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A história de Vila Nova de Teotônio começa com a antiga Cachoeira de 

Teotônio, atrativo conhecido pela abundância de peixes e que deu nome ao 

antigo vilarejo, localizado no estado de Rondônia, a aproximadamente 30 km 

da capital Porto Velho.

Os primeiros registros de ocupação humana na antiga Vila de Teotônio são 

por volta de 9.500 anos. Estudiosos encontraram material arqueológico no 

local, o que indica que a piscosidade da cachoeira já atraía moradores na 

longínqua época. 

De maneira mais estruturada, a presença humana no território começou 

entre os anos de 1907 a 1912, período da construção da Estrada de Ferro 

Madeira-Mamoré. No quilômetro vinte e cinco, distante 10 km da Cachoeira, 

em um dos estacionamentos de abastecimento dos trens, foi construída 

uma vila ferroviária, denominada de Teotônio. Tal vila foi abandonada na 

década de 1970.

Já a antiga Vila de Teotônio é datada de 1940 e foi formada por uma colônia 

de pescadores, atraídos também pela Cachoeira. Com a construção da 

Usina Hidrelétrica de Santo Antônio, todo o território da Vila precisou ser 

inundado e a comunidade deslocada para um novo local, distante cerca de 2 

km do povoado original. Assim, surge a Vila Nova de Teotônio, que em 2022, 

completou 12 anos de existência.
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PORTO VELHO

ARIQUEMES

GUAJARÁ-MIRIM JI-PARANÁ

CACOAL

ROLIM DE
MOURA

RONDÔNIA

Vila Nova de Teotônio está localizada no estado de Rondônia, a aproximadamente 30 

km da capital Porto Velho, na BR - 364, quilômetro 18, sentido Acre. 

LOCALIZAÇÃO 
E ACESSO

O aeroporto mais próximo é o Aeroporto Internacional de Porto Velho - 

Governador Jorge Teixeira de Oliveira.  

Outra forma de chegar até Porto Velho, e depois seguir para Vila Nova de 

Teotônio, é pelo Terminal Rodoviário de Porto Velho, que recebe linhas de 

ônibus de diferentes destinos brasileiros. 

ATRATIVOS TURÍSTICOS
Conhecer Vila Nova de Teotônio é se encantar pela natureza magnífica que cerca o 

local. Além de se deliciar com a gastronomia típica e conhecer um pouco da história 

da comunidade. 

Venham vivenciar os atrativos turísticos de Vila Nova de Teotônio!
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1 - Entrada principal da Vila

2- Escola

3 - Posto de Saúde 

4 - Igreja Evangélica

5 - Igreja Católica

6 - Associação dos Produtores e Moradores de Vila Nova de Teotônio

7 - Centro Comunitário

8 - Quiosque Damasceno

9 - Quiosque da Cláudia 

10 - Pedalinhos

11- Praia 

12 - Píer

13 - Porto

14 - Campo de futebol

15 - Quadra

16 - Parquinho infantil 

17 - Pomar 
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A PRAIA DE 
VILA NOVA DE 
TEOTÔNIO  

A GASTRONOMIA TÍPICA

O PÍER

Criada a partir do represamento do Rio Madeira, a praia é o principal atrativo de 

Vila Nova de Teotônio. Nela, os visitantes podem apreciar uma bela vista do lago, 

passear de pedalinhos, desfrutar da comida típica dos quiosques e relaxar. 

A partir do porto, também é possível desembarcar pequenas embarcações para 

passeios ou pesca nos igarapés próximos. 

A gastronomia de Vila Nova de Teotônio proporciona um passeio pela culinária 

amazônica! Os pratos mais pedidos são feitos à base de peixes, como o tambaqui, o 

pirarucu, o caparari e o dourado. Como acompanhamentos os visitantes podem se 

deliciar com arroz, feijão, baião de dois, pirão, banana frita, farofa e vinagrete. 

Ao lado dos quiosques fica a entrada principal para o Píer. Uma estrutura 

de 300 metros de passarela que convida os visitantes a contemplar 

uma bela vista do lago da represa, em meio a floresta nativa. O Píer 

também dá acesso ao Porto, que pode ser utilizado por pequenas 

embarcações. 
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PRODUTOS 
ASSOCIADOS 
AO TURISMO

OS PEDALINHOS

ONDE COMER

Que tal levar um pouco de Vila Nova de Teotônio para casa? Na Vila há crocheteiras,  

produtores de frutas, vegetais, mudas de plantas ornamentais, móveis de madeira 

reaproveitada, entre outros elementos que contam um pouco da cultura local.  

Para conhecer e adquirir um desses produtos, entre em contato com a 

Associação de Produtores e Moradores de Vila Nova de Teotônio pelo telefone:

(69) 99944-3625, ou pelo e-mail: associacaoviladeteotonio@gmail.com.

Foto: Marcelo Gonçalves

Diversão garantida para adultos e crianças, os pedalinhos ficam estacionados na praia 

de Vila Nova de Teotônio. Funcionam apenas nos finais de semana e os ingressos 

podem ser adquiridos no local.

Em Vila Nova de Teotônio os visitantes encontrarão dois quiosques, do Damasceno e 

da Cláudia, que oferecem pratos da gastronomia típica local. 

Localizados bem próximos à faixa de areia da praia, os quiosques contam com 

ambientes amplos, com banheiros e chuveirões para os banhistas. E estão abertos 

para receber os visitantes para o almoço todos os dias da semana.  

Contatos: 

Quiosque da Cláudia: (69) 99602-0791

Quiosque Damasceno: (69) 99968-3399
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Para garantir uma viagem mais tranquila, preparamos 

algumas dicas de ouro:

• Leve repelente, protetor solar, chapéu  e use roupas 

confortáveis;

• O acesso para Vila Nova de Teotônio passa por, 

aproximadamente, 20 km de estrada de chão. Vá preparado, 

pois o sinal de celular é instável;

• A depender do caminho escolhido, os visitantes poderão 

conhecer as comunidades de Paulo Leal e Linha Betel, com 

diferentes opções de atrativos;

• Em Vila Nova de Teotônio não há meios de hospedagem 

disponíveis. Alguns moradores alugam casas para 

temporadas e também é possível acampar com estrutura 

própria. Para maiores informações, entre em contato com 

a Associação de Produtores e Moradores de Vila Nova de 

Teotônio pelo telefone: (69) 99944-3625 ou pelo e-mail: 

associacaoviladeteotonio@gmail.com;

• O sinal de celular e internet é instável. Aproveite para se 

desligar e curtir a natureza ao redor;

• Respeite a comunidade que está o recebendo. Não use som 

automotivo e prestigie os quiosques, adquirindo comida e 

bebida dos comerciantes locais;

• Em Vila Nova de Teotônio há um mercadinho, o Comércio 

Damasceno, onde é possível encontrar alguns itens básicos; 

• Para dicas de melhores lugares para pesca, 

converse com os moradores.  

DICAS
ÚTEIS
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Imagens: Casa do Rio Filmes - Matheus Fideles e Daniel Garcia
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