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Resumo 

O objetivo deste trabalho é propor uma alternativa para complementar o segmento 

agroturístico do município de Domingos Martins, situado no estado do Espirito Santo. A 

alternativa proposta é o geoturismo, que busca a valorização da geodiversidade, envolvendo a 

conservação do patrimônio natural e a disseminação do conhecimento científico geológico. A 

cidade possui potencial para tal atividade, todavia, fazem-se necessários investimentos em 

pesquisas científicas, capacitação da mão de obra e organização da estrutura existente por 

parte dos órgãos públicos e da iniciativa privada. Se inserido de maneira sustentável, acredita-

se que o geoturismo será uma alternativa econômica para a permanência dos agricultores no 

meio rural, bem como uma forma de renda complementar para os participantes. 
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Abstract 

The aim of this work is to propose an alternative tourism to complement the agritourism 

sector of the municipality of Domingos Martins, situated in the state of Espirito Santo. The 

proposed segment is geotourism, which seeks appreciation of geodiversity, involving 

conservation of natural heritage and dissemination of geological scientific knowledge. The 

city has potential for such activity, however, investments in scientific research, training of 

workforce and organization of the existing structure of public bodies and the private sector 

became necessary. If inserted in a sustainable manner, it is believed that geotourism is an 

economical alternative for farmers remain in the countryside, and a way to supplement the 

participants' income. 
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1. INTRODUÇÃO 

O interior do Espirito Santo demonstra relevante potencial para segmentos do turismo 

ligado ao patrimônio natural e cultural, apresenta para tanto, uma diversificada oferta de 

atrativos, como cachoeiras, picos, vales, montanhas, reservas florestais, folclore e 

gastronomia. O estado foi um dos primeiros do Brasil a implantar o agroturismo em seu 

território, principalmente na região serrana, onde se encontram as maiores comunidades de 

descendentes de imigrantes europeus do estado. 
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Um município com potencial turístico que merece destaque é Domingos Martins. A 

região presenta diversificada oferta de atrativos e possui o agroturismo como uma das 

atividades mais desenvolvidas. 

A cidade foi a primeira colônia de imigrantes fundada no Espírito Santo e ainda 

mantém os costumes de alemães, italianos e pomeranos praticados pela população, ofertando 

ao turista, atrações como gastronomia típica, artesanato e os costumes da vida no campo. 

Associado a este segmento, o município possui ainda características geológicas peculiares, 

que favorecem a prática de outra atividade conhecida como geoturismo. 

Buscando demonstrar o potencial do município, o objetivo deste trabalho é propor a 

inserção de atividades não-agrícolas sustentáveis, como o geoturismo, como forma de agregar 

valor ao agroturismo já desenvolvido na região. Além de dar uma opção de atividade 

complementar aos produtores locais. 

 

2. METODOLOGIA 

Este trabalho faz parte de um projeto de extensão que propõe a criação de rotas e 

mapas geoturísticos para as regiões do interior do estado do Espírito Santo, visando à 

divulgação e a preservação do patrimônio cultural, mineral e natural do estado. 

A metodologia empregada restringiu-se, primeiramente, a levantamento de dados 

secundários, através de pesquisas no site da Prefeitura Municipal de Domingos Martins 

(PMDM), Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e Instituto Capixaba de 

Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), buscando resgatar dados históricos, 

informações importantes do município e identificar as principais áreas geológicas em 

potencial. Posteriormente, serão realizadas visitas de campo para coletas de dados primários, 

mas este segundo procedimento, ainda não foi iniciado. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Localizado na região Sudoeste Serrana do estado, Domingos Martins está próximo a 

capital, distante a apenas 43 km de Vitória, compreende uma área total de 1.228 Km² e uma 

população de 31.847 habitantes. Possui baixa taxa de urbanização, com aproximadamente 

81% da população ocupadas áreas rurais. (IBGE, 2010). 

As atividades do município concentram-se 42,07% no setor agropecuário, destacando-

se no setor de hortifrutigranjeiros, principalmente pela produção de café, banana, morango, 

ovos e aves, detendo 25,06% da produção total de frango de corte do Estado. A região 

demonstra ainda crescimento na produção de flores, presente em diversas regiões do 

município (INCAPER, 2011). 

A região possui boa infraestrutura turística com hotéis, pousadas e restaurantes e atrai 

muitos turistas em busca de cultura, tranquilidade do campo e clima ameno. Constituindo o 

turismo como um dos setores mais importantes de sua economia, principalmente o 

agroturismo e suas ramificações, incluindo os produtos ligados à agroindústria e artesanato. 

Segundo um levantamento do Programa de Assistência Técnica e Extensão Rural do 

Incaper, o município demonstrou possuir mais de 30 fazendas e sítios que têm no turismo até 

70% do seu rendimento. 

O município apresenta diversificada oferta de atrativos naturais como a Cachoeira de 

São Floriano e a Cascata do Galo, as corredeiras do rio Jucu, utilizadas para prática de 

esportes radicais, vales, formando belas paisagens acidentadas e monumentos geológicos, 

como a Pedra azul, abrigado pelo Parque Estadual Pedra Azul, possuindo trilhas e piscinas 
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naturais, formando um dos pontos mais importantes do estado e que demonstra o potencial do 

município para o turismo geológico. (PMDM, s.d.) 

Sob a ótica da sustentabilidade, o turismo geológico ou geoturismo 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. (CANDEIAS, et al, 2013) 

Buscando valorizar o agroturismo já existente, o geoturismo apresenta-se como 

alternativa econômica, se introduzido de maneira sustentável, 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 mais uma opção de renda complementar. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Domingos Martins apresenta condições favoráveis para a inserção do geoturismo. 

Deve-se, no entanto, investir em pesquisas com informações sobre a formação geológica dos 

monumentos e do patrimônio histórico-cultural da região. Cabe às iniciativas públicas e 

privadas fomentarem a criação de profissionais capacitados, que tenham os conhecimentos e 

as informações necessárias para atender os turistas interessados, aliando as belezas naturais da 

localidade com a importância da conservação do patrimônio natural, bem como a associação 

deste segmento ao agroturismo da região, possibilitando assim a geração de emprego e renda. 
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