  das 8h às 18h. 
 
Equipamentos: equipamentos de a-
poio para diagnóstico preliminar. 
 
Serviços prestados: atendimento em 
diversas especialidades médicas. 
 
Informações e observações com-
plementares: atende a convênios. 
 
Referências/Documentos consul-
tados:  in loco. 
 
 
Nome: CLIPE Clínica Pediátrica S/E 
Ltda 
 
Localização: Avenida Henrique Mos-
coso, nº 1.019. Bairro Centro. 
 
Cep: 29100-021. 
 
Telefone: (27) 3229-4802. 
 
Período de funcionamento: de se-
gunda a sexta-feira,  das 8h às 18h. 
 
Equipamentos: equipamentos de su-
porte para atendimento ao publico in-
fanto-juvenil. 
 

Serviços prestados: atendimento em 
diversas especialidades médicas. 
 
Informações e observações com-
plementares: atende a convênios. 
 
Referências/Documentos consul-
tados:  in loco. 
 
 
Nome: Clínica Médica Bom Pastor 
 
Localização: Rua Dr. Jair de Andrade, 
nº 300. Bairro Praia de Itapoã. 
 
Cep: 29101-700. 
 
Telefone: (27) 3329-5161. 
 
Período de funcionamento: de se-
gunda a sexta-feira,  das 8h às 18h. 
 
Equipamentos: equipamentos de a-
poio para diagnóstico preliminar. 
 
Serviços prestados: atendimento em 
diversas especialidades médicas. 
 
Informações e observações com-
plementares: atende a convênios. 
 
Referências/Documentos consul-
tados:  in loco. 
 
 
 

 
 
 
Nome: GRAMEG Clínica e Hospital 
 
Localização: Rua Nordeste, nº 114. 
Bairro Glória. 
 
Cep: 29100-020. 
 
Telefone: (27) 3229-6255 e (27) 
3229-8612. 
 
Período de funcionamento: de se-
gunda a sexta-feira,  das 8h às 18h. 
 
Equipamentos: equipamentos de a-
poio para diagnóstico preliminar. 
 
Serviços prestados: atendimento em 
diversas especialidades médicas. 
 
Informações e observações com-
plementares: atende a convênios. 
 
Referências/Documentos consul-
tados:  in loco. 
 
 
Nome: Centro Médico Praia da Cos-
ta 
 
Localização: Rua Henrique Moscoso, 
nº 444. Bairro Praia da Costa. 
 
Cep: 29101-330. 
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Telefone: (27) 3229-3660. 
 
Período de funcionamento: de se-
gunda a sexta-feira,  das 8h às 18h. 
 
Equipamentos:  

 pronto-socorro (24 horas); 
 centro de diagnóstico completo. 

 
Serviços prestados: serviços auxilia-
res de diagnóstico e tratamento. 
 
Referências/Documentos consul-
tados:  in loco. 
 
 
Nome: Clínica Santa Odete 
 
Localização: Rua Henrique Moscoso, 
nº 460. Bairro Praia da Costa. 
 
Cep: 29100-020. 
 
Telefone: (27) 3229-6255 e (27) 
3229-8612. 
 
Período de funcionamento: de se-
gunda a sexta-feira,  das 8h às 18h. 
 
Equipamentos:  

 centro de diagnóstico completo. 
 
Serviços prestados: serviços auxilia-
res de diagnóstico e tratamento. 
 

Referências/Documentos consul-
tados:  in loco. 
 
 
Nome: Clínica SACI � Pediatria. 
 
Localização: Avenida Champagnat, nº 
840. Bairro Centro. 
 
Telefone: (27) 3229-2213. 
 
Período de funcionamento: de se-
gunda a sexta-feira,  das 8h às 18h. 
 
Equipamentos:  

 pronto-socorro (24 horas); 
 centro de diagnóstico completo. 

 
Serviços prestados: serviços auxilia-
res de diagnóstico e tratamento pediá-
trico. 
 
Referências/Documentos consul-
tados:  in loco. 
 
 
Nome: Clínica Santa Izabel. 
 
Localização: Rua Maria Amália. Bairro 
Jaburuna. 
 
Cep: 29123-330. 
 
Telefone: (27) 3200-4336. 
 

Período de funcionamento: de se-
gunda a sexta-feira,  das 8h às 18h. 
 
Equipamentos:  

 centro de diagnóstico completo. 
 
Serviços prestados: serviços auxilia-
res de diagnóstico e tratamento. 
 
Referências/Documentos consul-
tados:  in loco. 
 
 
Nome: Clínica Angeológica Vila Ve-
lha 
 
Localização: Rua Sete de Setembro. 
Bairro Centro. 
 
Cep: 29100-301 
 
Telefone: (27) 3200-4244. 
 
Período de funcionamento: de se-
gunda a sexta-feira,  das 8h às 18h. 
 
Equipamentos:  

 pronto-socorro (24 horas); 
 centro de diagnóstico completo. 

 
Serviços prestados: serviços auxilia-
res de diagnóstico e tratamento. 
 
Referências/Documentos consul-
tados:  in loco. 
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Nome: Centro Ortopédico Vila Ve-
lha 
 
Localização: Rua Antônio Ataíde, nº 
72. Bairro Centro. 
 
Cep: 29100-290. 
 
Telefone: (27) 3340-2512. 
 
Período de funcionamento: de se-
gunda a sexta-feira,  das 8h às 18h. 
 
Equipamentos:  

 pronto-socorro (24 horas); 
 centro de diagnóstico completo. 

 
Serviços prestados: serviços auxilia-
res de diagnóstico e tratamento. 
 
Referências/Documentos consul-
tados:  in loco. 
 
 
Nome: Centro Pediátrico Vila Velha 
 
Localização: Rua Maria Amália. Bairro 
Centro. 
 
Cep: 29123-130. 
 
Telefone: (27) 3329-1912. 
 
Período de funcionamento: de se-
gunda a sexta-feira,  das 8h às 18h. 

 
Equipamentos:  

 pronto-socorro (24 horas); 
 centro de diagnóstico completo. 

 
Serviços prestados: serviços auxilia-
res de diagnóstico e tratamento. 
 
Referências/Documentos consul-
tados:  in loco. 
 
 
Nome: Clínica Médica 15 de No-
vembro 
 
Localização: Rua XV de Novembro, 
nº777. Bairro Praia da Costa. 
 
Cep: 29101-055. 
 
Telefone: (27) 3219-0109. 
 
Período de funcionamento: de se-
gunda a sexta-feira,  das 8h às 18h. 
 
Equipamentos:  

 pronto-socorro (24 horas); 
 centro de diagnóstico completo. 

 
Serviços prestados: serviços auxilia-
res de diagnóstico e tratamento. 
 
Referências/Documentos consul-
tados:  in loco. 
 
 

Nome: Centro Med 
 
Localização: Avenida Luciano das Ne-
ves.  Bairro Praia de Itapoã. 
 
Cep: 29101-600. 
 
Telefone: (27) 3340-2384. 
 
Período de funcionamento: de se-
gunda a sexta-feira,  de 08:00 às 
18:00h. 
 
Equipamentos:  

 pronto-socorro (24 horas); 
 centro de diagnóstico completo. 

 
Serviços prestados: serviços auxilia-
res de diagnóstico e tratamento. 
 
Referências/Documentos consul-
tados:  in loco. 
 
 
Nome: Clínica Praia da Costa 
 
Localização: Rua Henrique Moscoso, 
nº73. Bairro Praia da Costa. 
 
Cep: 29101-330. 
 
Telefone: (27) 3329-3999. 
 
Período de funcionamento: de se-
gunda a sexta-feira,  das 8h às 18h. 
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Equipamentos:  
 pronto-socorro (24 horas); 
 centro de diagnóstico completo. 

 
Serviços prestados: serviços auxilia-
res de diagnóstico e tratamento. 
 
Referências/Documentos consul-
tados:  in loco. 
 
 
Nome: Clínica Santa Lúcia 
 
Localização: Rua Castelo Branco, 
nº626. Bairro Praia da Costa. 
 
Cep: 29100-040. 
 
Telefone: (27) 3349-0279. 
 
Período de funcionamento: de se-
gunda a sexta-feira,  das 8h às 18h. 
 
Equipamentos:  

 pronto-socorro (24 horas); 
 centro de diagnóstico completo. 

 
Serviços prestados: serviços auxilia-
res de diagnóstico e tratamento. 
 
Referências/Documentos consul-
tados:  in loco. 
 
 
Nome: Centro de Medicina Especia-
lizada 

 
Localização: Rua Henrique Moscoso, 
nº1888. Bairro Centro. 
 
Cep: 29101-021. 
 
Telefone: (27) 3329-1273 e (27) 
3289-2031. 
 
Período de funcionamento: de se-
gunda a sexta-feira,  das 8h às 18h. 
 
Equipamentos:  

 centro de diagnóstico completo. 
 ressonância magnética e 
 serviços de controle de infecção 

hospitalar. 
 
Serviços prestados: serviços auxilia-
res de diagnóstico e tratamento.  
 
Informações e observações com-
plementares: especialização em tire-
óide. 
 
Referências/Documentos consul-
tados:  in loco. 
 
 
Nome: Clínica Médica dos Ferroviá-
rios 
 
Localização: Rua Darcy Ribeiro, nº 
30. Bairro Ibes. 
 
Cep: 29108-590. 

 
Telefone: (27) 3319-0322. 
 
Período de funcionamento: de se-
gunda a sexta-feira,  das 8h às 18h. 
 
Equipamentos: equipamentos de su-
porte para diagnóstico médico prelimi-
nar. 
 
Serviços prestados: atendimento em 
diversas especialidades médicas. 
 
Informações e observações com-
plementares: atende a convênios. 
 
Referências/Documentos consul-
tados:  in loco. 
 
 
 
 
6.5.4  � Farmácias 
 
Nome: Rede GLOBOFARMA. 
 
Telefone: 0800-2839918. 
 
Web Site: 
http://www.globofarma.com.br. 
 
E-mail: diretoria@globofarma.com.br. 
 
Período de funcionamento:  de se-
gunda a sexta-feira,  das 8h às 20h e 
sábado, das 8h às 17h. 

http://www.globofarma.com.br.
mailto:diretoria@globofarma.com.br.
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Serviços prestados: venda de medi-
camentos, perfumaria e produtos de 
limpeza corporal. Algumas unidades 
atendem aos domingos (plantão). 
 
Informações e observações com-
plementares:   
Rede credenciada:  

 Globofarma - Avenida Santa 
Leopoldina, nº 1.081. Bairro 
Coqueiral de Itaparica. Cep: 
29102-200. Telefone: (27) 
3139-9199. 

 Farmed � Avenida Valdemar 
Vercosa Pitsanga, nº 2.308, loja 
6 e 7. Bairro Praia de Itapoã. 
Cep: 29111-500. Tel: (27) 
3329-5198. 

 Farmácia Du Pedro � Praça 
Assis Chateaubriand, nº 52, 
Bairro Ibes. Cep: 29108-630. 
Telefone: (27) 3391-2186. 

 
Referências/Documentos consul-
tados:  in loco. 
 
 
Nome: Rede FARMES 
 
Telefone: 0800-2839414. 
 
Web Site: 
http://www.redefarmes.com.br. 
 

E-mail: 
redefarmes@redefarmes.com.br. 
 
Período de funcionamento:  de se-
gunda a sexta-feira,  das 8h às 18h e 
sábado, das 8h às 18h. 
 
Serviços prestados:  venda de medi-
camentos, primeiros socorros, perfu-
maria e produtos de limpeza corporal. 
 
Informações e observações com-
plementares: Algumas unidades a-
tendem aos domingos (plantão). 
 
Rede credenciada:  

 Bimédica � Avenida Santa Le-
opoldina, nº1.031. Bairro Co-
queiral de Itaparica. Cep: 
29102-024. Telefone: (27) 
3339-3286. 

 Breda � Avenida Santa Leopol-
dina, nº 05 loja 5. Bairro Co-
queiral de Itaparica. Cep: 
29102-024. Telefone: (27) 
3339-3140. 

 Do Parque � Rua Martia de O-
liveira Maresguia, nº 31 loja 1. 
Bairro Praia de Itaparica. Tele-
fone (27) 3329-8886. 

 Global � Rua Henrique Mosco-
so, nº 71. Bairro Praia da Costa. 
Cep: 29102-345. Telefone: (27) 
3299-4440. 

 Grafarma � Rua Curitiba, nº 
64. Bairro Praia de Itapoã. Cep: 

29103-837. Telefone (27) 
3329-3307. 

 Jane � Avenida Agenor Barba-
to, nº 364. Bairro Glória. Cep: 
29122-530. Telefone (27) 
3229-3619. 

 Juliana � Rua Henrique Mosco-
so, nº 1.069. Bairro Centro 
Cep: 29100-021. Telefone: (27) 
3329-9348. 

 Juliana � Rua Dr Jair Andrade, 
s/nº. Bairro Praia de Itapoã. 
Cep: 29102-200. Telefone: (27) 
3329-4615. 

 Juliana � Avenida Luciano das 
Neves. Bairro Centro. Cep: 
29100-201. Telefone: (27) 
3329-9179 - atendimento 24 
horas. 

 Juliana � Avenida Santa Leo-
poldina. Bairro Coqueiral de I-
taparica. Cep: 29102-200. Tele-
fone (27) 3339-1577. 

 
Referências/Documentos consul-
tados:  in loco. 
 
 
Nome: Farmácia BioFarma (Mani-
pulação) 
 
Localização: Rua Henrique Moscoso, 
nº 1.860.  Bairro Praia da Costa. 
 
Cep: 29101-330. 
 

http://www.redefarmes.com.br.
mailto:redefarmes@redefarmes.com.br.
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Telefone: (27) 3289-1684. 
 
Período de funcionamento: de se-
gunda a sexta-feira,  das 8h às 18h e 
sábado, das 8h às 14h. 
 
Serviços prestados: venda de medi-
camentos, primeiros socorros, perfu-
maria e produtos de limpeza corporal. 
 
Referências/Documentos consul-
tados:  in loco. 
 
 
Nome: Farmácia Fernandes. 
 
Localização: Avenida Jerônimo Mon-
teiro, nº 585. Bairro Centro. 
 
Cep: 29100-401 
 
Telefone: (27) 3229-0636. 
 
Período de funcionamento: de se-
gunda a sexta-feira,  das 8h às 18h e 
sábado, das 8h às 14h. 
 
Serviços prestados: venda de medi-
camentos, primeiros socorros, perfu-
maria e produtos de limpeza corporal. 
 
Referências/Documentos consul-
tados:  in loco. 
 
 
Nome: Farmaderm. 

 
Localização: Avenida Champagnat, 
s/nº. Bairro Centro. 
 
Cep: 29100-000 
 
Período de funcionamento: de se-
gunda a sexta-feira,  das 8h às 18h e 
sábado, das 8h às 14h. 
 
Serviços prestados: venda de medi-
camentos, primeiros socorros, perfu-
maria e produtos de limpeza corporal. 
 
Referências/Documentos consul-
tados:  in loco. 
 
 
Nome: Farmácia Medic Lou 
 
Localização: Avenida Luciano das Ne-
ves. Bairro Centro. 
 
Telefone: (27) 3239-3399. 
 
Período de funcionamento: de se-
gunda a sexta-feira,  das 8h às 18h e 
sábado, das 8h às 14h. 
 
Serviços prestados: venda de medi-
camentos, primeiros socorros, perfu-
maria e produtos de limpeza corporal. 
 
Referências/Documentos consul-
tados:  in loco. 
 

 
Nome: Drogaria Coqueiral. 
 
Localização: Avenida Santa Leopoldi-
na, s/nº. Bairro Coqueiral de Itaparica. 
 
Cep: 29102-200. 
 
Telefone: (27) 3329-1614. 
 
Período de funcionamento: diaria-
mente, 24 horas. 
 
Serviços prestados: venda de medi-
camentos, primeiros socorros, perfu-
maria e produtos de limpeza corporal. 
 
Informações e observações com-
plementares: entrega em domicílio. 
 
Referências/Documentos consul-
tados:  in loco. 
 
 
Nome: Farmácia Botica (Manipula-
ção). 
 
Localização: Avenida Itaiabaia, nº 2, 
loja 3. Bairro Coqueiral de Itaparica. 
 
Cep: 29102-003 
 
Telefone: (27) 3319-4389. 
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Período de funcionamento: de se-
gunda a sexta-feira,  das 8h às 18h e 
sábado, das 8h às 14h. 
 
Serviços prestados: venda de medi-
camentos, primeiros socorros, perfu-
maria e produtos de limpeza corporal. 
 
Referências/Documentos consul-
tados:  in loco. 
 
 
Nome: Drogaria Monte Sinai 
 
Localização: Avenida Santa Leopoldi-
na, nº 2269. Bairro Coqueiral de Itapa-
rica. 
 
Cep: 29102-042. 
 
Telefone: (27) 3229-2299. 
 
Período de funcionamento: de se-
gunda a sexta-feira,  das 8h às 18h e 
sábado, das 8h às 14h. 
 
Serviços prestados: venda de medi-
camentos, primeiros socorros, perfu-
maria e produtos de limpeza corporal. 
 
Referências/Documentos consul-
tados:  in loco. 
 
 
Nome: Farmácia Xavier. 
 

Período de funcionamento: diaria-
mente, 24 horas. 
 
Serviços prestados: venda de medi-
camentos, primeiros socorros, perfu-
maria e produtos de limpeza corporal. 
 
Informações e observações com-
plementares:  

 Avenida Jerônimo Monteiro, 
nº1316, Bairro Centro. Cep: 
29100-290. Telefone: (27) 
3200-4403. 

 Avenida Hugo Musso, nº1534. 
Bairro Praia da Costa. Cep: 
29101-280. Telefone: (27) 
3340-6164 - Produtos manipu-
lados. 

 Avenida Champagnat, s/nº. 
Bairro Centro. Cep: 29100-010. 
Telefone: (27) 3200-4403 

 
Referências/Documentos consul-
tados:  in loco. 
 
 
Nome: Farmácia Dose Certa. 
 
Localização: Avenida Luciano das Ne-
ves, s/nº. Bairro Centro.  
 
Cep: 29100-200. 
 
Período de funcionamento: de se-
gunda a sexta-feira,  das 8h às 18h e 
sábado, das 8h às 14h. 

 
Serviços prestados: venda de medi-
camentos, primeiros socorros, perfu-
maria e produtos de limpeza corporal. 
 
Referências/Documentos consul-
tados:  in loco. 
 
 
Nome: Medicinalis. 
 
Localização: Avenida Luciano das Ne-
ves, nº 591. Bairro Centro. 
 
Cep: 29100-200 
 
Telefone: (27) 3289-1530. 
 
Período de funcionamento: de se-
gunda a sexta-feira,  das 8h às 18h e 
sábado, das 8h às 14h. 
 
Serviços prestados: venda de produ-
tos da medicina alternativa e natural. 
 
Serviços prestados: farmácia home-
opática e de manipulação. 
 
Referências/Documentos consul-
tados:  in loco. 
 
 
Nome: Farmácia Santa Lúcia. 
 
Período de funcionamento: diaria-
mente, 24 horas. 
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Serviços prestados: venda de medi-
camentos, primeiros socorros, perfu-
maria e produtos de limpeza corporal. 
 
