
 
 
 

 

 

 

Agroturismo no Espírito Santo 

Ar puro, paisagens bucólicas, cavalos, leite de vaca fresco, banho de rio, trilhas 

no mato, som dos pássaros, comida caseira e, sobretudo, o dolce far niente. 

Nos últimos anos, o turismo rural, ou agroturismo, tem se fortalecido como 

atividade econômica e alternativa de lazer, cada vez mais – sem perder suas 

características essenciais – vem acompanhado de requintes da receptividade 

profissional. 

A gente alegre e de sangue festeiro encontrou no agroturismo uma maneira de 

guardar sua cultura e viver no campo. O agroturismo surgiu como forma de 

agregar valor ao trabalho do homem do campo e fixá-lo na sua terra. Dessa 

forma, os agricultores/ proprietários que objetivam transmitir seu modo de vida 

aos habitantes do meio urbano. 

Ao todo, no Espírito Santo, são 31 circuitos que envolvem o agroturismo. As 

propriedades são encontradas tanto na Grande Vitória como no interior e 

oferecem uma excelente oportunidade para se conhecer e vivenciar a rotina 

dos moradores do campo e as belezas naturais da geografia capixaba.   

Hoje, o interesse não é apenas o de comprar o produto, mas de conhecer o 

processo de fabricação. Ver as vacas no curral, o leite sendo resfriado, o queijo 

curtindo na câmara fria, o moinho de pedra para fazer fubá, o café secando no 

terreiro. De repente, tudo virou atração, as portas e as porteiras estavam 

definitivamente abertas. De maneira espontânea, emana do cerne da 

comunidade essa nova modalidade de turismo, que se expandiu por várias 

regiões do Espírito Santo. 

A forma de trabalhar o Agroturismo no Espírito Santo é única e específica no 

mundo das experiências de Turismo Rural. O trabalho é familiar e voltado para 

a agricultura, faz da roça um atrativo e, além de produzir, transforma os 

produtos agregando valores e os comercializam, gerando maior renda e 

criando oportunidades de emprego no campo. Tudo isso aliado às belezas 

naturais, à preservação do meio ambiente, aos costumes e à cultura que 

mantém a tradição herdada dos antepassados.  

O agroturismo do Espírito Santo oferece uma grande variedade de produtos: 

geleias, doces, biscoitos, pães, café, fubá, socol, leite, queijo, ricota, iogurte, 

vinhos, licores, cachaças, artesanato e bordados.  

 

 



 
 
 

 

 

 

Agroturismo na região das Montanhas Capixabas 

O turismo rural das Montanhas Capixabas oferecem serviços de qualidade, 

valorizam e respeitam o meio ambiente e a cultural local. O contato do turista 

com a vida no campo traz saúde e educação ambiental e é fonte de renda e de 

prazeres gastronômicos.  

A Região das Montanhas Capixabas é referência nacional no desenvolvimento 

do agroturismo, destacando o município de Venda Nova do Imigrante, 

premiado pelo Ministério do Turismo devido ao seu pioneirismo no agroturismo 

em 2006, recebeu o titulo de Capital Nacional do Agroturismo.  

O Agroturismo das Montanhas Capixabas possui infra-estrutura com casas de 

chá, um café colonial mais que perfeito, trilhas ecológicas e passeios a cavalo. 

Além do contato com o campo e o acesso a produtos caseiros, o visitante pode 

participar de colheitas e presenciar o processamento dos produtos, revivendo a 

tradição dos imigrantes. 

O agroturismo foi um grande fator para o desenvolvimento da região. As 

dificuldades de comunicação e transporte fizeram com que os italianos 

fabricassem vários produtos em casa, como queijo, pães, vinhos, biscoitos, 

doces, massas, aguardentes e moinho para milho e café. 

No final da década de 80, a situação para as famílias descendentes de italianos 

de Venda Nova não era muito promissora. As principais possibilidades eram ir 

para a cidade ou continuar no campo sem grandes perspectivas de 

crescimento. 

O projeto agroturístico no Espírito Santo toma impulso no início dos anos de 

1990, com o apoio do Sebrae/ES e de parceiros como o Seag, Incaper, 

prefeituras municipais e  hotéis da região de montanhas, principalmente os 

localizados no entorno da região da Pedra Azul que integram os pacotes de 

venda de visitação aos empreendimentos agroturísticos.  

Com a criação da Associação de Agroturismo de Venda Nova do Imigrante 

(Agrotur) e da Associação de Agroturismo do Estado do Espírito Santo 

(Agrotures), a atividade soma forças e ganha legitimidade para atuar em prol 

dessa nova modalidade do turismo que vem como uma alternativa de geração 

de trabalho para o pequeno produtor rural e redução do êxodo rural. 

 
 

 



 
 
 

 

 

 

- Venda Nova do Imigrante:  

Conhecida como a capital nacional do agroturismo, Venda Nova do Imigrante oferece 

aos seus visitantes a opção de conhecer o cotidiano da vida rural. As propriedades, 

algumas abertas à visitação, produzem queijos, licores, cachaça, socol e café. Na 

cidade há também lojas de agroturismo que fornecem informações sobre o segmento. 

Morro do Filleti, com 1.100m de altitude, rampa de decolagem de asa-delta e 

parapente; a Casa da Cultura, um museu com mais de 600 peças que contam a saga 

da colonização italiana iniciada na cidade em 1892 são algumas das atrações do local.   

