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Resumo 

Este trabalho tem por finalidade sugerir o potencial da associação das modalidades de 

turismo, agroturismo e geoturismo, no município de Brejetuba situado no estado do Espírito 

Santo. A localidade tem potencial para um novo segmento turístico, o geoturismo. No 

entanto, para sua implantação e desenvolvimento são necessários estudos científicos, além de 

investimentos na qualificação da mão de obra e organização da estrutura existente por parte 

dos órgãos públicos e da iniciativa privada. Acredita-se que, se inserido de maneira 

sustentável, o geoturismo associado ao agroturismo será uma alternativa econômica que trará 

benefícios ao meio rural de Brejetuba complementando a renda da comunidade, criando uma 

consciência da preservação do patrimônio geológico e de suas diversidades naturais, como 

forma de melhorar a qualidade de vida do município e da fixação do interiorano à região. 
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Abstract 

This work aims to suggest the potential of association of the tourism modalities, agritourism 

and Geotourism, in Brejetuba municipality, located in the state of Espírito Santo. The town 

has potential for a new form of tourism,  the Geotourism. However, for its implementation 

and development, are necessary scientific studies and investments besides of qualifying work 

and organization of the existing structure by public bodies and the private sector. It is 

believed that, if inserted in a sustainable manner, the Geotourism associated with agritourism 

will be an economical alternative which will bring benefits to the  countryside of Brejetuba, 

supplementing the community income, creating an awareness of the preservation of 

geological heritage and its natural diversity, as a way to improve the quality of life of the city 

and the fixation of countryside people on the region. 
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1. INTRODUÇÃO 

Segundo estudo do Conselho Mundial de Viagens e Turismo (WTTC), divulgado pela 

EMBRATUR, o Brasil apresentou, no ano de 2014, crescimento em atividades turísticas e de 

seus segmentos, colocando o país na sexta posição entre os184paísesparticipantes da 

pesquisa, que leva em conta vários indicadores do setor, como a importância do turismo para 

o PIB, geração de empregos, divisas geradas por turistas internacionais e investimentos 

públicos e privados. 

O Espírito Santo foi um dos primeiros estados do Brasil a implantar um segmento 

turístico conhecido como agroturismo. Segundo Graziano da Silva et al. (1998), o conceito de 

agroturismo se relaciona às “atividades internas à propriedade, que geram ocupações 

complementares às atividades agrícolas, e continuam a fazer parte do cotidiano da 

propriedade, em menor ou maior intensidade. Devem ser entendidas como parte de um 

processo de agregação de serviços aos produtos agrícolas e de valorização dos bens não 

materiais existentes nas propriedades rurais (paisagem, ar puro, etc.)”. 

Neste sentido, o Espírito Santo apresenta condições favoráveis para a ampliação da 

atividade de agroturismo e para a inserção, ainda, de outros segmentos, como o turismo 

geológico, ou também chamado de geoturismo. Dispondo de atrativos naturais, históricos, 

culturais e geológicos, pode se beneficiar dessas atividades econômicas inserindo-os de forma 

complementar a economia das localidades, objetivando a geração de renda, fixação do 

interiorano à região, promoção da sustentabilidade, preservação ambiental e do patrimônio 

geológico. No caso, o segmento geológico, apesar de fortemente desenvolvido em algumas 

regiões, é um segmento turístico ainda pouco disseminado no estado, deixando esquecido 

alguns municípios potenciais, a exemplo o município de Brejetuba, que será o alvo de estudo 

deste trabalho. 

 

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 a um levantamento de dados secundários 

provenientes dos sites da Prefeitura de Brejetuba (PMBJB), do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE) e do Ministério do Turismo (MTur). O intuito de tal pesquisa 

foi resgatar dados históricos e econômicos, informações referentes à geodiversidade, pontos 

turísticos, patrimônio natural, entre outros. Posteriormente, serão realizadas visitas técnicas 

para coleta de dados primários. 

 

3. POTENCIAL TURÍSTICO DE BREJETUBA 

O município de Brejetuba, fundado em 1995, quando desmembrado do município de 

Afonso Claudio, possui 11.915 habitantes (IBGE, 2010). Localiza-se na região Sudoeste 

Serrana, a 145 km da capital do Espírito Santo, Vitória. O município se situa em uma região 

montanhosa a 780 metros acima do nível do mar, fazendo divisa ao norte com o estado de 

Minas Gerais. 
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Brejetuba apresenta forte desempenho no setor agrícola, grande parte ligada a 

agricultura familiar, destacando-se, entre outros, para o cultivo de banana, feijão, batata, 

milho, palmito e tangerina. No entanto, é na cultura cafeeira que a comunidade se destaca. 

