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Resumo 
 

O objetivo deste trabalho é propor uma nova atividade turística para complementar as 
atividades já desenvolvidas na região do município de Santa Teresa, localizado no estado do 
Espírito Santo. A nova atividade é o geoturismo, que tem como princípio a promoção e 
difusão do conhecimento científico, além da conservação do patrimônio geológico de forma 
sustentável. A região apresenta potencial, porém é necessária organização e manutenção da 
estrutura existente por parte dos órgãos públicos e da iniciativa privada. 
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Abstract 
 

 The aim of this work is to propose a new tourist activity to complement the activities 

already undertaken in the region of the municipality of Santa Teresa, in the state of Espírito 

Santo. The new activity is geotourism, which has as a principle the promotion and 

dissemination of scientific knowledge, beyond conservation of geological heritage in a 

sustainable way. The region has potential, but is necessary organization and maintenance of 

the existing structure on the part of public agencies and private enterprise. 
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1. INTRODUÇÃO 
 O município de Santa Teresa situa-se na região Central Serrana do Espírito Santo a 82 
km da capital do estado, Vitória, compreendendo uma área total de 683 Km² e uma população 
de 21.823 habitantes (IBGE, 2010). 

Possui uma economia basicamente agrícola, com destaque para a produção cafeeira, 
uva, oleicultura, eucalipto e cana-de-açúcar, além da produção orgânica e de flores. A 
indústria tem pouca representatividade, destacando-se as de pequeno porte, como a de 
cerâmica, vinho, aguardente, derivados do leite e as indústrias caseiras (massas, doces, 
vinhos, biscoitos e licores). 
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É conhecida como ‘Doce Terra dos Colibris’ e possui 40% de seu território coberto 
por mata nativa, equivalente a 25 mil hectares, sendo cerca de 5 mil hectares protegidos por 
Unidades de Conservação, entre eles, a Reserva Biológica Augusto Ruschi e duas estações 
biológicas (Estação Biológica de Santa Lúcia e a Estação Biológica de São Lourenço) 
(MATA ATLANTICA, s.d). 

Santa Teresa é uma cidade turística e apresenta uma infraestrutura organizada com 
cerca de 1,8 mil leitos distribuídos entre hotéis, pousadas e ‘cama e café’ (PMST, 2013). 
Possui belas paisagens e clima agradável, onde a gastronomia, cultura, os atrativos naturais, 
as rochas, os minerais e o contato com a natureza destacam-se como as principais atrações.  

Nesse sentido, demonstrando o potencial do município, o objetivo deste trabalho é 
propor uma nova atividade turística para complementar as atividades já desenvolvidas na 
região de Santa Teresa: o Geoturismo. 
 
 
2. METODOLOGIA 

O presente trabalho é parte integrante de um projeto que tem como proposta a criação de 
rotas e mapas Geoturísticos para as regiões do interior do Espírito Santo, visando à 
preservação do patrimônio cultural, mineral e natural do estado. 

A metodologia empregada neste trabalho restringiu-se, primeiramente, a pesquisas no site 
da Prefeitura Municipal de Santa Teresa, artigos sobre o tema e assuntos correlatos, buscando 
resgatar pontos em destaque da região de Santa Teresa e identificar as principais áreas 
geológicas em potencial. Posteriormente, serão realizadas visitas de campo. Este segundo 
procedimento, ainda não foi iniciado. 

 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 O município de Santa Teresa é a primeira cidade brasileira fundada por imigrantes 
italianos no Brasil e teve o começo de sua história por volta de 1874 com a chegada dos 
primeiros imigrantes trazidos pela expedição Tabachi. A rica cultura italiana ainda é presente 
na região e atrai muitos turistas à cidade em busca da gastronomia, festas típicas, produtos 
agrícolas e a tranquilidade do campo, caracterizando uma das importantes atividades 
econômicas ali desenvolvidas: o turismo rural. 

Em pesquisa realizada nos municípios de Santa Teresa, Santa Maria de Jetibá e Santa 
Leopoldina, conhecidos como o polo turístico das “Três Santas”, demonstrou o município de 
Santa Teresa ter maior variedade de produtos e atrativos ao agroturismo e, também, ter maior 
taxa de retorno financeiro para os agricultores participantes (PROATER, 2011). 
 Além da oferta de produtos relacionados ao agroturismo, a região apresenta 
significativa geodiversidade constituída por paisagens naturais e belos monumentos 
geológicos, favorecendo a inserção de um novo segmento turístico, conhecido como 
geoturismo. 
 Este novo segmento está relacionado às características da paisagem natural de uma 
localidade, utilizando o seu valor geológico e paisagístico como espaço de consumo e 
conscientização, propondo facilitar o entendimento para que o turista adquira conhecimento 
de geologia e geomorfologia de um lugar, indo além de um simples espectador. 

A região apresenta diversos atrativos Naturais, como cachoeiras (cachoeira Country 
Club, Cachoeria Olho D' agua, Cachoeira Zanotti, Cachoeira Rudio, dentre outras), vales 
(Caravaggio, Canaã, Alto Valsugana, Santa Maria do Rio Doce e o Tabocas), além de 
maciços rochosos, como a Pedra da Onça, que também são utilizados para o turismo de 
aventura. Ver exemplos nas figuras 01 e 02. 
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Figura 01: Cachoeira Country Club                                                        Figura 02: Vale do Caravaggio 
Fonte: FORREQUE, s.d.                                                                         Fonte: LUANLIN, 2009. 

 
O município possui valioso Histórico de Exploração Mineral, como o garimpo da 

Pedra da Onça, que já foi conhecida como ‘Serra Pelada’ capixaba localizada na comunidade 
de Várzea Alegre, com relatos de exploração de água-marinha na década de 1940. 

Vários elementos dessa geodiversidade, com potencial para o geoturismo, não 
possuem beleza cênica aparente ou estão camuflados na cobertura vegetal, ao longo de várias 
áreas rurais. Muitos proprietários nem desconfiam de seu valor científico, paisagístico ou 
cultural. 

Aliado ao turismo já existente e implantado de maneira sustentável, o geoturismo é 
uma alternativa econômica para a permanência dos agricultores familiares no meio rural. O 
proprietário ao utilizar os elementos da geodiversidade de sua propriedade como atrativo irá 
contribuir para a conscientização do turista e terá uma forma de renda complementar. 

 
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 Santa Teresa apresenta condições favoráveis para a inserção do geoturismo, mas ainda 
é necessária à qualificação da mão de obra e a organização da infraestrutura existente, 
deixando o município hábil a atender a turistas que tenham interesse de conhecer o local. É 
necessário também que sejam realizadas manutenções, além de pesquisas com informações 
sobre a formação geológica dos monumentos e do patrimônio histórico-cultural da região para 
que fiquem ao alcance dos interessados. 
 A correta utilização do turismo geológico, aliado ao já existente, poderá impulsionar e 
conscientizar a comunidade local sobre a sustentabilidade e a conservação dos monumentos 
geológicos, além da criação de empregos e de renda complementar para os moradores locais 
participantes, desenvolvendo a sócioeconomia local. 
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