
 
 
 
 
 
 

                     Regiões Turísticas do Espírito Santo 

O Espírito Santo está dividido em dez Regiões Turísticas que, ricas em sua 

diversidade, unem lazer, negócios, eventos, gastronomia, cultura, história e 

belezas naturais. A combinação distinta do mar com as montanhas, o contraste 

entre tradição e modernidade, agitação e tranquilidade, esportes e eventos 

culturais, entrelaçam um roteiro imperdível e cheio de aventura, descobertas e 

muita diversão.  

As peculiaridades de cada município são reveladas através das belas praias, 

cachoeiras incríveis, culinária diversificada, entretenimento e, principalmente, 

dos diferentes tipos de clima. Em 40 minutos é possível sair do clima quente 

das praias e da autêntica moqueca capixaba, para apreciar o aconchego das 

montanhas com direito a pratos alemães e italianos e um bom vinho.  

A tudo isso pode-se acrescentar atrações das mais variadas, como esportes 

radicais – raffting, rapel e voo livre; o ecoturismo; agroturismo; o turismo 

náutico; festas religiosas, culturais, e musicais; e o patrimônio histórico-cultural 

capixaba.  

Região Metropolitana 

Composta por seis municípios, a Região Metropolitana possui variedade de 

atrativos turísticos que atraem os mais diversos gostos, desde o agito da 

cidade, aos refúgios do campo. Praias, gastronomia, turismo religioso, folclore, 

patrimônio histórico, teatros, museus, turismo de aventura, ecoturismo, 

parques, eventos, pesca marítima esportiva, agroturismo, badalação e a 

riqueza musical capixaba, fazem parte das opções de turismo, negócios e lazer 

na Região.  Além disso, este roteiro possui o maior aeroporto do Estado, ampla 

rede hoteleira e centros de convenções para eventos de negócios. 

Municípios: Cariacica, Guarapari, Serra, Viana, Vila Velha e Vitória. 

Região das Montanhas Capixabas 

A Região das Montanhas Capixabas é composta por oito municípios que tem 

forte influência europeia. Os descendentes mantêm as tradições alemãs, 

italianas, austríacas, pomeranas e polonesas herdadas dos imigrantes. Suas 

belezas naturais e clima ameno dão um charme especial a Região. Com sua 

cultura, história, música, danças, gastronomia, festas típicas, agroturismo e sua 

hospitalidade, as cidades e os moradores encantam os visitantes. Durante o 

inverno é a região mais procurada do Estado.  

Municípios: Afonso Cláudio, Brejetuba, Castelo, Conceição do 

Castelo, Domingos Martins, Marechal Floriano, Vargem Alta e Venda Nova do 

Imigrante.  



 
 
 
 
 
 

Região dos Imigrantes 

Montanhas, rios, cachoeiras, história e cultura, são alguns dos atrativos 

turísticos das oito cidades da Região dos Imigrantes. Os municípios dessa 

Região foram colonizados por imigrantes europeus e seus descendentes, que 

aqui vivem e preservam suas tradições. Destaca-se também o cultivo de uvas, 

maçãs e morangos com a agricultura familiar que possuem sítios abertos a 

visitação, pode até serem colhidas pelos próprios visitantes. Destacam-se o 

agroturismo, ecoturismo, esportes de aventura, a gastronomia, entretenimento 

e as festas típicas de origem europeia que celebram as tradições imigrantes.  

Municípios: Ibiraçu, Itaguaçu, Itarana, João Neiva, Santa Leopoldina, Santa 

Maria de Jetibá, Santa Teresa e São Roque do Canaã. 

Região do Caparaó 

Ideal para a prática do turismo de aventura, do ecoturismo e do agroturismo, a 

Região do Caparaó é formada por onze municípios que ficam no entorno do 

Parque Nacional do Caparaó. A Região tem parte da Serra do Mar e da 

Mantiqueira, o Pico da Bandeira, terceiro mais alto do Brasil, e o Parque 

Estadual da Cachoeira da Fumaça. O Parque Nacional e seu entorno 

encantam por conta de suas belezas naturais, bucolismo, misticismo, 

gastronomia, cultura e história. 

Municípios: Alegre, Divino de São Lourenço, Dores do Rio Preto, Guaçuí, 

Ibatiba, Ibitirama, Iúna, Irupi, Jerônimo Monteiro Muniz Freire e São José do 

Calçado.   