Atualmente, segundo dados da prefeitura, existem 1.280 propriedades exercendo o cultivo do 

café, representado 16.000 hectares de área plantada e 90% da renda do município. O 

município se apresenta ainda como o maior produtor de café arábica do estado. 

A presença da agricultura familiar, a cultura do café, os atrativos naturais e a 

tranquilidade da comunidade rural, torna o município potencial para implantação e 

desenvolvimento da atividade de agroturismo, que ainda é pouco explorada. Em algumas 

propriedades é possível durante visita à localidade aprender e conhecer todo processo 

produtivo, técnicas e degustação de cafés especiais. 

Por estar em uma região montanhosa, apresenta atrativos como vales e chapadas, 

montanhas, cachoeiras e cascatas, destacando no município as formações rochosas tais como, 

a Pedra Submarino, a Rampa da Pedra da Torre, a Cachoeira da Rampa e a Cachoeira do 

Bernardo. Assim, Brejetuba apresenta ainda, potencial para inserção de outro segmento 

turístico vinculado ao patrimônio geológico e natural da comunidade, o geoturismo. 

Percebe-se que, atualmente, as modalidades turísticas realizadas em áreas naturais têm 

sido as mais procuradas. E pesquisadores preocupados em valorizar e em conservar o 

patrimônio associado ao meio abiótico vêm, promovendo a divulgação desse um novo 

segmento de turismo. 

O geoturismo, de forma complementar, pode ser vinculado ao agroturismo, como 

forma de contribuir para o desenvolvimento o meio rural, como propõe CAROLINO, et al. 

(2013):  
A interface do geoturismo com outros segmentos turísticos pode ser muito benéfica 

para o meio rural. O agroturismo, por exemplo, modalidade praticada no meio rural por 

agricultores familiares determinados a partilhar o seu modo de vida com os habitantes do meio 

urbano, mantendo suas atividades agropecuárias, oferecendo serviços, valorizando e 

respeitando o meio ambiente e a cultural local, interage e se mistura com outros segmentos 

turístico tais como o ecoturismo e o turismo gastronômico. Mas pode, principalmente, se 

associar ao geoturismo ajudando a estabilizar a economia local, desenvolvendo oportunidades 

de negócios e empregos nas atividades direta ou indiretamente ligadas à agricultura e ao 

próprio turismo. (CAROLINO, J., et al., 2013, p. 11) 

 

Os produtos do geoturismo se localizam em áreas ruraise se apresentam como 

oportunidades para o desenvolvimento rural, pois se relacionam com políticas de estímulo aos 

moradores na participação em atividades que levam à prosperidade da economia local e 

preservação dos recursos naturais. Além disso, a atividade do geoturismo apoia os produtos e 

serviços locais por meio da comercialização direta dos produtos regionais, reduzindo de certa 

forma a taxa de desemprego e migração por meio do envolvimento das comunidades locais 

em suas atividades.  

O crescimento da demanda turística exige, ainda, infraestrutura compatível, melhoria 

dos serviços turísticos (transportes, serviços de excursões, serviços de transfer, dentre outros), 

locadoras de automóveis, agências de viagens e serviços de hospedagem e de alimentação. O 

Geoturismo está relacionado com a cooperação com instituições de ensino, museus, ONG’s, 

empresas de publicidade, artistas locais, produtores locais e hotéis rurais.  
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Destaca-se ainda a possibilidade de uma discussão sobre sua dinâmica “sustentável” 

onde se considera a influência que o desenvolvimento das suas atividades exercem sobre o 

território, o meio ambiente, a comunidade e a cultura dos lugares receptores, assim como os 

aspectos relacionados ao seu planejamento e gestão. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Acredita-se que o geoturismo associado ao agroturismo, sendo este praticado em 

algumas propriedades, possa trazer benefícios ao meio rural de Brejetuba complementando a 

renda da comunidade e criando uma consciência da preservação do patrimônio geológico e de 

suas diversidades naturais, como forma de melhorar a qualidade de vida do município e da 

fixação do interiorano à região. 

Dessa forma, para que haja tal transformação, fazem-se necessários investimentos em 

pesquisas científicas, organização da estrutura existente por parte dos órgãos públicos e da 

iniciativa privada, promoção da qualificação profissional da mão de obra local, podendo 

assim, fornecer aprendizado e conhecimento sobre os aspectos da geodiversidade da região e 

aos turistas. Dessa forma, o desenvolvimento do geoturismo como ramo de turismo 

sustentável pode ser, ainda, uma solução para o desenvolvimento das economias rurais. 
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