Informações e observações com-
plementares:  

 Rua Antônio Ataíde. Bairro Cen-
tro. Cep: 29100-290. 

 Avenida Champagnat. Bairro 
Praia da Costa. Cep: 29101-
410. Telefone: (27) 3329-3225 

 Avenida Henrique Moscoso, 
nº34. Bairro Praia da Costa. 
Cep: 29101-010. Telefone: (27) 
3149-9000 

 Avenida Santa Leopoldina, 
nº1855. Bairro Coqueiral de I-
taparica. Cep: 29102-200. Tele-
fone: (27) 3149-9009 - atendi-
mento 24 horas. 

 
Referências/Documentos consul-
tados:  in loco. 
 
 
Nome: Bioderm Farmácia de Mani-
pulação. 
 
Localização: Avenida Champagnat. 
Bairro Praia da Costa. 
 
Cep: 29101-410. 
 

Período de funcionamento: de se-
gunda a sexta-feira,  das 8h às 18h e 
sábado, das 8h às 14h. 
 
Serviços prestados: venda de medi-
camentos, primeiros socorros, perfu-
maria e produtos de limpeza corporal. 
 
Referências/Documentos consul-
tados:  in loco. 
 
 
Nome: Farmácia Alquimia (Manipu-
lação). 
 
Período de funcionamento: de se-
gunda a sexta-feira,  das 8h às 18h e 
sábado, das 8h às 14h. 
 
Serviços prestados: manipulação de 
medicamentos.  
 
Informações e observações com-
plementares:  

 Avenida Champagnat - Bairro 
Praia da Costa. Cep: 29101-
410. Telefone: (27) 3135-8000. 

 Rua Dr Jair Andrade, s/nº. Bair-
ro Praia de Itapoã. Cep: 29101-
410. Telefone: (27) 3135-800 - 
atendimento 24 horas. 

 
Referências/Documentos consul-
tados:  in loco. 
 
 

Nome: Farmácia France. 
 
Período de funcionamento: 24 ho-
ras. 
 
Serviços prestados: venda de medi-
camentos, primeiros socorros, perfu-
maria e produtos de limpeza corporal. 
 
Informações e observações com-
plementares: Entrega em domicílio. 
 

 Avenida Antônio Gil Veloso, 
s/nº. Bairro Praia da Costa. 
Cep: 29101-010. 

 Rua Maria Amália, s/nº. Bairro 
Jaburuna. Cep: 29123-430. Te-
lefone: (27) 3229-0420. 

 
Referências/Documentos consul-
tados:  in loco. 
 
 
Nome: Farmácia Prainha. 
 
Localização: Rua XV de Novembro, 
s/nº. Bairro Centro.  
 
Cep: 29101-030. 
 
Telefone: (27) 3200-1500. 
 
Período de funcionamento: de se-
gunda a sexta-feira,  das 8h às 18h e 
sábado, das 8h às 14h. 
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Serviços prestados: venda de medi-
camentos, primeiros socorros, perfu-
maria e produtos de limpeza corporal. 
 
Informações e observações com-
plementares: Entrega em domicílio. 
 

 Avenida Santa Leopoldina, s/nº. 
Bairro Coqueiral de Itaparica. 
Cep: 29102-200. Telefone: (27) 
3229-2299. 

 Rua Castelo Branco, nº1177. 
Bairro Centro. Telefone: (27) 
3329-1469. 

 
Referências/Documentos consul-
tados:  in loco. 
 
 
Nome: Farmácia Praia da Costa. 
 
Localização: Avenida Castelo Branco, 
s/nº. Bairro Praia da Costa. 
 
Cep: 29101-410. 
 
Telefone: (27) 3329-7169. 
 
Período de funcionamento: de se-
gunda a sexta-feira,  das 8h às 18h e 
sábado, das 8h às 14h. 
 
Serviços prestados: venda de medi-
camentos, primeiros socorros, perfu-
maria e produtos de limpeza corporal. 
 

Referências/Documentos consul-
tados:  in loco. 
 
 
Nome: Farmácia Global. 
 
Localização: Rua Henrique Moscoso, 
s/nº. Bairro Praia da Costa. 
 
Cep: 29101-330. 
 
Telefone: (27) 3299-4040. 
 
Período de funcionamento: de se-
gunda a sexta-feira,  das 8h às 18h e 
sábado, das 8h às 14h. 
 
Serviços prestados: venda de medi-
camentos, primeiros socorros, perfu-
maria e produtos de limpeza corporal. 
 
Referências/Documentos consul-
tados:  in loco. 
 
 
Nome: Drogaria Rede Certa 
 
Localização: Avenida Castelo Branco, 
nº 670. Bairro Centro. 
 
Cep: 29105-480. 
 
Telefone: (27) 3200-4980. 
 

Período de funcionamento: de se-
gunda a sexta-feira,  das 8h às 18h e 
sábado, das 8h às 14h. 
 
Serviços prestados: venda de medi-
camentos, primeiros socorros, perfu-
maria e produtos de limpeza corporal. 
 
Referências/Documentos consul-
tados:  in loco. 
 
 
Nome: Drogaria Mariana. 
 
Localização: Rua Dr Jair Andrade, 
s/nº. Bairro Praia de Itapoã. 
 
Cep: 29101-700. 
 
Telefone: (27) 3349-8266 e (27) 
3229-0633. 
 
Período de funcionamento: de se-
gunda a sexta-feira,  das 8h às 18h e 
sábado, das 8h às 14h. 
 
Serviços prestados: venda de medi-
camentos, primeiros socorros, perfu-
maria e produtos de limpeza corporal. 
 
Informações e observações com-
plementares: entrega em domicílio. 
 
Referências/Documentos consul-
tados:  in loco. 
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Nome: Farmácia Avenida. 
 
Período de funcionamento: de se-
gunda a sexta-feira,  das 8h às 18h e 
sábado, das 8h às 14h. 
 
Serviços prestados: venda de medi-
camentos, primeiros socorros, perfu-
maria e produtos de limpeza corporal. 
 
Informações e observações com-
plementares:  

 Rua Dr Jair Andrade, s/nº. Bair-
ro Praia de Itapoã. Cep: 29101-
700. Telefone: (27) 3382-5000. 

 Avenida Gil Veloso, s/nº. Bairro 
Praia da Costa. , s/nº. Cep: 
29102-010. 

 Avenida Luciano das Neves, nº 
1.190. Bairro Centro. Cep: 
29101-700. 

 
Referências/Documentos consul-
tados:  in loco. 
 
 
Nome: Farmácia São Lucas. 
 
Localização: Rua Henrique Moscoso, 
nº 669. Bairro Praia da Costa. 
 
Cep: 29101-011. 
 
Telefone: (27) 3329-3383. 
 

Período de funcionamento: diaria-
mente, 24 horas. 
 
Serviços prestados: venda de medi-
camentos, primeiros socorros, perfu-
maria e produtos de limpeza corporal. 
 
Referências/Documentos consul-
tados:  in loco. 
 
 
Nome: Farmácia Arte Méd (Manipu-
lação) 
 
Localização: Rua Henrique Moscoso, 
nº 59. Bairro Centro. 
 
Cep: 29101-011. 
 
Telefone: (27) 3329-8138. 
 
Período de funcionamento: de se-
gunda a sexta-feira,  das 8h às 18h e 
sábado, das 8h às 14h. 
 
Serviços prestados: manipulação de 
medicamentos.  
 
Referências/Documentos consul-
tados:  in loco. 
 
 
Nome: Imafar (Manipulação). 
 
Localização: Rua Henrique Moscoso, 
nº 150. Bairro Centro. 

 
Cep: 29101-011. 
 
Telefone: (27) 3200-1515. 
 
Período de funcionamento: de se-
gunda a sexta-feira,  das 8h às 18h e 
sábado, das 8h às 14h. 
 
Serviços prestados: manipulação de 
medicamentos.  
 
Referências/Documentos consul-
tados:  in loco. 
 
 
Nome: Drogaria do Lucas 
 
Localização: Avenida Hugo Musso. 
Bairro Praia da Costa. 
 
Cep: 29101-280. 
 
Telefone: (27) 3299-3333. 
 
Período de funcionamento: atendi-
mento 24 horas. 
 
Serviços prestados: venda de medi-
camentos, primeiros socorros, perfu-
maria e produtos de limpeza corporal. 
 
Referências/Documentos consul-
tados:  in loco. 
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Nome: Farmácia Magistral 
 
Localização: Avenida Hugo Musso, nº 
376 Bairro Praia da Costa. 
 
Cep: 29101-280. 
 
Telefone: (27) 3139-9300. 
 
Período de funcionamento: de se-
gunda a sexta-feira,  das 8h às 18h e 
sábado, das 8h às 14h. 
 
Serviços prestados: venda de medi-
camentos, primeiros socorros, perfu-
maria e produtos de limpeza corporal. 
 
Referências/Documentos consul-
tados:  in loco. 
 
 
Nome: Drogaria Duque. 
 
Localização: Avenida Luciano das Ne-
ves, s/nº. Bairro Centro. 
 
Cep: 29100-200. 
 
Telefone: (27) 3289-1218. 
 
Período de funcionamento: atendi-
mento 24 horas. 
 
Serviços prestados: venda de medi-
camentos, primeiros socorros, perfu-
maria e produtos de limpeza corporal. 

 
Informações e observações com-
plementares: aceita cartão de crédito 
e oferece serviço de tele-entrega. 
 
Referências/Documentos consul-
tados:  in loco. 
 
 
Nome: Droga Farma. 
 
Localização: Avenida Dr Jair Andrade, 
s/nº. Bairro Itapoã. 
 
Cep: 29101-700. 
 
Telefone: (27) 3349-1009. 
 
Período de funcionamento: atendi-
mento 24 horas. 
 
Serviços prestados: venda de medi-
camentos, primeiros socorros, perfu-
maria e produtos de limpeza corporal. 
 
Informações e observações com-
plementares: aceita cartão de crédito 
e oferece serviço tele-entrega. 
 
Referências/Documentos consul-
tados:  in loco. 
 
 
Nome: Bothica Farmácia. 
 

Localização: Rua Itiabaia, s/nº. Bairro 
Praia de Itaparica. 
 
Cep: 29102-003 
 
Telefone: (27) 3319-4389. 
 
Período de funcionamento: diaria-
mente, no horário das 8h às 18h. 
 
Serviços prestados: manipulação. 
 
Informações e observações com-
plementares: aceita cartão de crédito. 
 
Referências/Documentos consul-
tados:  in loco. 
 
 
Nome: Farmácia da Praia. 
 
Localização: Avenida Beira Mar, s/nº. 
Bairro Praia de Itaparica. 
 
Cep: 29102-000. 
 
Telefone: (27) 3389-3777. 
 
Período de funcionamento: diaria-
mente, das 7h às 21h. 
 
Serviços prestados: venda de medi-
camentos, primeiros socorros, perfu-
maria e produtos de limpeza corporal. 
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Referências/Documentos consul-
tados:  in loco. 
 
 
Nome: Farmácia Francis. 
 
Localização: Avenida Beira Mar, s/nº. 
Bairro Praia de Itaparica. 
 
Cep: 29102-000. 
 
Telefone: (27) 3340-7177. 
 
Período de funcionamento: diaria-
mente, das 7h às 21h. 
 
Serviços prestados: venda de medi-
camentos, primeiros socorros, perfu-
maria e produtos de limpeza corporal. 
 
Referências/Documentos consul-
tados:  in loco. 
 
 
 
 
6.5.5 �  Clínicas Odontológicas 
 
Nome: Clínica Odontológica Art 
Clident Odontologia. 
 
Localização: Avenida Dr Jair Andrade, 
nº 401. Bairro Praia de Itapoã. 
 
Cep: 29101-700. 
 

Telefone: (27) 3349-2535. 
 
Período de funcionamento: de se-
gunda a sexta-feira,  das 9h às 18h. 
 
Equipamentos: equipamentos para 
assepsia descartáveis. 
 
Serviços prestados: estética, implan-
te, cirurgia, prótese, ATM e desordens 
têmporo-mandibulares. 
 
Referências/Documentos consul-
tados:  in loco. 
 
 
Nome: Bortolotti Ortodontia 
 
Localização: Rua Dr Olívio Lira, 
nº353, sala 1409. Bairro Praia da Cos-
ta. 
 
Cep: 29101-950. 
 
Telefone: (27) 3329-6233. 
 
E-mail: 
bortolottiortodontia@zaz.com.br. 
 
Período de funcionamento: de se-
gunda a sexta-feira,  das 8h às 18 ho-
ras. 
 
Equipamentos: equipamentos de a-
poio ortodôntico. 
 

Serviços prestados: ortodontia e or-
todontia facial. 
 
Informações e observações com-
plementares: membro da Sociedade 
dos Ortodontistas do Espírito Santo - 
SOES. 
 
Referências/Documentos consul-
tados:  in loco. 
 
 
Nome: Clínica Odontológica Dr. 
Paulo Roberto Emmercick 
 
Localização: Avenida Champagnat, nº 
304, edifício Aprígio da Silva Freire, 
sala 104. Bairro Praia da Costa. 
 
Cep: 29101-410. 
 
Telefone: (27) 3239-2334.  
 
Período de funcionamento:  de se-
gunda a sexta-feira,  das 8h às 18h e 
sábado, das 8h às 12h. 
 
Equipamentos: equipamentos de a-
poio ortodôntico. 
 
Serviços prestados: ortopedia fun-
cional dos maxilares, ortodontia, dor 
orto-facial e ATM. 
 
Referências/Documentos consul-
tados:  in loco. 

mailto:bortolottiortodontia@zaz.com.br.
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Nome: Clínica Odontológica Dr. E-
ber Leite 
 
Localização: Avenida Santa Leopoldi-
na, nº 1.025. Bairro Coqueiral de Ita-
parica. 
 
Cep: 29101-410. 
 
Telefone: (27) 3339-2960 / 9922-
9971. 
 
Período de funcionamento:  de se-
gunda a sexta-feira,  das 8h às 18h e 
sábado, das 8h às 12h. 
 
Equipamentos: equipamentos para 
assepsia como esterilização em estufas 
e autoclave e materiais descartáveis 
tais como agulhas, gorros, luvas, más-
caras, sugadores etc.. 
 
Serviços prestados: cirurgia e exo-
dontia (extração de siso), dentisteria 
(restauração), ortodontia e ortopedia 
(aparelho), pediatria, aplicação de flú-
or, periodontia (gengiva), próteses, 
endodontia (canal), estética (clarea-
mento), implantodontia e radiologia. 
 
Referências/Documentos consul-
tados:  in loco. 
 
 

Nome: Clínica Odontológica Vila 
Velha 
 
Localização: Rua Maria Amália. Bairro 
Jaburuna. 
 
Cep: 29123-130. 
 
Telefone: (27) 3229-2600. 
 
Período de funcionamento:  de se-
gunda a sexta-feira,  das 8h às 18h e 
sábado, das 8h às 12h. 
 
Equipamentos: equipamentos para 
assepsia descartáveis. 
 
Serviços prestados: estética, implan-
te, cirurgia, prótese, ATM e desordens 
têmporo-mandibulares. 
 
Referências/Documentos consul-
tados:  in loco. 
 
 
 
 
 
Nome: Odontologia da Praia. 
 
Localização: Rua Henrique Moscoso, 
nº 531. Bairro Praia da Costa. 
 
Cep: 29101-345. 
 
Telefone: (27) 3239-2212. 

 
Período de funcionamento:  de se-
gunda a sexta-feira,  das 8h às 18h e 
sábado, das 8h às 12h. 
 
Equipamentos: equipamentos para 
assepsia descartáveis. 
 
Serviços prestados: estética, implan-
te, cirurgia, prótese, ATM e desordens 
têmporo-mandibulares. 
 
Referências/Documentos consul-
tados:  in loco. 
 
 
Nome: Saúde Oral � Clínica Odon-
tológica. 
 
Localização: Avenida Luciano das Ne-
ves, nº 150. Bairro Centro. 
 
Cep: 29100-200. 
 
Telefone: (27) 3229-5470. 
 
Período de funcionamento:  de se-
gunda a sexta-feira,  das 8h às 18h e 
sábado, das 8h às 12h. 
 
Equipamentos: equipamentos para 
assepsia descartáveis. 
 
Serviços prestados: estética, implan-
te, cirurgia, prótese, ATM e desordens 
têmporo-mandibulares. 
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Referências/Documentos consul-
tados:  in loco. 
 
 
Nome: Clínica Odonto Fácil. 
 
Localização: Avenida Santa Leopoldi-
na, nº1500, loja 2. Bairro Coqueiral de 
Itaparica. 
 
Cep: 29102-040. 
 
Telefone: (27) 3391-3727. 
 
Período de funcionamento:  de se-
gunda a sexta-feira,  das 8h às 19h e 
sábado, das 8h às 12h. 
 
Equipamentos: equipamentos para 
assepsia descartáveis. 
 
Serviços prestados: estética, implan-
te, cirurgia, prótese, ATM e desordens 
têmporo-mandibulares. 
 
Referências/Documentos consul-
tados:  in loco. 
 
 
Nome: Clínica Odontológica Co-
queiral. 
 
Localização: Avenida Santa Leopoldi-
na. Bairro Coqueiral de Itaparica. 
 

Cep: 29102-200. 
 
Telefone: (27) 3299-0297. 
 
Período de funcionamento:  de se-
gunda a sexta-feira,  das 8h às 18h e 
sábado, das 8h às 12h. 
 
Equipamentos: equipamentos para 
assepsia descartáveis. 
 
Serviços prestados: estética, implan-
te, cirurgia, prótese, ATM e desordens 
têmporo-mandibulares. 
 
Referências/Documentos consul-
tados:  in loco. 
 
 
 
 
 
Nome: Dental Clínica.  
 
Localização: Avenida Carlos Lindem-
berg, nº 800. Bairro Glória. 
 
Cep: 29122-036. 
 
Telefone: (27) 3340-4200. 
 
Período de funcionamento:  de se-
gunda a sexta-feira,  das 8h às 18h e 
sábado, das 8h às 12h. 
 

Equipamentos: equipamentos para 
assepsia descartáveis. 
 
Serviços prestados: estética, implan-
te, cirurgia, prótese, ATM e desordens 
têmporo-mandibulares. 
 
Referências/Documentos consul-
tados:  in loco. 
 
 
Nome: Clínica Médica � Medical. 
 
Localização: Rua Henrique Moscoso, 
nº 1.229 Bairro Centro. 
 
Cep: 29100-021. 
 
Telefone: (27) 3239-3636. 
 
Período de funcionamento:  de se-
gunda a sexta-feira,  das 8h às 18h e 
sábado, das 8h às 12h.. 
 
Equipamentos: equipamentos para 
assepsia descartáveis. 
 
Serviços prestados: estética, implan-
te, cirurgia, prótese, ATM e desordens 
têmporo-mandibulares. 
 
Referências/Documentos consul-
tados:  in loco. 
 
 
6.6� SISTEMA EDUCACIONAL 



 
Inventário Turístico do Município de Vila Velha / 2005 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

242

 
Taxa de alfabetização de adultos:  
75% 
 
Taxa bruta de freqüência escolar:   
89% 
 
População de 10 a 14 anos alfabe-
tizadas:  � 31.185 em 2000. 
 
População de 10 a 14 anos não al-
fabetizadas:  � 744 em 2000. 
 