Região do Verde e das Águas 

Composta por seis municípios, a Região do Verde e das Águas fica no litoral 

norte capixaba. Possui riquezas naturais e culturais que convidam o turista a 

descobrir a história e vivenciar o bucolismo das inúmeras e belas praias, rios e 

lagos, em alguns pontos o encontro dos dois. A Região contém o maior 

complexo lacustre do Sudeste brasileiro, dunas em frente ao mar, e também 

abriga reservas das tribos Tupiniquins e Guarani, além de reservas biológicas. 

Municípios: Aracruz, Conceição da Barra, Jaguaré, Linhares, Rio Bananal e 

São Mateus. 

Região Doce Pontões Capixabas 

A Região composta por sete municípios oferece diversas opções de turismo, 

como aventura, ecoturismo, turismo rural, religioso, cultural, gastronômico e de 

negócios e eventos. O turismo de negócios é o mais forte da Região, devido às 

potencialidades econômicas concentradas nos mercados de mármore e 



 
 
 
 
 
 

granito, confecções e vestuário e produção rural diversificada. As 

belezas naturais e os atrativos, principalmente religiosos, se destacam na 

região. 

Municípios: Baixo Guandú, Colatina, Governador Lindenberg, Mantenópolis, 

Marilândia, Pancas e São Domingos do Norte. 

Região Doce Terra Morena 

Formada por quatro municípios fica no extremo norte do Estado. A Região é 

rica em belezas naturais e culturais e recebeu esse nome devido sua forte 

produção de frutas (Doce), sua característica de terras planas e férteis (Terra), 

por sua brasilidade e principalmente por sua deliciosa carne de sol (Morena), 

considerada a melhor do Estado. Possui rios e cachoeiras que proporcionam 

prática da pesca e do turismo de aventura com o raffting. O agroturismo, o 

artesanato e agricultura familiar são as principais atividades da região.   

Municípios: Montanha, Mucurici, Pinheiros e Ponto Belo. 

Região dos Vales e do Café          

Esta é uma Região Turística privilegiada, composta por quatro cidades, que 

reúnem lazer, belezas naturais, cultura e bons negócios. Lá fica o principal polo 

do Brasil no setor de mármore e granito. Além disso, um patrimônio histórico 

com palácios espalhados pelas cidades, alguns deles tombados. Também 

destacam-se os casarios que retratam a cultura da época colonial e resgatam 

os costumes e tradições dos povos libaneses, italianos e portugueses, e uma 

rica história que teve começo na produção e exportação de café no período 

colonial.  Tudo isso cercado por montanhas e vales e paisagens de tirar o 

fôlego.  

Municípios: Atílio Vivácqua, Cachoeiro de Itapemirim, Mimoso do Sul e Muqui. 

Região da Costa e da Imigração 

De um lado, lindas praias, algumas delas semidesertas e com falésias, ideal 

para prática da tirolesa. De outro lado, belas cachoeiras que são um convite 

para esportes radicais como rapel e raffing, além de rampas para voo livre e 

também lugares para trilhas. A Região, que fica no litoral sul capixaba, é 

formada por seis municípios que, além de riquezas naturais, tem a influência 

dos imigrantes europeus, e seus pontos fortes são o artesanato, cultura, dança, 

história, música nas festas típicas e os animados blocos de carnaval.  

Municípios: Alfredo Chaves, Anchieta, Iconha, Itapemirim, Marataízes, 

Presidente Kennedy. 

 



 
 
 
 
 
 

Região das Pedras Pão e Mel 

Formada por quatro cidades ao extremo noroeste do estado, a Região tem 

força no ramo de mármore e granito. Possui atrativos diversos como 

artesanato, patrimônio histórico e cultural, cachoeiras, agroturismo e 

ecoturismo e festas típicas. Na gastronomia a carne de sol é o destaque da 

Região.  

Municípios: Ecoporanga, Nova Venécia, São Gabriel da Palha, Vila Pavão. 

 

Informações à Imprensa:  
Assessoria de Comunicação da Setur 
Tel.: (27) 3636-8006 
Tatiana Negris - (27) 99805-1308  
Felipe Marçal 
imprensa@turismo.es.gov.br  
imprensaturismoes@gmail.com 
http://www.turismo.es.gov.br/ 
Instagram: @descubraoespiritosanto 
Facebook: Turismo Espírito Santo 
Twitter: Turismo_ES 
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