Número de matrículas realizadas: 

 Ensino Fundamental �  1.428 
 Ensino médio �  20.024 

 
Número de estabelecimentos de 
ensino: 

 Rede Pública Federal �  não há. 
 Rede Pública Estadual �  47 
 Rede Pública Municipal �  59 
 Rede Particular �  95 

 
Referências/Documentos consul-
tados:  

1. ES em Dados. Governo do Esta-
do do Espírito Santo. 
2003/2006. 

2. SEDU/2004. 
3. IBGE, Microdados do Censo, 

1998/2000. 
 
6.6.1 - Ensino Superior. 
 

Nome: UVV Centro Superior de Vila 
Velha. 
 
Localização: Rua Dr. Annor da Silva, 
nº 15. Bairro Boa Vista. 
 
Cep: 29102-606. 
 
Telefone: (27) 3320-2000. 
 
Cursos de graduação:  

 Administração,  
 Administração com gestão de 

Negócios Internacionais, 
 Ciências da Computação,  
 Ciências Biológicas,  
 Ciências Contábeis,  
 Ciências Econômicas,  
 Comunicação Social em Jorna-

lismo,  
 Comunicação Social em Publici-

dade e Propaganda, 
 Comunicação Social em relações 

Públicas,  
 Direito,  
 Educação Física,  
 Enfermagem,  
 Engenharia do Petróleo,  
 Engenharia de Produção,  
 Engenharia de Metalurgia e de 

Materiais,  
 Farmácia,  
 Fisioterapia,  
 Fonoaudiologia,  
 Marketing,  
 Medicina Veterinária,  

 Nutrição, 
 Psicologia,  
 Relações Internacionais,  
 Sistema de Informação, 
 Turismo e 
 Zootecnia. 
 

Cursos tecnólogos:  
 Criação e desenvolvimento de 

Web,  
 Design de interiores,  
 Gestão Industrial de Rochas-

Ornamentais,  
 Negócio-Comércio e Serviço,  
 Segurança do trabalho e 
 Segurança Privada e do Cida-

dão. 
 
Cursos Seqüenciais:  

 Comunicação Empresarial e Es-
tratégias de Eventos, 

 Fotografia,  
 Gastronomia - Criação e Ges-

tão,  
 Gestão de Seguros,  
 Gestão de Negócios Imobiliário,  
 Logística Empresarial, 
  Moda - Criação e Gestão de 

Negócios e 
 Recursos Humanos 
 

Pós � Graduação:  
 Audiologia,  
 Fisioterapia,  
 Cardiorespiratória,  
 Nutrição Clínica,  
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 Contabilidade e Auditoria Públi-
ca,  

 Projetos de Software na Arqui-
tetura net, 

  Ciências Biológicas da Saúde e 
da Terra,  

 Especialização em Voz,  
 Fisioterapia em Neurologia,  
 Residência em Medicina,  
 Veterinária,  
 Engenharia de Software,  
 Engenharia de Materiais (Con-

vênio UVV/UFOP/Redemat), 
 Engenharia de Produção,  
 MBA em Marketing Estratégico,  
 MBA em Gestão Empresari-

al/Negócios, 
 MBA em Gerência de Projetos, 
  Gestão Ambiental, 
 Planejamento Fiscal e Auditoria 

Contábil, 
 Direito Civil e Processual Civil,  
 MBA Design e Produção de Mo-

da,  
 Metodologia do Ensino Superior,  
 MBA � Gestão de Empresas de 

Mídia,  
 Contabilidade e Auditoria Públi-

ca,  
 Gestão de Áreas naturais Prote-

gidas,  
 Publicidade Estratégicas,  
 MBA em Gerência de Projetos,  
 MBA em Gestão Empresari-

al/Negócios,  

 MBA em Gestão Estratégica de 
Pessoas,  

 MBA em Gestão de Empresas de 
Mídia e 

 MBA Gestão de Varejo em Pe-
quenas e Médias Empresas 

 
Funcionamento: cursos em todos os 
turnos das 7h às 22h50, secretaria das 
8h30 às 21h, biblioteca das 7h às 
22h50 e sábados, das 8h às 13h. 
 
Equipamentos e serviços:  

 3 empresas júniores,  
 Clínica de Fisioterapia,  
 Rádio Cidade,   
 Cineteatro, 
 11 unidades de prática profis-

sional:  
Biopráticas,  
Biográrias,  
Hospital Veterinário,  
Fazenda UVV,  
Policlínica,  
Núcleo Integrado de Comunicação,  
Clínica de Nutrição,  
Clínica de Fisioterapia,  
Clínica de Fonoaudiologia,  
Núcleo de Práticas Jurídicas e  
Vila Olímpica e 
1 centro de Ginástica Rítmica Desporti-
va (GRD).  
 
Referências/Documentos consul-
tados: 
1. in loco. 

2. SEDU/2004.  
 
 
 
 
 
 
 
Nome: Vila Universitária. � Facul-
dade de Direito de Vila Velha. 
 
Localização: Avenida Champagnat, nº 
560. Bairro Praia da Costa.  
 
Cep: 29101-410. 
 
Telefone: (27) 3299-5040. 
 
Web Site: 
http://www.vilaunivesitaria.edu.br. 
 
Curso: Direito  
 
Funcionamento:  matutino, das 7h às 
10h40 e noturno, das 19h às 22h40. 
Secretaria e biblioteca, das 7h às 
22h40. 
 
Equipamentos e Serviços:  

 Biblioteca,  
 Laboratório de informática,  
 Salas de aulas climatizadas e 

equipadas com aparelhos de 
áudio - visual. 

 

http://www.vilaunivesitaria.edu.br.
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Referências/Documentos consul-
tados:  
1 in loco. 
2 SEDEU/2004.  
 
 
Nome: Colégio e Faculdade Novo 
Milênio I e Novo Milênio Ltda II  
 
Localização: Avenida Perimetral, nº 
200. Bairro Coqueiral de Itaparica. 
 
Cep: 29102-040. 
 
Telefone: (27) 3399-5555. 
 
Web site: www.novomilenio.br 
 
Cursos de graduação:  

 Administração Geral,  
 Administração com Habilitação 

em Comércio Exterior, 
 Pedagogia com Habilitação em 

Administração Escolar e Orien-
tação Educacional,  

 Administração e Marketing,  
 Turismo,  
 Tecnologia em Gastronomia,  
 Comunicação Social � Habilita-

ção em Publicidade e Propagan-
da,   

 Design de Moda,  
 Serviço Social,  
 Direito,  
 Fisioterapia,  
 Fonoaudiologia,  

 Enfermagem e 
 Engenharia de Computação, 

Eng. de Telecomunicações  
 
Funcionamento: secretaria, das 8h às 
21h, aulas nos turnos matutino, ves-
pertino e noturno, a partir das 7h30, 
13h30 e 18h30. 
 
Equipamentos e serviços:  

 biblioteca, 
 laboratório microscopia, 
 laboratório de fisiologia, 
 laboratório de bioquímica, 
 laboratório de secção de peças 

anatômicas, 
 sala de estudo de anatomia, 
 laboratório experimental, 
 laboratório  de estudo de com-

portamento animal, 
 laboratório de enfermagem, 
 agência de propaganda, 
 laboratório de fotografia, 
 estúdio de rádio, 
 centro de gastronomia do ES e 
 laboratório de ergoespirometria 

 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco.  
 
 
Nome: Instituto Educacional do 
Espírito Santo. UNIVILA � Faculda-
de de Vila Velha. 
 

Localização: Rua Castelo Branco, 
nº1803. Bairro Centro. 
 
Cep: 29100-041. 
 
Telefone: (27) 3399-5859. 
 
Web site: http://www.univila.br 
 
E mail: hsouza@univila.br 
 
Cursos de graduação:  

 Administração em Marketing; 
 Administração com Comércio 

Exterior; 
 Habilitação em Comércio Exteri-

or; 
 Comunicação Social em Publici-

dade e Propaganda; 
 Pedagogia; 
 Serviço Social e  
 Sistema de Informação. 

 
Pos � graduação:  

 Administração; 
 Educação; 
 Serviço Social; 
 Perícias de engenharia e avalia-

ções e 
 Mestrado em engenharia de 

produção. 
 
Funcionamento: secretaria de segun-
da à sexta-feira das 8h às 21h. Aulas 
nos turnos matutino e noturno. 
 

http://www.novomilenio.br
http://www.univila.br
mailto:hsouza@univila.br
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Equipamentos e serviços:  
 Biblioteca e  
 Laboratórios de informática. 

 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco.  
 
 
Nome: Sociedade de Ensino Supe-
rior Estácio de Sá. 
 
Localização: Rua Cabo Aylson Laran-
ja, nº1170. Bairro Centro. 
 
Cep: 29100-325. 
 
Telefone: (27) 3349-3191. 
 
Web site: www.fesvv.br  
 
Cursos graduação:  

 Administração Geral,  
 Administração Marketing,  
 Administração e Comércio Exte-

rior e 
 Turismo. 

 
Pos � graduação:  

 Gestão de Pessoas,  
 Marketing Empresarial,  
 Logística e Negócio Internacio-

nal e  
 Finanças e Mercado Financeiro. 

 
Funcionamento: matutino, 08:00h às 
11:40h e noturno 19:00h às 22:40h. 

Secretaria, 08:00h às 21:00h e biblio-
teca, 08:00 às 22:00h. 
 
Equipamentos e serviços: Biblioteca, 
Laboratórios de Informática,  Auditório, 
Área de Eventos, televisão e vídeo em 
todas as salas.  
 
Referências/Documentos consul-
tados:   
1 in loco. 
2 SEDU / 2004. 
3 ES em dados governo 2003 / 2006. 
 
 
 
6.7 � OUTROS SERVIÇOS E EQUIPA-
MENTOS DE APOIO 
 
6.7.1  � Locadoras de Imóveis 
 
Nome: André Pimenta Imóveis. 
 
Localização: Avenida Luciano das Ne-
ves, nº434. Bairro Centro. 
 
Cep: 29101-280. 
 
Telefone: (27) 3329-1212  e (27) 
3200-4041. 
 
Período de funcionamento: de se-
gunda a sexta-feira,  das 8h às 18h, 
sábado, das 8h às 16h e domingo, das 
8h às 12h. 
 

Equipamentos: escritório e equipa-
mentos de apoio administrativo. 
 
Serviços prestados: compra, venda, 
locação e administração de imóveis. 
 
Referências/Documentos consul-
tados:  in loco. 
 
 
Nome: Marilza Martins Imóveis. 
 
Localização: Avenida Champagnat, nº 
564. Bairro Praia da Costa. 
 
Cep: 29101-240. 
 
Telefone: (27) 3200-4454 e (27) 
3200-4744. 
 
E-mail: mmloc@terra.com.br. 
 
Período de funcionamento: de se-
gunda a sexta-feira,  das 8h às 18h. 
 
Equipamentos: escritório e equipa-
mentos de apoio administrativo. 
 
Serviços prestados: compra, venda, 
locação e administração de imóveis. 
 
Referências/Documentos consul-
tados:  in loco. 
 
 
Nome: Vix Imóveis Ltda. 

http://www.fesvv.br
mailto:mmloc@terra.com.br.
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Localização: Avenida Hugo Musso, nº 
1.476. Bairro Praia da Costa. 
 
Cep: 29101-280. 
 
Telefone: (27) 3200-4900. 
 
Web Site: 
http://www.viximoveis.com.br. 
 
E-mail: 
viximoveis@vixmimoveis.com.br. 
 
Período de funcionamento: de se-
gunda a sexta-feira,  das 8h às 18h. 
 
Equipamentos: escritório e equipa-
mentos de apoio administrativo. 
 
Serviços prestados: compra, venda, 
locação e administração de imóveis. 
 
Referências/Documentos consul-
tados:  in loco. 
 
 
Nome: Biajoli Imóveis Ltda 
 
Localização: Avenida Champagnat, nº 
717. Bairro Praia da Costa. 
 
Cep: 29100-012. 
 
Telefone: (27) 3329-1919. 
 

Período de funcionamento: de se-
gunda a sexta-feira,  das 8h às 18h. 
 
Equipamentos: escritório e equipa-
mentos de apoio administrativo. 
 
Serviços prestados: compra, venda, 
locação e administração de imóveis. 
 
Referências/Documentos consul-
tados:  in loco. 
 
 
Nome: João Puppim Imóveis 
 
Localização: Rua XV de Novembro. 
Bairro Praia da Costa. 
 
Telefone: (27) 3229-6180. 
 
Período de funcionamento: de se-
gunda a sexta-feira,  de 8 às 18h. 
 
Equipamentos: escritório e equipa-
mentos de apoio administrativo. 
 
Serviços prestados: compra, venda, 
locação e administração de imóveis. 
 
Referências/Documentos consul-
tados:  in loco. 
 
 
Nome: Ricardo Fialho Imóveis 
 

Localização: Rua XV de Novembro, 
s/nº. Bairro Praia da Costa. 
 
Cep: 29101-030. 
 
Telefone: (27) 3340-2140. 
 
Período de funcionamento: de se-
gunda a sexta-feira,  das 8h às 18 ho-
ras. 
 
Equipamentos: escritório e equipa-
mentos de apoio administrativo. 
 
Serviços prestados: compra, venda, 
locação e administração de imóveis. 
 
Referências/Documentos consul-
tados:  in loco. 
 
 
Nome: Jaomou Imóveis. 
 
Localização: Avenida Carlos Lindem-
berg, s/nº. Bairro Santa Inês. 
 
Cep: 29108-075. 
 
Telefone: (27) 3329-2685. 
 
Período de funcionamento: de se-
gunda a sexta-feira,  das 8h às 18h  
 
Equipamentos: escritório e equipa-
mentos de apoio administrativo. 
 

http://www.viximoveis.com.br.
mailto:viximoveis@vixmimoveis.com.br.
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Serviços prestados: compra, venda, 
locação e administração de imóveis. 
 
Referências/Documentos consul-
tados:  in loco. 
 
 
Nome: Imobiliária Joana Piazenti-
ni. 
 
Localização: Rua Castelo Branco, 
nº650. Bairro Praia da Costa. 
 
Cep: 29100-041. 
 
Telefone: (27) 3200-4001. 
 
Período de funcionamento: de se-
gunda a sexta-feira,  das 8h às 18h. 
 
Equipamentos: escritório e equipa-
mentos de apoio administrativo. 
 
Serviços prestados: compra, venda, 
locação e administração de imóveis. 
 
Referências/Documentos consul-
tados:  in loco. 
 
 
Nome: Imobiliária Simonassi 
 
Localização: Avenida Jerônimo Mon-
teiro, nº 268. Bairro Centro. 
 
Cep: 29100-400. 

 
Telefone: (27) 3329-1701 e (27) 
3329-8038. 
 
Período de funcionamento: de se-
gunda a sexta-feira,  das 8h às 18h. 
 
Equipamentos: escritório e equipa-
mentos de apoio administrativo. 
 
Serviços prestados: compra, venda, 
locação e administração de imóveis. 
 
Referências/Documentos consul-
tados:  in loco. 
 
 
 
 
Nome: Vila Imóveis. 
 
Localização: Rua Sete de Setembro, 
nº 1.208. Bairro Centro. 
 
Cep: 29100-301. 
 
Telefone: (27) 3219-0091. 
 
Período de funcionamento: de se-
gunda a sexta-feira,  das 8h às 18h 
 
Equipamentos: escritório e equipa-
mentos de apoio administrativo. 
 
Serviços prestados: compra, venda, 
locação e administração de imóveis. 

 
Referências/Documentos consul-
tados:  in loco. 
 
 
Nome: Nacional Imóveis. 
 
Localização: Rua Castelo Branco, nº 
1800. Bairro Centro. 
 
Telefone: (27) 3229-9955. 
 
Período de funcionamento: de se-
gunda a sexta-feira,  das 8h às 18h. 
 
Equipamentos: escritório e equipa-
mentos de apoio administrativo. 
 
Serviços prestados: compra, venda, 
locação e administração de imóveis. 
 
Referências/Documentos consul-
tados:  in loco. 
 
 
Nome: G & C Imóveis. 
 
Localização: Rua XV de Novembro, 
s/nº. Bairro Praia da Costa. 
 
Cep: 29102-211. 
 
Telefone: (27) 3229-9416. 
 
Período de funcionamento: de se-
gunda a sexta-feira,  das 8h às 18h 
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Equipamentos: escritório e equipa-
mentos de apoio administrativo. 
 
Serviços prestados: compra, venda, 
locação e administração de imóveis. 
 
Referências/Documentos consul-
tados:  in loco. 
 
 
Nome: Francisco Rocha Imóveis. 
 
Localização: Avenida Hugo Musso, nº 
148. 
 
Telefone: (27) 3239-1900. 
 
Período de funcionamento: de se-
gunda a sexta-feira,  das 8h às 18h 
 
Equipamentos: escritório e equipa-
mentos de apoio administrativo. 
 
Serviços prestados: compra, venda, 
locação e administração de imóveis. 
 
Referências/Documentos consul-
tados:  in loco. 
 
 
Nome: Canal Imóveis 
 
Localização: Rua Henrique Moscoso, 
nº 472. Bairro Praia da Costa. 
 

Cep: 29100-020. 
 
Telefone: (27) 3349-9214. 
 
Período de funcionamento: de se-
gunda a sexta-feira,  das 8h às 18h. 
 
Equipamentos: escritório e equipa-
mentos de apoio administrativo. 
 
Serviços prestados: compra, venda, 
locação e administração de imóveis. 
 
Referências/Documentos consul-
tados:  in loco. 
 
 
Nome: Canal Imóveis. 
 
Localização: Avenida Gil Veloso, 
nº442. Bairro Praia da Costa. 
 
Cep: 29101-010. 
 
Telefone: (27) 3329-6969 
 
Período de funcionamento: de se-
gunda a sexta-feira,  das 8h às 18h. 
 
Equipamentos: escritório e equipa-
mentos de apoio administrativo. 
 
Serviços prestados: compra, venda, 
locação e administração de imóveis. 
 

Referências/Documentos consul-
tados:  in loco. 
 
 
Nome: Portal Imóveis 
 
Localização: Avenida Gil Veloso, s/nº. 
Bairro Praia da Costa. 
 
Cep: 29101-010. 
 
Telefone: (27) 3200-1000. 
 
Período de funcionamento: de se-
gunda a sexta-feira,  das 8h às 18h. 
 
Equipamentos: escritório e equipa-
mentos de apoio administrativo. 
 
Serviços prestados: compra, venda, 
locação e administração de imóveis. 
 
Referências/Documentos consul-
tados:  in loco. 
 
 
Nome: Rocha Imóveis Ltda. 
 
Localização: Avenida Champagnat, nº 
645, loja 01. Bairro Praia da Costa. 
 
Cep: 29101-390. 
 
Telefone: (27) 3329-6991. 
 



 
Inventário Turístico do Município de Vila Velha / 2005 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

249

Período de funcionamento: de se-
gunda a sexta-feira,  das 8h às 18h. 
 
Equipamentos: escritório e equipa-
mentos de apoio administrativo. 
 
Serviços prestados: compra, venda, 
locação e administração de imóveis. 
 
Referências/Documentos consul-
tados:  in loco. 
 
 
Nome: Champagnat Imóveis. 
 
Localização: Avenida Champagnat, 
s/nº. Bairro Praia da Costa. 
 
Cep: 29101-410. 
 
Telefone: (27) 3340-4135. 
 
Período de funcionamento: de se-
gunda a sexta-feira,  das 8h às 18h. 
 
Equipamentos: escritório e equipa-
mentos de apoio administrativo. 
 
Serviços prestados: compra, venda, 
locação e administração de imóveis. 
 
Referências/Documentos consul-
tados:  in loco. 
 
 
Nome: Betha Imóveis 

 
Localização: Avenida Champagnat, 
s/nº. Bairro Praia da Costa. 
 
Cep: 29100-410. 
 
Telefone: (27) 3229-2044. 
 
Período de funcionamento: de se-
gunda a sexta-feira,  das 8h às 18h. 
 
Equipamentos: escritório e equipa-
mentos de apoio administrativo. 
 
Serviços prestados: compra, venda, 
locação e administração de imóveis. 
 
Referências/Documentos consul-
tados:  in loco. 
 
 
Nome: Santos Neves Corretora de 
Imóveis 
 
Localização: Avenida Gil Veloso, s/nº. 
Bairro Praia da Costa. 
 
Cep: 29101-010. 
 
Telefone: (27) 3200-5000. 
 
Período de funcionamento: de se-
gunda a sexta-feira,  das 8h às 18h. 
 
Equipamentos: escritório e equipa-
mentos de apoio administrativo. 

 
Serviços prestados: compra, venda, 
locação e administração de imóveis. 
 
Referências/Documentos consul-
tados:  in loco. 
 
 
Nome: Predilar Imóveis 
 
Localização: Rua Dr Jair Andrade, nº 
827. Bairro Praia de Itapoã. 
 
Cep: 29101-700. 
 
Telefone: (27) 3299-1166. 
 
Período de funcionamento: de se-
gunda a sexta-feira,  das 8h às 18h. 
 
Equipamentos: escritório e equipa-
mentos de apoio administrativo. 
 
Serviços prestados: compra, venda, 
locação e administração de imóveis 
Referências/Documentos consul-
tados:  in loco. 
 
 
Nome: Calebe da Rocha. 
 
Localização: Rua Jair Andrade, nº 
1.254. Bairro Praia de Itapoã. 
 
Cep: 29101-700. 
 



 
Inventário Turístico do Município de Vila Velha / 2005 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

250

Telefone: (27) 3242-1572 e (27) 
9254-2534. 
 
Período de funcionamento: de se-
gunda a sexta-feira,  das 8h às 18h 
 
Equipamentos: escritório e equipa-
mentos de apoio administrativo. 
 
Serviços prestados: compra, venda, 
locação e administração de imóveis. 
 
Referências/Documentos consul-
tados:  in loco. 
 
 
 
6.7.2 � Locadoras de Automóveis / 
Embarcações / Aeronaves 
 
Nome: Avis Rent A Car. 
 
Localização: Rua Santa Teresinha, nº 
870. Bairro Glória. 
 
Cep: 29122-041. 
 
Telefone: (27) 3229-2854. 
 
Web Site: http://www.avis.com.br. 
 
Período de funcionamento:  de se-
gunda a sexta-feira,  das 8h às 18h e 
sábado, das 8h às 12h. 
 

Equipamentos: escritório e equipa-
mentos de apoio administrativo. 
 
Serviços prestados: locação de 
veículos, . 
 
Informações e observações com-
plementares: aceita cartão de crédito. 
 
Referências/Documentos consul-
tados:  in loco. 
 
 
Nome: Rede Brasil Aluguel de Veí-
culos, . 
 
Localização: Avenida Carlos Lindem-
berg, nº 264. Bairro Ibes. 
 
Cep: 29120-568. 
 
Telefone: 0800-244040. 
 
Web Site: http://www.rbr.com.br. 
 
Período de funcionamento: de se-
gunda a sexta-feira,  das 8h às 18h e 
sábado, das 8h às 12h. 
 
Equipamentos: equipamento de su-
porte administrativo e comercial. 
 
Serviços prestados: locação de 
veículos, . 
 

Informações e observações com-
plementares: aceita cartão de crédito. 
 
Referências/Documentos consul-
tados:  in loco. 
 
 
Nome: Sorio Rent A Car. 
 
Localização: Avenida Carlos Lindem-
berg, nº 264. Bairro Jaburuna. 
 
Cep: 29180-2568. 
 
Telefone: (27) 3329-6661 e (27) 
3329-6657. 
 
Período de funcionamento:  de se-
gunda a sexta-feira,  das 8h às 18h e 
sábado, das 8h às 12h. 
 
Equipamentos: balcão de atendimen-
to e equipamentos de apoio adminis-
trativo. 
 
Serviços prestados: locação de 
veículos, . 
 
Informações e observações com-
plementares: aceita cartão de crédito. 
 
Referências/Documentos consul-
tados:  in loco. 
 
 
Nome: Coqueiral Car. 

http://www.avis.com.br.
http://www.rbr.com.br.
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Localização: Avenida Santa Leopoldi-
na. Bairro Coqueiral de Itaparica. 
 
Cep: 29102-200. 
 
Telefone: (27) 3349-4406. 
 
Período de funcionamento: diaria-
mente, das 7h às 18h. 
 
Equipamentos: equipamento de su-
porte administrativo e comercial. 
 
Serviços prestados: locação de au-
tomóveis. 
 
Referências/Documentos consul-
tados:  in loco. 
 
 
 
 
 
 
Nome: Localiza. 
 
Localização: Avenida Carlos Lindem-
berg, nº 2707. Bairro Ibes. 
 
Cep: 29122-036. 
 
Período de funcionamento: diaria-
mente, das 7h às 18h. 
 

Equipamentos: equipamento de su-
porte administrativo e comercial. 
 
Serviços prestados: locação de au-
tomóveis. 
 
Referências/Documentos consul-
tados:  in loco. 
 
 
Nome: Rede Brasil Aluguel de Veí-
culos, . 
 
Localização: Rodovia Carlos Lindem-
berg, nº 100. Bairro Ibes. 
 
Cep: 29120-568. 
 
Telefone: (27) 3239-1654. 
 
Período de funcionamento: de se-
gunda a sexta-feira,  das 7h às 18h e 
sábado, das 7h às 15h. 
 
Equipamentos: equipamento de su-
porte administrativo e comercial. 
 
Serviços prestados: locação de au-
tomóveis. 
 
Referências/Documentos consul-
tados:  in loco. 
 
 
Nome: Ranking. 
 

Localização: Rodovia Carlos Lindem-
berg, nº 3.502. Bairro Glória. 
 
Cep: 29122-036. 
 
Telefone: (27) 3340-5890 3200-4466. 
 
Período de funcionamento: de se-
gunda a sexta-feira,  das 7h às 18h e 
sábado, das 7h às 15h. 
 
Equipamentos: equipamento de su-
porte administrativo e comercial. 
 
Serviços prestados: locação de au-
tomóveis. 
 
Referências/Documentos consul-
tados:  in loco. 
 
 
Nome: Avis Rent A Car. 
 
Localização: Rua Santa Terezinha, nº 
870. Bairro Glória. 
 
Cep: 29122-041. 
 
Telefone: (27) 3229-2854. 
 
Período de funcionamento: de se-
gunda a sexta-feira,  das 7h às 18h e 
sábado, das 7h às 15h. 
 
Equipamentos: equipamento de su-
porte administrativo e comercial. 
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Serviços prestados: locação de au-
tomóveis. 
 
Referências/Documentos consul-
tados:  in loco. 
 
 
Nome: Ivatur Rent Car. 
 
Localização: Rua Guarujá, nº 104, 
loja 1. Bairro Soteco. 
 
Cep: 29106-110. 
 
Telefone: (27) 9981-2206, (27) 3239-
5813 e (27) 3319-0192. 
 
E-mail: ivatur@ig.com.br. 
 
Período de funcionamento: de se-
gunda a sexta-feira,  das 7h às 18h e 
sábado, das 7h às 15h. 
 
Equipamentos: equipamento de su-
porte administrativo e comercial. 
 
Serviços prestados: locação de au-
tomóveis. 
 
Referências/Documentos consul-
tados:  in loco. 
 
 
 
 

6.7.3  �  Comércio. 
 
6.7.3.1 � Lojas de Artesanato e Sou-
veniers. 
 
Nome: Loja de Artigo Religioso. 
 
Localização: Rua Luiza Grinalda, s/nº. 
Bairro Centro. 
 
Cep: 29100-240. 
 
Período de funcionamento: de se-
gunda a sexta-feira,  das 8h às 18h. 
 
Serviços prestados: comercialização 
de artigos religiosos, artesanatos e 
souvenirs. 
 
Informações e observações com-
plementares: trata-se de um comple-
xo de 06 lojas que se localizam na en-
trada do Convento da Penha. 
 
Referências/Documentos consul-
tados:  in loco. 
 
 
Nome: Arte e Casaca. 
 
Localização: Rua Vasco Coutinho, 
s/nº. Barra do Jucu. 
 
Cep: 29125-000. 
 

Telefone: (27) 3244-2146 e (27) 
9924-7755. 
 
Período de funcionamento: o horá-
rio é de acordo com o fluxo do balneá-
rio. 
 
Serviços prestados:  comercialização 
de artesanatos e souvenirs. 
 
Informações e observações com-
plementares: venda de casacas, ins-
trumento típico das bandas de congo, 
feita em madeira. 
 
Referências/Documentos consul-
tados:  in loco. 
 
 
Nome: Artes Bahia. 
 
Localização: Rodovia do Sol, s/nº. 
Bairro Terra Vermelha. 
 
Cep: 29127-200. 
 
Período de funcionamento: diaria-
mente, das 9h às 18h. 
 
Serviços prestados:  comercialização 
de artesanatos e souvenirs. 
 
Informações e observações com-
plementares: elementos decorativos 
em barro. 
 

mailto:ivatur@ig.com.br.
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Referências/Documentos consul-
tados:  in loco. 
 
 
Nome: Artesanta Zabelê. 
 
Localização: Rua Henrique Moscoso, 
nº 88. Bairro Praia da Costa. 
 
Cep: 29101-330. 
 
Serviços prestados:  comercialização 
de artesanatos e souvenirs. 
 
Informações e observações com-
plementares: venda de artesanato 
regional. Artesã: Giovanna Loureiro 
Martins 
 
Referências/Documentos consul-
tados:  in loco. 
 
 
 
6.7.3.2 � Shopping Centers e Centros 
Comerciais. 
 
Nome: Shopping Praia da Costa. 
 
Localização: Rua Enseada Carioca, nº 
353  Bairro Praia da Costa. 
 
Cep: 29101-950. 
 
Telefone: (27) 3320-6000. 
 

Web Site: 
http://www.shoppingpraiadacosta.com.
br. 
 
E-mail: 
sac@shoppingpraiadacosta.com.br. 
 
Período de funcionamento: de se-
gunda a domingo, das 10h às 22 ho-
ras. 
 
Equipamentos: o Shopping possui 
lojas âncoras e satélites com diversos 
segmentos de atuação como prestação 
de serviços, comércio de produtos de 
limpeza, alimentação, vestuário, aces-
sórios, banco, caixas eletrônicos e ci-
nemas. 
 
Serviços prestados: apoio adminis-
trativo a lojistas, área para eventos, 
serviço de emergência e segurança. 
 
Informações e observações com-
plementares: o shopping possui aces-
so facilitado para a orla de Vila Velha, 
Vitória via Terceira Ponte, e também 
para a Rodovia do Sol. 
 
Referências/Documentos consul-
tados:  in loco. 
 
 
Nome: Shopping da Terra. 
 

Localização: Avenida Jerônimo Mon-
teiro, nº 1.690. Bairro Centro. 
 
Cep: 29100-400. 
 
Telefone: (27) 3329-0463. 
 
Período de funcionamento: de se-
gunda a sexta-feira,  das 9h às 20h, 
sábado, das 9h às 18h e domingo das 
17h às 19h. 
 
Equipamentos: equipamentos de a-
poio comercial a lojistas, estaciona-
mentos, caixa eletrônico e lojas. 
 
Serviços prestados: o Shopping da 
Terra tem lojas de artigos religiosos, 
vestuário, acessórios, telefonia, pape-
laria e outros produtos. 
 
Dispõe também de cinema e estacio-
namento para clientes. 
 
Informações e observações com-
plementares: o Shopping abre aos 
domingos para acesso ao cinema. 
 
Referências/Documentos consul-
tados:  in loco. 
 
 
Nome: Portal da Glória. 
 
Localização: Avenida Jerônimo Mon-
teiro, s/nº. Bairro Glória. 

http://www.shoppingpraiadacosta.com.
mailto:sac@shoppingpraiadacosta.com.br.
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Cep: 29122-720. 
 
Período de funcionamento: de se-
gunda a sexta-feira,  das 9h às 20h e 
sábado, das 9h às 16h. 
 
Equipamentos: equipamentos de a-
poio comercial a lojistas e lojas. 
 
Serviços prestados: lojas de vestuá-
rio, acessórios e outros produtos. 
 
Referências/Documentos consul-
tados:  in loco. 
 
 
Nome: Centro Comercial Praia Cen-
ter. 
 
Localização: Avenida Henrique Mos-
coso, nº 454. Bairro Praia da Costa. 
 
Cep: 29101-330. 
 
Período de funcionamento: de se-
gunda a sábado, das 9h às 18h. 
 
Equipamentos: lojas comerciais, com 
artigos de vestuário, cabeleireiro, a-
cessórios e bar. 
 
Serviços prestados: prestação de 
serviços e comércio de moda Praia. 
 

Informações e observações com-
plementares: 10 boxes. 
 
Referências/Documentos consul-
tados:  in loco. 
 
 
Nome: Cartier Plaza Shopping. 
 
Localização: Avenida Hugo Musso, nº 
330. Bairro Praia da Costa. 
 
Cep: 29101-280. 
 
Período de funcionamento:  

 segunda a sexta-feira, , das 9h 
às 19h e 

 sábado, das 9h às 18h. 
 
Equipamentos: shopping center loca-
lizado na região central da Praia da 
Costa, conta com dois pavimentos de 
lojas, lanchonetes, restaurantes, servi-
ços sanitário, escada rolante e eleva-
dor. 
 
Serviços prestados: lojas de vestuá-
rio, acessórios e outros produtos. 
 
Informações e observações com-
plementares: o shopping dispõe de 
diversas lojas de comércio voltado ao 
vestuário, além de agência de viagens 
e outros serviços. 
 

Referências/Documentos consul-
tados:  in loco. 
 
 
Nome: Shopping Tropical. 
 
Localização: Rua Antônio Atayde, 
s/nº.  Bairro Centro. 
 
Cep: 29100-290. 
 
Período de funcionamento: de se-
gunda a sexta-feira, das 9h às 19h e 
sábado, das 9h às 18h. 
 
Equipamentos: 01 pavimento com 
lojas e prédio com salas comerciais. 
 
Serviços prestados: lojas de vestuá-
rio, acessórios e outros produtos. 
 
Referências/Documentos consul-
tados:  in loco. 
 
 
Nome: Centro Comercial Itaparica. 
 
Localização: Avenida Santa Leopoldi-
na. Bairro Coqueiral de Itaparica. 
 
Cep: 29106-110. 
 
Período de funcionamento:  de se-
gunda a sexta-feira,  das 9h às 20h e 
sábado, das 9h às 19h. 
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Equipamentos: centro comercial de 
um pavimento com lojas, restaurante, 
farmácias, banheiros e telefone públi-
co. 
 
Serviços prestados: lojas de vestuá-
rio, acessórios e outros produtos. 
 
Referências/Documentos consul-
tados:  in loco. 
 
 
Nome: Shopping Center de Vila Ve-
lha. 
 
Localização: Avenida Champagnat, nº 
620. Bairro Centro. 
 
Cep: 29100-010. 
 
Período de funcionamento: de se-
gunda a sábado, das 8h às 19h. 
 
Equipamentos: 15 boxes para loca-
ção. 
 
Serviços prestados: o Shopping Cen-
ter Vila Velha caracteriza-se por um 
Centro Comercial com lojas alugadas, 
que dispõe dos seguintes serviços co-
merciais: agências de viagens, lancho-
nete, rotisseria, lojas de artigos espor-
tivos e Boate (Blow Up). 
 
Referências/Documentos consul-
tados:  in loco. 

 
 
Nome: Shopping Top Model Glória. 
 
Localização: Avenida Jerônimo Mon-
teiro, nº 1.015. Bairro Glória. 
 
Cep: 29102-725. 
 
Telefone: (27) 3219-4603. 
 
Período de funcionamento: de se-
gunda a sexta-feira,  das 9h às 20h e 
sábado, das 9h às 16h. 
 
Equipamentos: equipamentos de a-
poio comercial a lojistas e lojas. 
 
Serviços prestados: lojas de vestuá-
rio, acessórios e outros produtos. 
 
Referências/Documentos consul-
tados:  in loco. 
 
 
Nome: Centro da Vila Shopping. 
 
Localização: Rua Henrique Moscoso. 
Bairro Centro. 
 
Cep: 29100-020. 
 
Período de funcionamento:  de se-
gunda a sexta-feira,  das 9h às 19h e 
sábado, das 9h às 18h. 
 

Equipamentos: centro comercial de 
um pavimento com lojas e prédio com 
salas comerciais, banheiro, bebedouro, 
escada, elevador e garagem. 
 
Serviços prestados: lojas de vestuá-
rio, acessórios e outros produtos. 
 
Referências/Documentos consul-
tados:  in loco. 
 
 
Nome: Centro Comercial Milenium. 
 
Localização: Avenida Hugo Musso, 
s/nº. Bairro Praia da Costa. 
 
Cep: 29101-280. 
 
Período de funcionamento:  de se-
gunda a sexta-feira,  das 9h às 19h e 
sábado, das 9h às 18h. 
 
Equipamentos: centro comercial de 
um pavimento com lojas, lanchonetes, 
banheiros e estacionamento. 
 
Serviços prestados: lojas de vestuá-
rio, acessórios e outros produtos. 
 
Referências/Documentos consul-
tados:  in loco. 
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6.7.3.3 � Galerias de Arte e Antiguida-
des. 
 
Nome: Consultime Consultoria Em-
presarial Ltda. 
 
Localização: Avenida Hugo Musso, nº 
588. Bairro Praia da Costa. 
 
Cep: 29101-280. 
 
Telefone: (27) 3329-2149. 
 
Período de funcionamento: de se-
gunda a sexta-feira,  das 8h às 18h. 
 
Serviços prestados: serviço de advo-
cacia e possui Galeria de Artes em a-
nexo. 
 
Informações e observações com-
plementares: o Espaço Cultural Con-
sultime é uma iniciativa da Consultime 
Consultoria Empresarial Ltda. 
 
Referências/Documentos consul-
tados:  in loco. 
 
 
 
6.7.3.4 � Fotografias. 
 
Nome: RAPDCOLOR. 
 
Localização: Avenida Dr. Jair de An-
drade, nº 386. Bairro Praia de Itapoã. 

 
Cep: 29101-700. 
 
Telefone: (27) 3139-9941. 
 
Web Site: 
http://www.rapidcolor.com.br. 
 
Período de funcionamento: de se-
gunda a sexta-feira, das 8h às 18h e 
sábado, das 8h às 15h. 
 
Equipamentos: equipamentos de re-
velação fotográfica. 
 
Serviços prestados: serviços de 
revelação, ampliação, redução de ima-
gens, restauração, plotagem (algumas 
unidades), comercialização de filmes 
fotográficos, rádios, fitas e outros e-
quipamentos de apoio fotográfico ama-
dor e profissional. 
 
Informações e observações com-
plementares:  
Filiais nos seguintes endereços:  

 Avenida Jerônimo Monteiro, nº 
973. Bairro Centro. Cep: 
29100-401. Telefone: (27) 
3139-9901. 

 Avenida Jerônimo Monteiro, nº 
1.244. Bairro Centro. Cep: 
29100-401. Telefone: (27) 
3139-9910. 

 Avenida Jerônimo Monteiro, nº 
1.505. Bairro Centro. Cep: 

29100-401. Telefone: (27) 
3139-9902. 

 Rua Enseada Carioca, nº353. 
Shopping Praia da Costa. Cep: 
29101-950. Telefone: (27) 
3139-9905. 

 Avenida João Mendes, nº 14. 
Bairro Praia de Itaparica. Cep: 
29102-011. Telefone: (27) 
3139-9941. 

 Avenida Santa Leopoldina, nº 
1.081. Bairro Coqueiral de Ita-
parica. Cep: 29102-040. Tele-
fone:  (27) 3139-9904. 

 
Referências/Documentos consul-
tados:  in loco. 
 
 
Nome: Expo Fotos. 
 
Localização: Rua Henrique Moscoso, 
nº 1.104. Bairro Praia da Costa. 
 
Cep: 29101-030. 
 
Telefone: (27) 3329-7193  
 
Período de funcionamento: de se-
gunda a sexta-feira,  das 9h às 18h e 
sábado, das 9h às 14h. 
 
Equipamentos: equipamentos de re-
velação fotográfica. 
 

http://www.rapidcolor.com.br.
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Serviços prestados: serviços de 
revelação, ampliação, redução de ima-
gens, comercialização de filmes foto-
gráficos, rádios, fitas e outros equipa-
mentos de apoio fotográfico amador e 
profissional. 
 
Referências/Documentos consul-
tados:  in loco. 
 
 
Nome: Revelação Express. 
 
Localização: Avenida Jerônimo Mon-
teiro, s/nº. Bairro Centro. 
 
Cep: 29100-400. 
 
Período de funcionamento: de se-
gunda a sexta-feira,  das 9h às 18h e 
sábado,, das 9h às 14h. 
 
Equipamentos: equipamentos de re-
velação fotográfica. 
 
Serviços prestados: serviços de re-
velação, ampliação, redução de ima-
gens, comercialização de filmes foto-
gráficos, rádios, fitas e outros equipa-
mentos de apoio fotográfico amador e 
profissional. 
 
Referências/Documentos consul-
tados:  in loco. 
 
 

Nome: JL Fotos. 
 
Localização: Rua Maria Amália. Bairro 
Jaburuna. 
 
Cep: 29123-130. 
 
Período de funcionamento: de se-
gunda a sexta-feira,  das 9h às 18h e 
sábado, das 9h às 14h. 
 
Equipamentos: equipamentos de re-
velação fotográfica. 
 
Serviços prestados: serviços de 
revelação, ampliação, redução de ima-
gens, comercialização de filmes foto-
gráficos, rádios, fitas e outros equipa-
mentos de apoio fotográfico amador e 
profissional. 
 
Informações e observações com-
plementares: revelação e venda de 
material fotográfico. 
� 
Referências/Documentos consul-
tados:  in loco. 
 
 
Nome: Vitória Colorida. 
 
Localização: Avenida Jerônimo Mon-
teiro, s/nº. Bairro Centro. 
 
Cep: 29100-400. 
 

Período de funcionamento:  de se-
gunda a sexta-feira,  das 9h às 18h e 
sábado, das 9h às 14h. 
 
Equipamentos: equipamentos de re-
velação fotográfica. 
 
Serviços prestados: serviços de 
revelação, ampliação, redução de ima-
gens, comercialização de filmes foto-
gráficos, rádios, fitas e outros equipa-
mentos de apoio fotográfico amador e 
profissional. 
 
Referências/Documentos consul-
tados:  in loco. 
 
 
Nome: Foto Magi 
 
Localização: Avenida Jerônimo Mon-
teiro, s/nº. Bairro Centro. 
 
Cep: 29100-400. 
 
Período de funcionamento: de se-
gunda a sexta-feira,  das 9h às 18h e 
sábado, das 9h às 14h. 
 
Equipamentos: equipamentos de re-
velação fotográfica. 
 
Serviços prestados: serviços de 
revelação, ampliação, redução de ima-
gens, comercialização de filmes foto-
gráficos, rádios, fitas e outros equipa-
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mentos de apoio fotográfico amador e 
profissional. 
 
Referências/Documentos consul-
tados:  in loco. 
 
 
Nome: Wilson Nachi. 
 
Localização: Rua Cabo Ailson Simões, 
nº 584. Bairro Centro. 
 
Cep: 29100-325. 
 
Telefone: (27) 3339-3224 e (27) 
9923-7493. 
 
E-mail: nachia@bol.com.br. 
 
Período de funcionamento:  de se-
gunda a sexta-feira,  das 9h às 18h e 
sábado, das 9h às 14h. 
 
Equipamentos: equipamentos de re-
velação fotográfica. 
 
Serviços prestados: serviços de re-
velação, ampliação, redução de ima-
gens, comercialização de filmes foto-
gráficos, rádios, fitas e outros equipa-
mentos de apoio fotográfico amador e 
profissional. 
 
Informações e observações com-
plementares: fotografias. 
 

Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
Nome: Ariana Rosa. 
 
Localização: Avenida São Paulo, nº 
3.036. Bairro Praia de Itapoã. 
 
Cep: 29101-508. 
 
Telefone: (27) 9960-8885. 
 
E-mail: arianarosa@ig.com.br. 
 
Período de funcionamento:  de se-
gunda a sexta-feira,  das 9h às 18h e 
sábado, das 9h às 14h. 
 
Equipamentos: equipamentos de re-
velação fotográfica. 
 
Serviços prestados: serviços de 
revelação, ampliação, redução de ima-
gens, comercialização de filmes foto-
gráficos, rádios, fitas e outros equipa-
mentos de apoio fotográfico amador e 
profissional. 
 
Informações e observações com-
plementares: fotografias. 
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 

Nome: Marcio Auriema Fotografia. 
 
Localização: Rua Dr Jair Andrade, nº 
405. Bairro Praia de Itapoã. 
 
Cep: 29101-850. 
 
Telefone: (27) 3299-0338 e (27) 
9998-0266. 
 
E-mail: marcioauriema@terra.com.br. 
 
Período de funcionamento:  de se-
gunda a sexta-feira, das 9h às 18h e 
sábado, das 9h às 14h. 
 
Equipamentos: equipamentos de re-
velação fotográfica. 
 
Serviços prestados: serviços de 
revelação, ampliação, redução de ima-
gens, comercialização de filmes foto-
gráficos, rádios, fitas e outros equipa-
mentos de apoio fotográfico amador e 
profissional. 
 
Informações e observações com-
plementares: fotografias. 
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
6.7.3.5� Outros 
 
Nome: Esporte e Pesca. 
 

mailto:nachia@bol.com.br.
mailto:arianarosa@ig.com.br.
mailto:marcioauriema@terra.com.br.
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Localização: Rua Luciano das Neves, 
nº 947. Bairro Centro. 
 
Cep: 29100-200. 
 
Telefone: (27) 3329-9379. 
 
Período de funcionamento: de se-
gunda a sexta-feira,  das 9h às 18h e 
sábado, das 9h às 14h. 
 
Equipamentos:  comercialização de 
equipamentos de pesca e esportivos 
em geral. 
 
Serviços prestados:  comércio. 
 
Informações e observações com-
plementares: lojas especializadas em 
equipamentos para pesca. 
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
Nome: Vila Pesck. 
 
Localização: Rua Luciano das Neves, 
s/nº. Bairro Centro. 
 
Cep: 29100-200. 
 
Telefone: (27) 3239-3437. 
 

Período de funcionamento: de se-
gunda a sexta-feira,  das 9h às 18h e 
sábado, das 9h às 14h. 
 
Equipamentos: equipamentos de re-
velação fotográfica. 
 
Serviços prestados: serviços de 
revelação, ampliação, redução de ima-
gens, comercialização de filmes foto-
gráficos, rádios, fitas e outros equipa-
mentos de apoio fotográfico amador e 
profissional. 
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
Nome: Chaveiro Mundial. 
 
Localização: Rua Dr Jair de Andrade, 
s/nº. Bairro Praia de Itapoã. 
 
Cep: 29101-700. 
 
Telefone: (27) 3034-3545 e (27) 
9952-3768. 
 
Período de funcionamento:  diaria-
mente, 24 horas. 
 
Equipamentos: específicos para troca 
e reparos de chaves em geral.  
 
Serviços prestados:  troca e reparos 
de chaves em geral.  

 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
Nome: Lima Chaves. 
 
Localização: Avenida Carlos Lindem-
berg, nº 5425. Bairro Aribiri. 
 
Cep: 29120-568. 
 
Telefone: (27) 3340-5444. 
 
Período de funcionamento:  de se-
gunda a sábado, das 8h às 18h. 
 
Equipamentos: específicos para troca 
e reparos de chaves em geral.  
 
Serviços prestados:  troca e reparos 
de chaves em geral.  
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
Nome: Chaveiro Móvel. 
 
Localização: Avenida Santa Leopoldi-
na, 2ª Etapa. Bairro Coqueiral de Ita-
parica. 
 
Cep: 29102-000. 
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Telefone: (27) 3319-3615 e (27) 
9992-5025. 
 
Período de funcionamento: atendi-
mento 24 horas. 
 
Equipamentos: específicos para troca 
e reparos de chaves em geral.  
 
Serviços prestados:  troca e reparos 
de chaves em geral.  
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
Nome: Chaveiros Irmãos 
 
Localização: Avenida Carlos Lindem-
berg, nº 2314. Bairro Aribiri. 
 
Cep: 29108-335. 
 
Telefone: (27) 3239-8800. 
 
Período de funcionamento: atendi-
mento 24 horas. 
 
Equipamentos: específicos para troca 
e reparos de chaves em geral.  
 
Serviços prestados:  troca e reparos 
de chaves em geral.  
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 

 
 
Nome: Chaveiro Praia da Costa 
 
Localização: Avenida Hugo Musso, 
s/nº. Bairro Praia de Itapoã. 
 
Cep: 29101-700. 
 
Telefone: (27) 3299-4797 e (27) 
9273-9903. 
 
Período de funcionamento: atendi-
mento 24 horas. 
 
Equipamentos: específicos para troca 
e reparos de chaves em geral.  
 
Serviços prestados:  troca e reparos 
de chaves em geral.  
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
Nome: Chaveiro Nota 1000. 
 
Localização: Avenida Henrique Musso, 
nº 954. Bairro Praia da Costa. 
 
Cep: 29101-330. 
 
Telefone: (27) 3299-5019 e (27) 
9972-2244. 
 

Período de funcionamento: atendi-
mento 24 horas. 
 
Equipamentos: específicos para troca 
e reparos de chaves em geral.  
 
Serviços prestados:  troca e reparos 
de chaves em geral.  
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
 
 
6.7.4  � Agências Bancárias e de 
Câmbio 
 
Nome: Banco Bradesco 
 
Web Site: 
http://www.bradesco.com.br. 
 
Período de funcionamento: de se-
gunda a sexta-feira,  das 10h às 16h. 
 
Equipamentos: caixas eletrônicos, 
com atendimento das 8h às 22h. 
 
Serviços prestados: recebimento de 
títulos, pagamento de benefícios, em-
préstimos, abertura de contas, financi-
amentos, atendimento em caixas ele-
trônicos, depósitos e saques. 
 

http://www.bradesco.com.br.
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Informações e observações com-
plementares:  
Unidades em:  

 Avenida Carlos Lindemberg, nº 
1.018. Bairro Glória 
Cep: 29122-036. Telefone: (27) 
3339-5175; 

 Praça Meyerfreund, nº 01. Bair-
ro Glória Chocolates Garoto. 
Cep: 29122-036. Telefone: (27) 
3229-7316; 

 Avenida Jerônimo Monteiro, 
s/nº. Bairro Glória Cep: 29122-
036. Telefone: (27) 3340-5868; 

 Rua Enseada , nº353, loja 6, 
Shopping Praia da Costa. Bairro 
Praia da Costa. Cep: 29101-400 
e  

 Avenida Luciano das Neves, nº 
688. Bairro Centro. Cep: 
29100-200. Telefone: (27) 
3329-0811. 
 

Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
Nome: Banco do Brasil S/A 
 
Telefone: (27) 0800-785678. 
 
Web Site: http://www.bb.com.br. 
 
Período de funcionamento: de se-
gunda a sexta-feira,  das 10h às 16h. 
 

Equipamentos: caixas eletrônicos, 
com atendimento das 8h às  22h (ho-
rários ampliados ou reduzidos em al-
gumas unidades). 
 
Serviços prestados: recebimento de 
faturas e duplicatas, pagamento de 
benefícios, empréstimos, abertura de 
contas, financiamentos, atendimento 
em caixas eletrônicos, depósitos e sa-
ques. 
 
Informações e observações com-
plementares:  

Unidades em:  
 Avenida Jerônimo Monteiro, nº 

1.054. Bairro Glória  Cep: 
29122-720. Telefone: (27) 
3339-4055; 

 Rua Resplendor, nº114. Bairro 
São Torquato  Cep: 29114-905. 
Telefone: (27) 3389-7070; 

 PAB � UVV � Rua Dr. Anno Sil-
va, nº 15. Bairro Boa Vista.  
Cep: 29102-666. Telefone: (27) 
3340-3395; 

 Avenida Santa Leopoldina, s/nº. 
Bairro Coqueiral de Itaparica. 
Cep: 29102-200; 

 Avenida Hugo Musso, s/nº. 
Bairro Praia da Costa.  Cep: 
29101-280; 

 Avenida Champagnat. s/nº. 
Bairro Praia da Costa. Cep: 
29101-406 e 

 Avenida Jerônimo Monteiro, nº 
640. Bairro Centro. Cep: 
29100-400. Telefone: (27) 
3329-0055. Fax: (27) 3329-
0021 

 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
Nome: Caixa Econômica Federal. 
 
Período de funcionamento: de se-
gunda a sexta-feira,  das 10h às 16h. 
 
Equipamentos: caixas eletrônicos, 
com atendimento das 8h às 22h (horá-
rios ampliados ou reduzidos em algu-
mas unidades). 
 
Serviços prestados: recebimento de 
faturas e duplicatas, pagamento de 
benefícios, empréstimos, abertura de 
contas, financiamentos, atendimento 
em caixas eletrônicos, depósitos, sa-
ques, penhor e avaliação de jóias. 
 
Informações e observações com-
plementares:  
Unidades em:  

 Rua Vasco Coutinho, s/nº. Bair-
ro Prainha (anexo da Câmara de 
Vereadores).  Cep: 29100-231.  

 Avenida Hugo Musso, s/nº. 
Bairro Praia da Costa. Cep: 
29101-280.  

http://www.bb.com.br.
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 Avenida Champagnat, s/nº. 
Bairro Centro. Cep: 29100-010.  

 Avenida Jerônimo Monteiro, 
s/nº. Bairro Glória. Cep: 29122-
720. 

 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
 
 
 
 
Nome: Banco do Estado do Espírito 
Santo S/A � Banestes. 
 
Web Site: 
http://www.banestes.com.br. 
 
Período de funcionamento: de se-
gunda a sexta-feira,  das 10h às 16h.  
 
Equipamentos: caixas eletrônicos nas 
agências e em alguns pontos comerci-
ais. 
 
Serviços prestados: recebimento de 
títulos, pagamentos, depósitos, sa-
ques, empréstimos, financiamentos e 
abertura de contas. 
 
Informações e observações com-
plementares:  
Unidades em:  

 Avenida Gil Veloso s/nº. Bairro 
Praia da Costa. Cep: 29100-
010.  

 Avenida Champagnat, nº 804. 
s/nº. Bairro Centro.  Cep: 
29100-010.  

 Avenida Champagnat, nº 920. 
Bairro Centro.  Cep: 29100-
010.  

 Avenida Champagnat, nº 1.077 
Bairro Centro.  Cep: 29100-
010. Telefone: (27) 3329-0411 

 Avenida Santa Leopoldina, s/nº. 
Bairro Coqueiral de Itaparica.  
Cep: 29102-200.  

 Avenida Hugo Musso, s/nº. 
Bairro Praia da Costa. Cep: 
29101-280.  

 Rodovia Carlos Lindemberg, 
s/nº. Bairro Alvorada.  Cep: 
29110-200.  

 Avenida Beira Mar, s/nº. Bairro 
Praia de Itaparica.  Cep: 29102-
000. 

 Avenida Carlos Lindemberg, nº 
6.099. Bairro Cobilândia  Cep: 
29111-165.  Telefone: (27) 
3229-0401. 

 Avenida Santa Teresinha, nº 
482. Bairro Glória. Cep: 29102-
041.Telefone: (27) 3339-9433. 

 PAB Ibes - Avenida Nossa Se-
nhora da Penha, nº 112.  Bairro 
Ibes  Cep: 29102-200. Telefo-
ne: (27) 3339-9170. 

 PAB Itapoã - Avenida Santa Le-
opoldina, nº 480. Bairro Coquei-
ral de Itaparica.  Cep: 29102-
200. Telefone: (27) 3329-6006. 

 PAB Prefeitura Municipal de Vila 
Velha � Avenida Champagnat, 
nº 749. Bairro Centro.  Cep: 
29100-011. Telefone: (27) 
3329-9523. 

 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
Nome: HSBC - Bank Brasil S/A Múl-
tiplo. 
 
Web Site: http://www.hsbc.com.br. 
 
Período de funcionamento: de se-
gunda a sexta-feira,  das 10h às 16h.  
 
Equipamentos: caixas eletrônicos no 
auto-atendimento. 
 
Serviços prestados: recebimento de 
faturas e duplicatas, empréstimos, a-
bertura de contas, financiamentos, 
atendimento em caixas eletrônicos, 
depósitos e saques.  
 
Informações e observações com-
plementares:  
Unidades em:  

http://www.banestes.com.br.
http://www.hsbc.com.br.
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 Avenida Champagnat, s/nº. 
Bairro Centro. Cep: 29106-230. 

 Rua Ataíde, esq., s/nº. Bairro 
Centro. Cep: 29100-240. Tele-
fone: (27) 3329-0061. 

  Avenida Carlos Lindemberg, nº 
904. Bairro  Glória. Cep: 29122-
036. Tel: (27) 3229-2076 / 
3339-1743. 

 Agência Vila Velha � Rua Antô-
nio Ataíde, s/nº, Bairro Centro. 
Cep: 29100-290. Telefone: (27) 
3329-0061. 

 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
Nome: Itaú. 
 
Web Site: http://www.itau.com.br. 
 
Período de funcionamento: de se-
gunda a sexta-feira,  das 10h às 16h.  
 
Equipamentos: caixas eletrônicos. 
 
Serviços prestados: recebimento de 
títulos, pagamento de benefícios, de-
pósitos, saques, empréstimos, financi-
amentos e abertura de contas. 
 
Informações e observações com-
plementares:  

O Itaú dispõe de pontos de atendimen-

to no Posto Moby Dick e no Shopping 

Praia da Costa. 

 
Unidades em:  

 Avenida Champagnat, nº 1.806 
� Bairro Centro. Cep: 29100-
010. Telefone: (27) 3329-0455 
e 

 Avenida Resplendor, s/nº. Bair-
ro Praia de Itapoã. Cep: 29102-
700. 

 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
Nome: Banco ABN AMRO Real S/A. 
 
Web Site: 
http://www.bancoreal.com.br. 
 
Período de funcionamento: de se-
gunda a sexta-feira,  das 10h às 16h.  
 
Equipamentos: caixas eletrônicos no 
serviço de auto-atendimento. 
 
Serviços prestados: recebimento de 
títulos, pagamentos, recebimentos di-
versos, saques, depósitos, emprésti-

mos, financiamentos e abertura de 
contas. 
 
Informações e observações com-
plementares:  
Unidades em:  

 Agência UVV � Rua Dr. Annor 
da Silva, nº 15. Bairro Boa Vis-
ta. Cep: 29102-606. Telefone: 
(27) 3219-7803. 

 Agência Glória � Avenida Carlos 
Lindemberg, nº 879. nº 15. 
Bairro Boa Vista. Cep: 29102-
606. Telefone: (27) 3340-0999. 

 Agência Santa Mônica � Avenida 
João Mendes, nº 190. Bairro 
Santa Mônica. Cep: 29102-600. 
Telefone: (27) 3349-2277. 

 Agência 38º Batalhão de Infan-
taria. Bairro Prainha. Cep: 
29100-000. Telefone:  (27) 
3329-0963. 

 Avenida Champagnat, s/nº. 
Bairro Centro. 

 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
Nome: ECT � Empresa Brasileira de 
Correios e Telégrafos 
 
Web Site: 
http://www.correios.com.br. 

http://www.itau.com.br.
http://www.bancoreal.com.br.
http://www.correios.com.br.
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Período de funcionamento: de se-
gunda a sexta-feira,  das 10h às 16h.  
 
Equipamentos: caixas destinados ao 
serviço de Banco Postal. 
 
Serviços prestados: o Banco Postal é 
um serviço criado a partir de um con-
vênio entre os Correios e o Banco Bra-
desco, que funciona em algumas agên-
cias. Presta serviços como recebimento 
de títulos, depósitos e saques. 
 
Informações e observações com-
plementares:  
Serviços disponíveis nas seguintes a-

gências:  

 Avenida Jerônimo Monteiro, nº 
840. Bairro Glória. Cep: 29122-
720. Telefone  (27) 3329-1262. 

 Avenida Champagnat, nº 459. 
Bairro Centro. Cep: 29100-010. 
Telefone  (27) 3239-2161. 

 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
Nome: FININVEST. 
 
Localização: Avenida Champagnat. 
Bairro Centro. 

 
Cep: 29100-010. 
 
Período de funcionamento:  de se-
gunda a sexta-feira,  das 8h às 17h. 
 
Equipamentos: caixas eletrônicos no 
serviço de auto-atendimento. 
 
Serviços prestados: saques, emprés-
timos e financiamentos. 
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
 
6.7.5 � Serviços Mecânicos 
 
Nome: Oficina Mecânica Jovem 
 
Localização: Avenida Santa Leopoldi-
na, nº 503. Bairro Coqueiral de Itapari-
ca. 
 
Cep: 29202-211. 
 
Telefone: (27) 3229-2015. 
 
Período de funcionamento: de se-
gunda a sexta-feira,  das 8h às 18h e 
sábado, das 8h às 14h. 
 
Serviços prestados:  serviços mecâ-
nicos e de lanternagem. 
 

Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
Nome: Gálatas Mecânica. 
 
Localização: Rua XV de Novembro, 
s/nº. Bairro Praia da Costa. 
 
Cep: 29101-055. 
 
Telefone: (27) 3311-5889. 
 
Período de funcionamento: de se-
gunda a sexta-feira,  das 8h às 18h e 
sábado, das 8h às 14h. 
 
Serviços prestados:  serviços mecâ-
nicos em geral. 
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
Nome: Jet Vix. 
 
Localização: Rua XV de Novembro, 
s/nº. Bairro Centro. 
 
Cep: 29101-055. 
 
Telefone: (27) 3229-0066. 
 
Período de funcionamento: de se-
gunda a sexta-feira,  de 08:00 às 
18:00h e sábado,, de 08:00 às 14:00h. 
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Serviços prestados: serviços mecâni-
cos e náuticos em geral. 
  
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
Nome: Náutica Motores 
 
Localização: Avenida Carlos Lindem-
berg, s/nº. Bairro Jaburuna. 
 
Cep: 29123-136. 
 
Telefone: (27) 3229-3729. 
 
Período de funcionamento: de se-
gunda a sexta-feira,  das 8h às 18h e 
sábado, das 8h às 14h. 
 
Serviços prestados: especializada em 
motores náuticos. 
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
Nome: Auto Elétrica Garante 
 
Localização: Rua XV de Novembro, 
s/nº. Bairro Praia da Costa. 
 
Cep: 29102-211. 
 
Telefone: (27) 3349-7011. 

 
Período de funcionamento: de se-
gunda a sexta-feira,  das 8h às 18h e 
sábado, das 8h às 14h. 
 
Serviços prestados: serviços mecâni-
cos e elétricos em geral. 
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
Nome: Cacau Auto Peças 
 
Localização: Rua Manoel Gibson, 
s/nº. Bairro São Torquato. 
 
Cep: 29114-310. 
 
Telefone: (27) 3326-8288. 
 
Período de funcionamento: de se-
gunda a sexta-feira,  das 8h às 18h e 
sábado, das 8h às 14h. 
 
Serviços prestados: venda de peças 
para automóveis. 
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
Nome: Auto Fera 
 
Localização: Rua Manoel Gibson, 
s/nº. Bairro São Torquato. 

 
Cep: 29114-610. 
 
Telefone: (27) 3226-2555. 
 
Período de funcionamento: de se-
gunda a sexta-feira,  das 8h às 18h e 
sábado, das 8h às 14h. 
 
Serviços prestados: venda de peças 
para automóveis. 
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
Nome: Oficina Jair Ozório. 
 
Localização: Avenida Jerônimo Mon-
teiro. Bairro Centro. 
 
Cep: 29202-211. 
 
Telefone: (27) 3326-1661. 
 
Período de funcionamento: de se-
gunda a sexta-feira,  das 8h às 18h e 
sábado, das 8h às 14h. 
 
Serviços prestados: serviços mecâni-
cos em geral. 
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
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Nome: Casa do Silencioso. 
 
Localização: Avenida Carlos Lindem-
berg, s/nº. Bairro Cobilândia. 
 
Cep: 29111-165. 
 
Telefone: (27) 3326-8288. 
 
Período de funcionamento: de se-
gunda a sexta-feira,  das 8h às 18h e 
sábado, das 8h às 14h. 
 
Serviços prestados: escapamento e 
serviços gerais, especializada em car-
ros importados. 
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
Nome: Eleturfino Auto Peças. 
 
Localização: Avenida Carlos Lindem-
berg. s/nº. Bairro Alvorada. 
 
Cep: 29117-126. 
 
Telefone: (27) 3326-1984. 
 
Período de funcionamento: de se-
gunda a sexta-feira,  das 8h às 18h e 
sábado, das 8h às 14h. 
 
Serviços prestados: venda de peças 
para automóveis. 

 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
Nome: Eletropeças São Luiz. 
 
Localização: Avenida Carlos Lindem-
berg. s/nº. Bairro Cobilândia. 
 
Cep: 29111-165. 
 
Telefone: (27) 3326-1832. 
 
Período de funcionamento: de se-
gunda a sexta-feira,  das 8h às 18h e 
sábado, das 8h às 14h. 
 
Serviços prestados: venda de peças 
para automóveis. 
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
 
 
 
Nome: Chambinho Auto Peças. 
 
Localização: Avenida Carlos Lindem-
berg, s/nº.  Bairro Alecrim. 
 
Cep: 29123-136. 
 
Telefone: (27) 3359-4040. 

 
Período de funcionamento: de se-
gunda a sexta-feira,  das 8h às 18h e 
sábado, das 8h às 14h. 
 
Serviços prestados: venda de peças 
para automóveis. 
 
Informações e observações com-
plementares: venda de peças em ge-
ral. 
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
Nome: Múltipla Auto Peças 
 
Localização: Avenida Carlos Lindem-
berg, s/nº.  Bairro Alecrim. 
 
Cep: 29117-126. 
 
Telefone: (27) 3326-2514. 
 
Período de funcionamento: de se-
gunda a sexta-feira, de 08:00 às 
18:00h e sábado,, de 08:00 às 14:00h. 
 
Serviços prestados: venda de peças 
para automóveis. 
 
Informações e observações com-
plementares: venda de peças em 
geral. 
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Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
Nome: Auto Center Tony. 
 
Localização: Avenida Carlos Lindem-
berg, s/nº.  Bairro Alecrim. 
 
Cep: 29108-065. 
 
Telefone: (27) 3316-0320. 
 
Período de funcionamento: de se-
gunda a sexta-feira,  das 8h às 18h e 
sábado, das 8h às 14h. 
 
Serviços prestados: serviços mecâni-
cos em geral. 
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
Nome: Mecânica Fardim. 
 
Localização: Avenida Carlos Lindem-
berg, nº 4.990.  Bairro Alecrim. 
 
Cep: 29120-560. 
 
Telefone: (27) 3286-0700. 
 
Período de funcionamento:  de se-
gunda a sexta-feira, , de 08:00 às 
18:00h e sábado, de 08:00 às 14:00h. 

 
Serviços prestados:  serviços mecâ-
nicos em geral. 
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
  
 
Nome: Unipeças. 
 
Localização: Avenida Carlos Lindem-
berg, s/nº.  Bairro Ibes. 
 
Cep: 29108-335. 
 
Telefone: (27) 3339-3793. 
 
Período de funcionamento: de se-
gunda a sexta-feira,  das 8h às 18h e 
sábado, das 8h às 14h. 
 
Serviços prestados: comércio de pe-
ças em geral. 
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
Nome: Auto Mecânica JC. 
 
Localização: Avenida Carlos Lindem-
berg, s/nº.  Bairro Ibes. 
 
Cep: 29107-335. 
 

Período de funcionamento: de se-
gunda a sexta-feira,  das 8h às 18h e 
sábado, das 8h às 14h. 
 
Serviços prestados: serviços mecâni-
cos em geral. 
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
Nome: JCN Autopeças. 
 
Localização: Avenida Carlos Lindem-
berg,  s/nº. Bairro Ibes. 
 
Cep: 29108-335. 
 
Telefone: (27) 3226-1000. 
 
Período de funcionamento: de se-
gunda a sexta-feira,  das 8h às 18h e 
sábado, das 8h às 14h. 
 
Serviços prestados: comércio de au-
topeças em geral. 
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
Nome: Auto Elétrica Vanderley 
 
Localização: Avenida Carlos Lindem-
berg, s/nº. Bairro Santa Inês. 
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Cep: 29108-075. 
 
Período de funcionamento: de se-
gunda a sexta-feira,  das 8h às 18h e 
sábado, das 8h às 14h. 
 
Serviços prestados: serviços elétricos 
em automóveis em geral. 
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
Nome: Mecânica Nacional 
 
Localização: Avenida Carlos Lindem-
berg, s/nº. Bairro Santa Inês. 
 
Cep: 29120-568. 
 
Telefone: (27) 3229-5150. 
 
Período de funcionamento: de se-
gunda a sexta-feira,  das 8h às 18h e 
sábado, das 8h às 14h. 
 
Serviços prestados:  serviços mecâ-
nicos em geral. 
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
Nome: Mecânica Berman. 
 

Localização: Avenida Carlos Lindem-
berg, s/nº.  Bairro Alecrim. 
 
Cep: 29120-568. 
 
Telefone: (27) 3200-4420. 
 
Período de funcionamento: de se-
gunda a sexta-feira,  das 8h às 18h e 
sábado, das 8h às 14h. 
 
Serviços prestados:  serviços mecâ-
nicos em geral. 
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
Nome: Peçauto Auto Peças. 
 
Localização: Rua Manoel Gibson, 
s/nº.  Bairro São Torquato. 
 
Cep: 29114-330. 
 
Telefone: (27) 3326-0644. 
 
Período de funcionamento: de se-
gunda a sexta-feira,  das 8h às 18h e 
sábado, das 8h às 14h. 
 
Serviços prestados: comércio de au-
topeças em geral. 
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 

 
 
Nome:  A Mercedinha. 
 
Localização: Avenida Graça Aranha. 
Bairro São Torquato. 
 
Cep: 29114-330. 
 
Telefone: (27) 3326-0995. 
 
Período de funcionamento: de se-
gunda a sexta-feira,  das 8h às 18h e 
sábado, das 8h às 14h. 
 
Serviços prestados:  serviços mecâ-
nicos, venda e troca de peças em Mer-
cedes. 
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
Nome: Oficina Glória. 
 
Localização: Avenida Jerônimo Mon-
teiro. s/nº. Bairro São Torquato. 
 
Cep: 29122-720. 
 
Telefone: (27) 3229-6720. 
 
Período de funcionamento: de se-
gunda a sexta-feira,  das 8h às 18h e 
sábado, das 8h às 14h. 
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Serviços prestados:  serviços mecâ-
nicos em geral. 
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
Nome: Auto Mania. 
 
Localização: Avenida Carlos Lindem-
berg, s/nº. Bairro Jaburuna. 
 
Cep: 29123-136. 
 
Telefone: (27) 3349-8600. 
 
Período de funcionamento: de se-
gunda a sexta-feira,  das 8h às 18h e 
sábado, das 8h às 14h. 
 
Serviços prestados: venda de peças 
e acessórios em geral. 
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
Nome: G Peças. 
 
Localização: Avenida Carlos Lindem-
berg, s/nº. Bairro Glória. 
 
Cep: 29122-036. 
 
Telefone: (27) 3200-4060. 
 

Período de funcionamento: de se-
gunda a sexta-feira,  das 8h às 18h e 
sábado, das 8h às 14h. 
 
Serviços prestados: venda de peças 
em geral. 
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
Nome: Elétrica Rosetti. 
 
Localização: Avenida Carlos Lindem-
berg, s/nº. Bairro Glória. 
 
Cep: 29122-036. 
 
Período de funcionamento: de se-
gunda a sexta-feira,  das 8h às 18h e 
sábado, das 8h às 14h. 
 
Serviços prestados: serviço elétricos 
em automóveis, motos e caminhões. 
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
Nome: Só Freios Auto Center. 
 
Localização: Avenida Carlos Lindem-
berg, nº 2.020. s/nº. Bairro Glória. 
 
Cep: 29122-036. 
 

Telefone: (27) 3340-4747 e (27) 
3229-3729 
 
Período de funcionamento: de se-
gunda a sexta-feira,  das 8h às 18h e 
sábado, das 8h às 14h. 
 
Serviços prestados: venda de peças 
e reparo de freios em geral. 
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
Nome: Auto Mecânica Santa Cata-
rina. 
 
Localização: Avenida Carlos Lindem-
berg, nº 6.291. Bairro Jaburuna. 
 
Cep: 29123-136. 
 
Telefone: (27) 3339-9300. 
 
Período de funcionamento: de se-
gunda a sexta-feira,  das 8h às 18h e 
sábado, das 8h às 14h. 
 
Serviços prestados:  serviços mecâ-
nicos em geral. 
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
Nome: Point Car. 
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Localização: Avenida Carlos Lindem-
berg, s/nº. Bairro Santa Inês. 
 
Cep: 29108-075. 
 
Telefone: (27) 3229-3729. 
 
Período de funcionamento: de se-
gunda a sexta-feira,  das 8h às 18h e 
sábado, das 8h às 14h. 
 
Serviços prestados: serviços mecâni-
cos em geral. 
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
Nome: Shop Car Escapamento 
 
Localização: Avenida Carlos Lindem-
berg, s/nº. Bairro Santa Inês. 
 
Cep: 29108-075. 
 
Período de funcionamento: de se-
gunda a sexta-feira,  das 8h às 18h e 
sábado, das 8h às 14h. 
 
Serviços prestados: venda de peças 
para escapamento. 
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 

 
 
 
Nome: Arthur Auto Peças 
 
Localização: Rua Manoel Gibson, 
s/nº. Bairro São Torquato. 
 
Cep: 29118-330. 
 
Telefone: (27) 3226-8766. 
 
Período de funcionamento: de se-
gunda a sexta-feira,  das 8h às 18h e 
sábado, das 8h às 14h. 
 
Serviços prestados: venda de peças 
e acessórios automotores. 
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
Nome: Centramp Auto Peças. 
 
Localização: Rua Manoel Gibson, 
s/nº. Bairro São Torquato. 
 
Cep: 29114-330. 
 
Telefone: (27) 3034-2433 e (27) 
3326-0831. 
 
Período de funcionamento: de se-
gunda a sexta-feira,  das 8h às 18h e 
sábado, das 8h às 14h. 

 
Serviços prestados: comércio de au-
topeças em geral. 
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
Nome: Auto Peças São Jorge. 
 
Localização: Avenida Carlos Lindem-
berg, s/nº. Bairro Santa Inês. 
 
Cep: 29108-075. 
 
Telefone: (27) 3229-3729. 
 
Período de funcionamento: de se-
gunda a sexta-feira,  das 8h às 18h e 
sábado, das 8h às 14h. 
 
Serviços prestados: comércio de au-
topeças em geral. 
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
Nome: Peças Motori. 
 
Localização: Avenida Carlos Lindem-
berg, nº 1.111. Bairro Alecrim. 
 
Cep: 29122-355. 
 
Telefone: (27) 3316-0085. 
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Período de funcionamento: de se-
gunda a sexta-feira,  das 8h às 18h e 
sábado, das 8h às 14h. 
 
Serviços prestados: comércio de au-
topeças em geral. 
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
Nome: Soma Peças e Acessórios 
 
Localização: Avenida Carlos Lindem-
berg, nº 5.103. Bairro Glória. 
 
Cep: 29122-355. 
 
Telefone: (27) 3236-7879. 
 
Período de funcionamento: de se-
gunda a sexta-feira,  das 8h às 18h e 
sábado, das 8h às 14h. 
 
Serviços prestados: comércio de au-
topeças em geral. 
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
Nome: UNIPEÇAS 
 
Localização: Avenida Carlos Lindem-
berg, nº 2273. Bairro Ibes. 

 
Cep: 29102-355. 
 
Telefone: (27) 3339-3773. 
 
Período de funcionamento: de se-
gunda a sexta-feira,  das 8h às 18h e 
sábado, das 8h às 14h. 
 
Serviços prestados: comércio de au-
topeças em geral. 
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
Nome: Porati Auto Peças 
 
Localização: Avenida Carlos Lindem-
berg, s/nº. Bairro Glória. 
 
Cep: 29122-355. 
. 
Telefone: (27) 3200-4940. 
 
Período de funcionamento: de se-
gunda a sexta-feira,  das 8h às 18h e 
sábado, das 8h às 14h. 
 
Serviços prestados: comércio de au-
topeças em geral. 
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 

Nome: Nacional Peças 
 
Localização: Avenida Carlos Lindem-
berg, nº 5697. Bairro Glória. 
 
Cep: 29114-330. 
 
Telefone: (27) 3339-3511. 
 
Período de funcionamento: de se-
gunda a sexta-feira,  das 8h às 18h e 
sábado, das 8h às 14h. 
 
Serviços prestados: comércio de au-
topeças em geral. 
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
Nome: Rede Peças 
 
Localização: Avenida Carlos Lindem-
berg, s/nº. Bairro Glória. 
 
Cep: 29122-355. 
 
Telefone: (27) 3200-4447. 
 
Período de funcionamento: de se-
gunda a sexta-feira,  das 8h às 18h e 
sábado, das 8h às 14h. 
 
Equipamentos: comércio de autope-
ças em geral. 
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Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
Nome: Auto Elétrica Praia da Cos-
ta. 
 
Localização: Avenida Castelo Branco. 
Bairro Praia da Costa. 
 
Cep: 29101-480. 
 
Período de funcionamento: de se-
gunda a sexta-feira,  das 8h às 18h e 
sábado, das 8h às 14h. 
 
Serviços prestados: especializada em 
baterias e ar-condicionado. 
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
Nome: Moto Vena Honda. 
 
Localização: Avenida Carlos Lindem-
berg, s/nº. Bairro Ibes. 
 
Cep: 29108-335. 
 
Período de funcionamento: de se-
gunda a sexta-feira,  das 8h às 18h e 
sábado, das 8h às 14h. 
 

Serviços prestados: venda de peças 
autorizadas Honda. Mecânica geral 
para motos. 
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
Nome: Shopping das Motos. 
 
Localização: Avenida Jerônimo Mon-
teiro. s/nº. Bairro Jaburuna. 
 
Cep: 29123-001. 
 
Telefone: (27) 3229-3729. 
 
Período de funcionamento: de se-
gunda a sexta-feira,  das 8h às 18h e 
sábado, das 8h às 14h. 
 
Serviços prestados: comércio de pe-
ças e acessórios para motos. 
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
Nome: Worf Motors Sport. 
 
Localização: Rua Maria Amália. s/nº. 
Bairro Jaburuna. 
 
Cep: 29125-030. 
 

Período de funcionamento: de se-
gunda a sexta-feira,  das 8h às 18h e 
sábado, das 8h às 14h. 
 
Serviços prestados: mecânica geral 
para motos. 
 
Informações e observações com-
plementares:  aceita cartão de crédi-
to. 
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
Nome: CB Motos 
 
Localização: Rua Antônio Atayde, 
s/nº. Bairro Centro. 
 
Cep: 29100-290. 
 
Período de funcionamento: de se-
gunda a sexta-feira,  das 8h às 18h e 
sábado, das 8h às 14h. 
 
Serviços prestados: mecânica geral 
para motos. 
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
Nome: Centro Elétrico Automotivo 
Paulo Pavan 
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Localização: Avenida Jerônimo Mon-
teiro. s/nº. Bairro Glória. 
 
Cep: 29122-720. 
 
Telefone: (27) 3339-4059. 
 
Período de funcionamento: de se-
gunda a sexta-feira,  das 8h às 18h e 
sábado, das 8h às 14h. 
 
Serviços prestados: serviços mecâni-
cos e elétricos em geral. 
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
 
 
Nome: Oficina Nossa Senhora da 
Penha. 
 
Localização: Rua XV de Novembro, 
s/nº.  Bairro Centro, 
 
Cep: 29102-030. 
 
Telefone: (27) 3229-7319. 
 
Período de funcionamento: de se-
gunda a sexta-feira,  das 8h às 18h e 
sábado, das 8h às 14h. 
 
Serviços prestados:  assistência me-
cânica em geral. 

 
Informações e observações com-
plementares: serviços de mecânica e 
lanternagem em geral. 
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
Nome: Borracharia Sipolatti. 
 
Localização: Avenida Carlos Lindem-
berg, s/nº. Bairro Glória. 
 
Cep: 29122-036. 
 
Telefone: (27) 3200-2127. 
 
Período de funcionamento: atendi-
mento 24 horas. 
 
Serviços prestados: serviço de bor-
racharia em geral. 
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
Nome: BP Pneus 
 
Localização: Avenida Carlos Lindem-
berg, s/nº. Bairro Glória. 
 
Cep: 29122-036. 
 
Telefone: (27) 3326-0047. 

 
Período de funcionamento: de se-
gunda a sexta-feira,  das 8h às 18h e 
sábado, das 8h às 14h. 
 
Serviços prestados: alinhamento e 
balanceamento de pneus. 
 
Informações e observações com-
plementares: venda de pneus e aces-
sórios. 
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
Nome: Rodovia Pneus 
 
Localização: Avenida Carlos Lindem-
berg, s/nº. Bairro Glória. 
 
Cep: 29122-036. 
 
Telefone: (27) 3229-3729. 
 
Período de funcionamento: de se-
gunda a sexta-feira,  das 8h às 18h e 
sábado, das 8h às 14h. 
 
Serviços prestados: alinhamento e 
balanceamento de pneus. 
 
Informações e observações com-
plementares:  venda de pneus auto-
motivos. 
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Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
Nome: Stange Pneus 
 
Localização: Avenida Carlos Lindem-
berg, s/nº. Bairro Ibes. 
 
Cep: 29108-335. 
 
Telefone: (27) 3326-4960. 
 
Período de funcionamento: de se-
gunda a sexta-feira,  das 8h às 18h e 
sábado, das 8h às 14h. 
 
Serviços prestados: alinhamento e 
balanceamento de pneus. 
 
Informações e observações com-
plementares:  venda de pneus. 
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
Nome: Tonho Pneus 
 
Localização: Avenida Carlos Lindem-
berg, s/nº. Bairro Ibes. 
 
Cep: 29108-335. 
 
Telefone: (27) 3229-3648. 
 

Período de funcionamento: de se-
gunda a sexta-feira,  das 8h às 18h e 
sábado, das 8h às 14h. 
 
Serviços prestados: alinhamento e 
balanceamento de pneus. 
 
Informações e observações com-
plementares:  venda de pneus. 
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
Nome: Evandro Pneus. 
 
Localização: Avenida Carlos Lindem-
berg, s/nº. Bairro Santa Inês 
 
Cep: 29108-075. 
 
Telefone: (27) 3229-3729. 
 
Período de funcionamento: de se-
gunda a sexta-feira,  das 8h às 18h e 
sábado, das 8h às 14h. 
 
Serviços prestados: alinhamento e 
balanceamento de pneus. 
 
Informações e observações com-
plementares:  venda de pneus. 
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 

 
Nome: Pneus Líder. 
 
Localização: Avenida Carlos Lindem-
berg, s/nº. Bairro Santa Inês 
 
Cep: 29108-075. 
 
Telefone: (27) 3359-4649. 
 
Período de funcionamento: de se-
gunda a sexta-feira,  das 8h às 18h e 
sábado, das 8h às 14h. 
 
Serviços prestados: alinhamento e 
balanceamento de pneus. 
 
Informações e observações com-
plementares:  venda de pneus e a-
cessórios. 
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
Nome: Roma Pneus 
 
Localização: Avenida Carlos Lindem-
berg, s/nº. Bairro Aribiri. 
 
Cep: 29120-568. 
 
Telefone: (27) 3326-5242.      
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Período de funcionamento: de se-
gunda a sexta-feira,  das 8h às 18h e 
sábado, das 8h às 14h. 
 
Serviços prestados: alinhamento e 
balanceamento de pneus. 
 
Informações e observações com-
plementares:  venda de pneus e a-
cessórios. 
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
Nome: Pneus Mais 
 
Localização: Avenida Carlos Lindem-
berg, s/nº. Bairro Aribiri. 
 
Cep: 29120-568. 
 
Período de funcionamento: de se-
gunda a sexta-feira,  das 8h às 18h e 
sábado, das 8h às 14h. 
 
Serviços prestados: venda de pneus, 
alinhamento e balanceamento de 
pneus. 
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
Nome: Geraldinho Pneus. 
 

Localização: Avenida Carlos Lindem-
berg, s/nº. Bairro Santa Inês. 
 
Cep: 29108-075. 
 
Telefone: (27) 3339-3810. 
 
Período de funcionamento: de se-
gunda a sexta-feira,  das 8h às 18h e 
sábado, das 8h às 14h. 
 
Serviços prestados: serviço de ali-
nhamento e balanceamento de pneus. 
 
Informações e observações com-
plementares:  venda de pneus. 
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
Nome: Master Pneus. 
 
Localização: Avenida Carlos Lindem-
berg, nº 1757. Bairro Aribiri. 
 
Cep: 29120-568. 
 
Telefone: (27) 3339-5690. 
 
Período de funcionamento: de se-
gunda a sexta-feira,  das 8h às 18h e 
sábado, das 8h às 14h. 
 
Serviços prestados: serviço de ali-
nhamento e balanceamento de pneus. 

 
Informações e observações com-
plementares:  venda de pneus e a-
cessórios. 
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
Nome: Lava a Jato Confiança 
 
Localização: Avenida Jerônimo Mon-
teiro. s/nº. Bairro Aribiri. 
 
Cep: 29122-720. 
 
Telefone: (27) 3339-4059. 
 
Período de funcionamento: de se-
gunda a sexta-feira,  das 8h às 18h e 
sábado, das 8h às 14h. 
 
Serviços prestados: lavagem interna 
e externa de automóveis, motos e mo-
tores. 
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
Nome: Lava a Jato Car e Car. 
 
Localização: Rua XV de Novembro, 
s/n°. Bairro Centro. 
 
Cep: 29100-030. 
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Telefone: (27) 3229-7319. 
 
Período de funcionamento: de se-
gunda a sexta-feira,  das 8h às 18h e 
sábado, das 8h às 14h. 
 
Serviços prestados: lavagem interna 
e externa de automóveis, motos e mo-
tores. 
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
Nome: SWP � Limp Lava Car. 
 
Localização: Rua XV de Novembro, 
s/nº. Bairro Praia de Costa. 
 
Cep: 29101-055. 
 
Telefone: (27) 3329-6880. 
 
Período de funcionamento: de se-
gunda a  sábado, das 8h às 20h. 
 
Serviços prestados: lavagem interna 
e externa de automóveis e motos. 
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
Nome: Lava a Jato Marquinhos. 
 

Localização: Rua Itagarça. s/nº.  
Bairro Praia de Itaparica. 
 
Cep: 29102-170. 
 
Período de funcionamento: de se-
gunda a sexta-feira,  das 8h às 18h e 
sábado, das 8h às 14h. 
 
Serviços prestados: lavagem interna 
e externa de automóveis, motos e mo-
tores. 
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
Nome: Lava a Jato Nova Aliança 
 
Localização: Avenida Santa Leopoldi-
na, s/nº. Bairro Coqueiral de Itaparica. 
 
Cep: 29102-200. 
 
Período de funcionamento: de se-
gunda a sexta-feira,  das 8h às 18h e 
sábado, das 8h às 14h. 
 
Serviços prestados: lavagem interna 
e externa de automóveis, motos e mo-
tores. 
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 

Nome: Lava a Jato Zé Carioca 
 
Localização: Avenida Aracruz, s/nº. 
Bairro Coqueiral de Itaparica. 
 
Cep: 29102-170. 
 
Telefone: (27) 3349-1822. 
 
Período de funcionamento: de se-
gunda a sexta-feira,  das 8h às 18h e 
sábado, das 8h às 14h. 
 
Serviços prestados: lavagem interna 
e externa de automóveis, motos e mo-
tores. 
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
Nome: Lava a Jato MWM 
 
Localização: Avenida Hugo Musso. 
Bairro Praia da Costa. 
 
Período de funcionamento: de se-
gunda a sexta-feira,  das 8h às 18h e 
sábado, das 8h às 14h. 
 
Serviços prestados: lavagem interna 
e externa de automóveis, motos e mo-
tores. 
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
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Nome: Lava Car HM 
 
Localização: Rua Henrique Moscoso, 
nº 421. s/nº. Bairro Aribiri. 
 
Cep: 29100-021. 
 
Telefone: (27) 3349-8943. 
 
Período de funcionamento: de se-
gunda a sexta-feira,  das 8h às 18h e 
sábado, das 8h às 14h. 
 
Serviços prestados: lavagem interna 
e externa de automóveis, motos e mo-
tores. 
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
 
 
Nome: Toyes. 
 
Localização: Avenida Carlos Lindem-
berg, s/nº. 
 
Cep: 29122-036. 
 
Período de funcionamento: de se-
gunda a sexta-feira,  das 8h às 18h e 
sábado, das 8h às 14h. 
 

Serviços prestados: Autorizada Toyo-
ta. 
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
Nome: Renault. 
 
Localização: Avenida Carlos Lindem-
berg, s/nº.  Bairro Ibes. 
 
Cep: 29108-335. 
 
Telefone: (27) 3240-5500 
 
Período de funcionamento: de se-
gunda a sexta-feira,  das 8h às 18h e 
sábado, das 8h às 14h. 
 
Serviços prestados: concessionária e 
oficina autorizada Renault. 
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
Nome: Contauto FORD. 
 
Localização: Avenida Carlos Lindem-
berg, s/nº. Bairro Ibes. 
 
Cep: 29108-335. 
 

Período de funcionamento: de se-
gunda a sexta-feira,  das 8h às 18h e 
sábado, das 8h às 14h. 
 
Serviços prestados: serviços mecâni-
cos de automotores da linha FORD, 
com oficina especializada. 
 
Informações e observações com-
plementares:  venda de automóveis. 
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
Nome: Triest � FIAT. 
 
Localização: Avenida Carlos Lindem-
berg, s/nº. Bairro Ibes. 
 
Cep: 29108-335. 
 
Período de funcionamento: de se-
gunda a sexta-feira,  das 8h às 18h. 
 
Serviços prestados: concessionária 
autorizada FIAT. 
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
Nome: Vitoriawagem 
 
Localização: Avenida Carlos Lindem-
berg, s/nº. Bairro Glória. 
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Cep: 29122-036. 
 
Telefone: (27) 3200-8100. 
 
Período de funcionamento: de se-
gunda a sexta-feira,  das 8h às 18h e 
sábado, das 8h às 14h. 
 
Serviços prestados: concessionária e 
oficina autorizada Wolkswagem. 
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
 
 
 
6.7.6 � Postos de Abastecimento 
 
Nome: Posto Gasquez. 
 
Localização: Avenida Carlos Lindem-
berg, s/nº, Bairro Cobilândia. 
 
Cep: 29122-365. 
 
Funcionamento: de segunda-feira a 
sábado, das 6h às 22h. 
 
Serviços prestados:  

 Abastecimento de combustíveis. 
 Borracharia. 
 Loja de conveniências. 

 Caixa Eletrônico Banco 24 Horas 
(algumas unidades). 

 Lava-jato. 
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
Nome: Nova Marca. 
 
Localização: Avenida Professora Fran-
celina Carneiro Setúbal, s/nº. Bairro 
Praia de Itapoã.  
 
Cep: 29101-641. 
 
Funcionamento: diariamente, 24 ho-
ras.  
 
Serviços prestados:  

 Abastecimento de combustíveis. 
 Borracharia. 
 Loja de conveniências. 
 Caixa Eletrônico Banco 24 Horas 

(algumas unidades). 
 Lava-jato. 

 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
Nome: Posto Ponta da Fruta. 
 
Localização: Rodovia do Sol, Km 18. 
Bairro Ponta da Fruta. 
 

Cep: 29129-015. 
 
Funcionamento: de segunda a sába-
do, das 6h às 22h. 
 
Serviços prestados:  

 Abastecimento de combustíveis. 
 Borracharia. 
 Loja de conveniências. 
 Caixa Eletrônico Banco 24 Horas 

(algumas unidades). 
 Lava-jato. 

 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
Nome: Posto Moby Dick 
 
Localização: Avenida São Paulo, nº 
1.304. Bairro Praia da Costa. 
 
Cep: 29101-300. 
 
Telefone: (27) 3329-2119 
 
Período de funcionamento:  de se-
gunda a sábado, das 6h às 22h 
  
Serviços prestados:  

 Abastecimento de combustíveis. 
 Lavagem. 
 Lubrificação. 
 Loja de conveniências. 
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 Banco 24 horas (Banco do Bra-
sil, Bradesco, Itaú e Rede 24 
horas). 

 
Informações e observações com-
plementares: o Posto Moby Dick pos-
sui loja de conveniências, locadora de 
vídeo e DVD, casa lotérica e restauran-
te da rede Habib�s, além de amplo es-
tacionamento. 
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
 
 
Nome: Posto Plaza. 
 
Localização: Avenida Carlos Lindem-
berg, nº 4.623. Bairro Alvorada. 
 
Cep: 29117-126. 
 
Telefone: (27) 3226-4513. 
 
Período de funcionamento: de se-
gunda a sábado, das 6h às 22h 
 
Serviços prestados: lava a jato e 
self-service de churrasco. 
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 

Nome: Posto Capixaba. 
 
Localização: Avenida Carlos Lindem-
berg. s/nº. Bairro Alvorada. 
 
Cep: 29118-126. 
 
Serviços prestados: lava a jato e 
self-service. 
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
 
Nome: Posto Oceânico. 
 
Localização: Avenida Santa Leopoldi-
na. Bairro Coqueiral de Itaparica. 
 
Cep: 29102-200. 
 
Telefone: (27) 3249-3364. 
 
Período de funcionamento:  de se-
gunda a sábado, das 6h às 22h 
 
Serviços prestados: possui uma cer-
vejaria com serviço noturno. 
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
Nome: Posto Millenium. 
 

Localização: Rua Itagarça, nº 80. 
Bairro Coqueiral de Itaparica. 
 
Cep: 29102-200. 
 
Telefone: (27) 3349-2352. 
 
Período de funcionamento:  de se-
gunda a sábado,das 6h às 22h 
 
Serviços prestados:  

 Abastecimento de combustíveis. 
 Lavagem. 
 Lubrificação. 

 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
Nome: Posto ABC. 
 
Localização: Avenida Carlos Lindem-
berg, s/nº. Bairro Glória. 
 
Cep: 29122-036. 
 
Telefone: (27) 3200-4950. 
 
Período de funcionamento:  de se-
gunda a sábado,das 6h às 22h 
 
Serviços prestados: agência do Ban-
co do Brasil. 
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
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Nome: Posto Sete. 
 
Localização: Avenida Carlos Lindem-
berg. nº 80. Bairro Santa Inês. 
 
Cep: 29108-075. 
 
Telefone: (27) 3200-2021. 
 
Período de funcionamento:  de se-
gunda a sábado, das 06:00 às 22:00h 
 
Serviços prestados: possui Banco 24 
horas e aceita cartão de crédito. 
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
Nome: Posto Universal 
 
Localização: Avenida Carlos Lindem-
berg. s/nº. Bairro Coqueiral de Itapari-
ca. 
 
Cep: 29122-036. 
 
Telefone: (27) 3229-3663. 
 
Período de funcionamento:  de se-
gunda a sábado, das 6h às 22h 
 
Serviços prestados:  

 Abastecimento de combustíveis. 

 Lavagem. 
 Lubrificação. 

 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
Nome: Posto São Torquato. 
 
Localização: Avenida Graça Aranha. 
s/nº. Bairro São Torquato. 
 
Cep: 29114-330. 
 
Telefone: (27) 3226-1010. 
 
Período de funcionamento:  de se-
gunda a sábado, das 6h às 22h 
 
Serviços prestados:  

 Abastecimento de combustíveis. 
 Lavagem. 
 Lubrificação. 

 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
Nome: Posto Jaburuna. 
 
Localização: Avenida Jerônimo Mon-
teiro. s/nº . Bairro Jaburuna. 
 
Cep: 29123-002. 
 
Telefone: (27) 3329-2721. 

 
Período de funcionamento:  de se-
gunda a sábado, das 6h às 22h 
 
Serviços prestados:  

 Abastecimento de combustíveis. 
 Lavagem. 
 Lubrificação. 

 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
Nome: Posto Barra. 
 
Localização: Rodovia do Sol, s/nº.  
Barra do Jucu. 
 
Cep: 29125-000. 
 
Período de funcionamento:  de se-
gunda a sábado, das 6h às 22h 
 
Serviços prestados: loja de conveni-
ências, Banco do Brasil e borracharia. 
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
Nome: Posto Castelinho. 
 
Localização: Avenida Jerônimo Mon-
teiro. s/nº . Bairro Centro. 
 
Cep: 29100-401. 
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Telefone: (27) 3340-1230. 
 
Período de funcionamento:  de se-
gunda a sábado,das 6h às 22h 
 
Serviços prestados:  

 Abastecimento de combustíveis. 
 Lavagem. 
 Lubrificação. 

 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
Nome: Posto Universal. 
 
Localização: Avenida Carlos Lindem-
berg, nº 4.040. Bairro Alecrim. 
 
Cep: 29114-330. 
 
Telefone: (27) 3229-7503 / 3340-
6258. 
 
Período de funcionamento:  de se-
gunda a sábado, de 06:00 às 22:00h 
 
Serviços prestados:  

 Abastecimento de combustíveis. 
 Lavagem. 
 Lubrificação. 

 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
Nome: Posto LP1. 

 
Localização: Avenida Hugo Musso, 
s/nº.Bairro Praia da Costa. 
 
Cep: 29101-280. 
 
Telefone: (27) 3340-1200. 
 
Período de funcionamento:  de se-
gunda a sábado, das 06:00 às 22:00h 
 
Serviços prestados:  

 Abastecimento de combustíveis. 
 Lavagem. 
 Lubrificação. 

 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
Nome: Posto Arara Azul. 
 
Localização: Rodovia do Sol. s/nº. 
Bairro Praia de Itapoã. 
 
Cep: 29101-500. 
 
Telefone: (27) 3149-2200. 
 
Período de funcionamento:  de se-
gunda a sábado, das 6h às 22h 
 
Serviços prestados:  

 Abastecimento de combustíveis. 
 Lavagem. 
 Lubrificação. 

 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
Nome: Posto Franel 
 
Localização: Rua Gentil Mares Guia, 
nº 40. Bairro Santos Dumont. 
 
Cep: 29114-330. 
 
Telefone: (27) 3349-2617. 
 
Período de funcionamento:  de se-
gunda a sábado, das 6h às 22:00h 
 
Serviços prestados:  

 Abastecimento de combustíveis. 
 Lavagem. 
 Lubrificação. 

 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
Nome: Posto Itaparica 
 
Localização: Avenida Luciano das Ne-
ves, s/nº. Bairro Praia de Itaparica. 
 
Cep: 29108-064. 
 
Telefone: (27) 3329-7394. 
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Período de funcionamento:  de se-
gunda a sábado,das 6h às 22h 
 
Serviços prestados:  

 Abastecimento de combustíveis. 
 Lavagem. 
 Lubrificação. 

 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
Nome: BR Mania. 
 
Localização: Avenida Jerônimo Mon-
teiro, nº 840. 
 
Cep: 29100-401. 
 
Telefone: (27) 3229-0007. 
 
Período de funcionamento: atendi-
mento 24 horas (alguns). 
 
Serviços prestados:  

 Abastecimento de combustíveis. 
 Borracharia. 
 Lojas de conveniências. 
 Caixa eletrônico, com Banco 24 

Horas (algumas unidades). 
 Lava a jato. 

 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 

Nome: AP Jupter Ltda . 
 
Localização: Rodovia do Sol, s/nº. 
Bairro Praia de Itaparica. 
 
Cep: 29102-000. 
 
Telefone: (27) 3339-2653.  
 
Período de funcionamento: atendi-
mento 24 horas (alguns). 
 
Serviços prestados:  

 Abastecimento de combustíveis. 
 Borracharia. 
 Lojas de conveniências. 
 Caixa eletrônico, com Banco 24 

Horas (algumas unidades). 
 Lava a jato. 

 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
 
 
 
Nome: Posto Costa Azul  
 
Localização: Rodovia do Sol, s/nº . 
Bairro Praia de Itapoã. 
 
Cep: 29101-500. 
 
Telefone: (27) 3339-2377. 
 

Período de funcionamento: atendi-
mento 24 horas (alguns). 
 
Serviços prestados:  

 Abastecimento de combustíveis. 
 Borracharia. 
 Lojas de conveniências. 
 Caixa eletrônico, com Banco 24 

Horas (algumas unidades). 
 Lava a jato. 

 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
 
Nome: Posto Tibério . 
 
Localização: Rodovia Carlos Lindem-
berg, nº 386. Bairro Cobilândia. 
 
Cep: 29123-136. 
 
Telefone: (27) 3329-9270. 
 
Período de funcionamento: atendi-
mento 24 horas (alguns). 
 
Serviços prestados:  

 Abastecimento de combustíveis. 
 Borracharia. 
 Lojas de conveniências. 
 Caixa eletrônico, com Banco 24 

Horas (algumas unidades). 
 Lava a jato. 
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Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
Nome: Posto Lipcar Ltda . 
 
Localização  Rodovia do Sol, lote 20, 
quadra 31Bairro Centro. 
 
Cep: 29100-020. 
 
Telefone: (27) 3339-2377  
 
Período de funcionamento: atendi-
mento 24 horas (alguns). 
 
Serviços prestados:  

 Abastecimento de combustíveis. 
 Borracharia. 
 Lojas de conveniências. 
 Caixa eletrônico, com Banco 24 

Horas (algumas unidades). 
 Lava a jato. 

 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
Nome: Auto Serviço Lorenção Ltda 
. 
 
Localização: Rua Ceará, nº 1.519. 
Bairro Praia da Costa. 
 
Cep: 29101-290. 
 

Telefone: (27) 3229-3059.  
 
Período de funcionamento: atendi-
mento 24 horas (alguns). 
 
Serviços prestados:  

 Abastecimento de combustíveis. 
 Borracharia. 
 Lojas de conveniências. 
 Caixa eletrônico, com Banco 24 

Horas (algumas unidades). 
 Lava a jato. 

 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
 
 
 
 
Nome: Posto Aribiri do Gás 
 
Localização: Avenida Carlos Lindem-
berg, nº 1.944. Bairro Aribiri. 
 
Cep: 29120-568. 
 
Telefone: (27) 3340-1200. 
 
Período de funcionamento:  de se-
gunda a sábado, das 6h às 22h 
 
Serviços prestados: posto especiali-
zado em abastecimento com gás. 
 

Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
Nome: Gasques Company Ltda. 
 
Localização: Avenida Carlos Lindem-
berg, nº 5.701. Bairro Cobilândia. 
 
Cep: 29111-165. 
 
Período de funcionamento: atendi-
mento 24 horas (alguns). 
 
Serviços prestados:  

 Abastecimento de combustíveis. 
 Borracharia. 

 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
Nome: Posto Três Coqueiros. 
 
Localização: Avenida Carlos Lindem-
berg, s/nº. Bairro Alvorada. 
 
Cep: 29117-126. 
 
Período de funcionamento: atendi-
mento 24 horas (alguns). 
 
Serviços prestados:  

 Abastecimento de combustíveis. 
 Borracharia. 
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Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
Nome: Posto Coqueiral. 
 
Localização: Avenida Santa Leopoldi-
na, nº 1.644. Bairro Coqueiral de Ita-
parica. 
  
Cep: 29102-040. 
 
Telefone: (27) 3339-9602. 
 
Período de funcionamento: diaria-
mente, das 6h às 22h. 
 
Serviços prestados:  

 Abastecimento de combustíveis. 
 Borracharia. 

 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
Nome: Posto Marcela. 
 
Localização: Rua do Pessegueiro, 
s/nº. Bairro Divino Espírito Santo. 
 
Cep: 29107-230. 
 
Telefone: (27) 3329-5591. 
 
Período de funcionamento: atendi-
mento 24 horas (alguns). 

 
Serviços prestados:  

 Abastecimento de combustíveis. 
 Borracharia. 

 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
Nome: Posto Santa Inês. 
 
Localização: Rodovia Carlos Lindem-
berg, nº 1.801. Bairro Santa Inês. 
 
Cep: 29108-075. 
 
Telefone: (27) 3229-5433. 
 
Período de funcionamento: atendi-
mento 24 horas (alguns). 
 
Serviços prestados:  

 Abastecimento de combustíveis. 
 Borracharia. 

 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
Nome: Posto Cobilândia. 
 
Localização: Avenida Ana Moneto Ste-
fanon, s/nº. Bairro Cobilândia. 
 
Cep: 29111-609. 
 

Telefone: (27) 3339-3086. 
 
Período de funcionamento: diaria-
mente, das 6h às 22h. 
 
Serviços prestados:  

 Abastecimento de combustíveis. 
 Borracharia. 

 
Informações e observações com-
plementares: Posto Franel. 
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
Nome: Posto Jerusalém 
 
Localização: Avenida Ana Moneto Ste-
fanon, nº 165. Bairro Cobilândia. 
 
Cep: 29111-630. 
 
Telefone: (27) 3316-0180. 
 
Período de funcionamento: atendi-
mento 24 horas (alguns). 
 
Serviços prestados:  

 Abastecimento de combustíveis. 
 Borracharia. 

 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
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Nome: Posto Carrefour 
 
Localização: Avenida Carlos Lindem-
berg. Anexo ao Hiper Mercado Carre-
four. Bairro Nossa Senhora da Penha. 
 
Cep: 29100-000. 
 
Telefone: (27) 3329-5591. 
 
Período de funcionamento: atendi-
mento 24 horas (alguns). 
 
Serviços prestados:  

 Abastecimento de combustíveis. 
 Borracharia. 

 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
Nome: Posto Canela Verde . 
 
Localização: Avenida Jerônimo Mon-
teiro, nº 840. Bairro Centro. 
 
Cep: 29100-400. 
 
Período de funcionamento: atendi-
mento 24 horas (alguns). 
 
Serviços prestados:  

 Abastecimento de combustíveis. 
 Borracharia. 

 

Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
Nome: Posto São Luiz 
 
Localização: Rua Central, s/nº. Bairro 
São Torquato. 
 
Cep:  29114-015. 
 
Período de funcionamento: atendi-
mento diário 24 horas. 
 
Serviços prestados:  

 Abastecimento de combustíveis. 
 Borracharia. 

 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
 
6.7.7 - Locais e Templos de Mani-
festações de Fé 
 
Nome: Igreja Católica. 
 
 Informações e observações com-
plementares:  Unidades em:  

 Igreja Católica São Pedro � 
Rua Vasco Coutinho, nº 1.000. 
Barra do Jucu. Obs.: nesta Igre-
ja acontece a 2ª fincada do 
mastro de São Benedito. Cep: 
29125-000. 

 Igreja Católica de Itapoã � 
Rua Dr Jair Andrade, s/nº.  
Bairro Praia de Itapoã.  Cep: 
29101-700. 

 Comunidade Católica Nossa 
Senhora do Perpétuo Socor-
ro � Rua XV de Novembro, 
s/nº. Bairro Praia da Costa. 
Cep: 29101-055. 

 Comunidade Católica São 
João Batista � Avenida Santa 
Leopoldina, s/nº. Bairro Coquei-
ral de Itaparica. Cep: 29102-
200. 

 Comunidade Católica Santa 
Clara de Assis � Avenida Sa-
turnino Rangel Mauro, s/nº. 
Bairro Coqueiral de Itaparica. 
Cep: 29125-000. 

 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
Nome: Igreja Batista. 
 
Informações e observações com-
plementares:  Unidades em:  

 Igreja Batista � Rua Agenor 
Laranja, nº 193. Bairro Barra do 
Jucu. Cep: 29125-020. 

 Igreja Batista de Itapoã � 
Rua Dr Jair Andrade, s/nº. Bair-
ro Praia de Itapoã. Cep: 29101-
700. 
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 Igreja Batista � Avenida Santa 
Leopoldina, s/nº. Bairro Coquei-
ral de Itaparica. Cep: 29102-
200. 

 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
Nome: 1ª Igreja Batista. 
 
Informações e observações com-
plementares: Unidades em:  

 1ª Igreja Batista da Praia da 
Costa � Rua Lúcio Barcelar, 
s/nº.Bairro Praia da Costa. Cep: 
29101-030. 

 1ª Igreja Batista � Rua Lucia-
no das Neves, s/nº. Bairro Cen-
tro. Cep: 29101-030. 

 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
Nome: Igreja Batista Nacional. 
 
Informações e observações com-
plementares:  Unidades em: 

 Igreja Batista Nacional � A-
venida Carlos Lindemberg. s/nº. 
Bairro Jaburuna. Cep: 29123-
130. 

 Igreja Batista Nacional � A-
venida Saturnino Rangel Mauro, 

s/nº. Bairro Coqueiral de Itapa-
rica. Cep: 29125-000. 

 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
Nome: Igreja Batista Renovada. 
 
Localização: Avenida Saturnino Ran-
gel Mauro, s/nº. Bairro Coqueiral de 
Itaparica.  
 
Cep: 29125-000. 
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
Nome: Igreja Universal do Reino 
de Deus. 
 
Informações e observações com-
plementares: Unidades em:  

 Igreja Universal do Reino de 
Deus � Avenida Santa Leopol-
dina, s/nº. Bairro Coqueiral de 
Itaparica. Cep: 29102-000. 

 Igreja Universal do Reino de 
Deus � Avenida Carlos Lindem-
berg, s/nº. Bairro Praia da Cos-
ta. Cep: 29101-100. 

 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 

 
Nome: Assembléia de Deus. 
 
Informações e observações com-
plementares: Unidades em:  

 Assembléia de Deus � Rua Je-
rônimo Monteiro, s/nº. Bairro 
Centro. Cep: 29100-400. 

 Assembléia de Deus � Aveni-
da Carlos Lindemberg, s/nº. 
Bairro Santa Inês. Cep: 29108-
075. 

 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
Nome: Assembléia de Deus Nova 
Vida. 
 
Localização: Rua Itaiabaia, s/nº. Bair-
ro Itaparica. 
 
Cep: 29102-003. 
 
Período de funcionamento: diaria-
mente, das 18h às 21h. 
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
Nome: Igreja Adventista. 
 
Localização: Rua Vasco Coutinho. 
s/nº. Barra do Jucu. 
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Cep: 29125-070. 
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
Nome: Igreja Presbiteriana. 
 
Período de funcionamento: diaria-
mente, a partir das 19h e domingo. 
 
Informações e observações com-
plementares: Unidades em:  

 Rua Antônio Leão, s/nº. Barra 
do Jucu. Cep: 29125-000. 

 Rua Maria Amália, s/nº. Bairro 
Jaburuna. Cep: 29123-130. 

 Avenida Hugo Musso, s/nº. 
Bairro Praia da Costa. Cep: 
29101-125. 

 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
Nome: Igreja do Evangelho Qua-
drangular. 
 
Informações e observações com-
plementares: Unidades em:  

 Rua Vasco Coutinho, s/nº. Barra 
do Jucu. Cep: 29125-070. 

 Rua Peroba, s/nº. Bairro Recan-
to da Sereia. Cep: 29127-418. 

 Rua Henrique Moscoso, s/nº. 
Bairro Centro. Cep: 29100-020. 

 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
Nome: Igreja Maranata. 
 
Informações e observações com-
plementares: Unidades em:  

 Praça Pedro Valadares, s/nº. 
Barra do Jucu. Cep: 29125-001. 

 Rua XV de Novembro, s/nº. 
Bairro Praia da Costa. Cep: 
29101-055. 

 Rua São Paulo, s/nº. Bairro 
Praia da Costa. Cep: 29123-
130. 

 Avenida Santa Leopoldina, s/nº. 
Bairro Coqueiral de Itaparica. 
Cep: 29102-200. 

 Avenida Saturnino Rangel Mau-
ro, s/nº. Bairro Praia de Itapari-
ca. Cep: 29100-401. 

 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
Nome: Congregação Judaico Mes-
siânica. 
 
Localização: Avenida Saturnino Ran-
gel Mauro, s/nº. Bairro Praia de Itapa-
rica.  

 
Cep: 29100-401. 
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
Nome: Igreja Viva. 
 
Localização: Avenida Jerônimo Mon-
teiro. Bairro Centro. 
 
Cep: 29100-401. 
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
Nome: Igreja Deus é Amor. 
 
Localização: Avenida Carlos Lindem-
berg, s/nº. Bairro Ibes. 
 
Cep: 29108-335 
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
Nome: Comunidade Espírita de I-
taparica. 
 
Localização: Rua Professor Augusto 
Ruschi, 770. Bairro Praia de Itaparica. 
 
Cep: 29100-033 
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Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
Nome: Sociedade Espírita Guillon 
Ribeiro 
 
Localização: Rua Domingos Martins, 
512. Bairro Glória. 
 
Cep: 29122-080 
 
Referências/Documentos consul-
tados: in loco. 
 
 
 
7 - GLOSSÁRIO 
 
Adaptado � Se o bem, serviço, ou 
equipamento em questão, é adaptado 
para pessoas com necessidades espe-
ciais. 
 
Não adaptado � Se a coisa em ques-
tão, não é adaptado para pessoas com 
necessidades especiais. 
  
Bom -  Se o grau de satisfação do cli-
ente for satisfatório. 
 
Regular � Se o grau de satisfação do 
cliente não for satisfatório. 
 
Ruim � Inviável. 

 
Estado de conservação � Como se 
encontra o bem, serviço ou equipa-
mento em questão. 
 
REBIL � Reserva Biológica. 
 
Biota �Biodversidade.  
 
Maior fluxo � Maior número de turis-
tas. 
 
Com regularidade: A prova disputada 
segue parâmetros regulares, ou seja, 
calcula-se a velocidade média da ativi-
dade considerando as facilidades e ou 
dificuldade do percurso. 
 
Demanda � Procura turística. 
 
Rota do Sol e da Moqueca � Modelo 
implantado pela Secretaria de Estado 
Desenvolvimento Econômico e Turis-
mo, para formatar e comercializar os 
produtos que constituem os destinos 
turísticos do Espírito Santo, esta Rota, 
envolve os municípios de, 

 Serra; 
 Vitória; 
 Vila Velha; 
 Guarapari e 
 Anchieta; 
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9. SEDU/2004. 

 
10. UniGlória � Associação dos lojis-

tas da Glória. 
 
 
 
Comissões, Associações, Núcleos e 
Parques: 
 

11. Associação de Artesanato de 
Ponta da Fruta. 

 
12. Comissão Espírito Santense de 

Folclore. 
 
 
 
Cd de dados:  
 

13. Banco de dados IPES. 
 

14. CD Cadastro de Artesãos Capi-
xabas � SEBRAE/ES. 
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