- Domingos Martins:  

O município de colonização alemã é tradicionalmente um dos lugares mais desejados 

do Estado. Contanto com excelente infraestrutura, propriedades como casas de chá, 

cafés coloniais, o visitante pode ter o contato com o campo e o acesso a produtos 

caseiros, e também pode participar de colheitas e presenciar o processamento dos 

produtos, revivendo a tradição dos imigrantes. 

Os passeios do ecoturismo na região de Pedra Azul também são uma ótima opção 

para conhecer as belas paisagens e desfrutar do clima ameno das montanhas 

capixabas. Para os que procuram ainda mais belezas, a cavalgada em direção às 

piscinas naturais é uma pedida. 

- Serra:  

O município da Região Metropolitana da Grande Vitória tem aos pés do Mestre Álvaro 

suas principais propriedades de agroturismo. As paisagens bucólicas agregadas à 

empreendimentos aconchegantes são uma ótima opção de lazer principalmente para 

crianças. Além dos tradicionais produtos da culinária como café, pães e biscoitos o 

visitante ainda pode se divertir com minifazendas e passeios a cavalo. 

- Viana 

Mesmo fazendo parte da Região Metropolitana, Viana mantém ares do interior. O 

município recebeu imigrantes portugueses, italianos, alemães, negros, além dos 

indígenas que já habitavam a região. O agroturismo e o turismo rural têm destaque. E 

para quem quer atividade intensa, é possível praticar esportes radicais como trekking, 

voo livre, trilhas, motocross e curtir as belezas naturais que a cidade oferece.  

 

Os sítios e fazendas de Viana são uma ótima opção de passeio, curtindo a natureza e 

os produtos artesanais, preparados nas propriedades. Na cidade, vale a pena também 

conhecer a Estação Ferroviária, construída em 1895, e que hoje abriga o Museu 

Ferroviário; e as igrejas de Nossa Senhora da Conceição e de Nossa Senhora de 

Belém. 



 
 
 

 

 

 

- Dores do Rio Preto:  

No Sul do Espírito Santo, a 243 quilômetros de Vitória, a dica fica por conta do 

município de Dores do Rio Preto, onde se localiza o acesso capixaba ao Parque 

Nacional do Caparaó. 

Há ainda a opção de se conhecer a comunidade de Pedra Menina. A região ganhou 

esse nome devido à pedra que se encontra na entrada do Parque Nacional do 

Caparaó, uma serra de beleza impressionante e várias cachoeiras, envolvida por mitos 

e mistérios. Do alto da Pedra Menina avistam-se os picos da Bandeira e do Cristal. 

As áreas para camping estruturadas e com uma vista panorâmica de todo o vale do 

Rio Caparaó são excelentes para os visitantes. Isso, sem contar com as ótimas 

pousadas e hospedagem "Cama & Café" disponíveis na região, que primam pelo 

aconchego.  

Circuitos de Agroturismo no Espírito Santo: 

     REGIÃO  NOME CIDADE SITE 

Caparaó 

Circuito Caparaó 

Capixaba 

 

Divino São Lourenço / Dores 

do Rio Preto / Guaçuí / 

Ibitirama 

www.circuitocaparaocapixaba.com.br 

Caminhos do 

Tropeiro 

Ibatiba / Iúna / Irupi / Muniz 

Freire 

facebook.com/associacaogeturi 

 

Imigrantes 

Circuito 

Caravaggio 

Santa Teresa 
facebook.com/circuitocaravaggio 

Terras Pomeranas 
 

Santa Maria de Jetibá 
www.pmsmj.es.gov.br 

Doce Pontões 
Circuito Pontões 

Capixaba  

Pancas 
http://www.pancas.es.gov.br/  

Montanhas 

Capixabas 

Caminhos da 

Roça 

Afonso Claudio 
www.afonsoclaudio.tur.br  

Caminhos da 

Natureza 

Castelo www.descubracastelo.com.br / 

www.casteloturismo.com.br 

Caminhos do 

Imperador  

Conceição do Castelo 
www.conceicaodocastelo.es.gov.br 

http://www.circuitocaparaocapixaba.com.br/
http://www.pmsmj.es.gov.br/
http://www.pancas.es.gov.br/
http://www.afonsoclaudio.tur.br/
http://www.descubracastelo.com.br/
http://www.casteloturismo.com.br/
http://www.conceicaodocastelo.es.gov.br/


 
 
 

 

Circuito do 

Chapéu,  

Circuito  do Galo,  

Circuito Vale da 

Estação 

Domingos Martins 

http://www.domingosmartins.es.gov.br/ 

Parajú Domingos Martins facebook.com/circuitoturisticoparauju 

Pedra Azul Domingos Martins http://www.domingosmartins.es.gov.br/  

Vale do Verde Marechal Floriano http://www.marechalfloriano.es.gov.br/  

Circuito da Uva e 

do Café 

Vargem alta 
leonardopontini@hotmail.com 

Agroturismo de 

Venda Nova do 

Imigrante  

 

Venda Nova 

Agroturismovendanova.com.br 

Costa e 

Imigração 

Caminhos das 

Pedras e do Mar 

Itapemirim 
http://www.itapemirim.es.gov.br/  

Circuito das 

Falésias e 

Lagunas 

Marataízes 

www.caminhadasetrilhas.com.br 

Metropolitana 

Serra 

Pitanga 

 

Serra 
http://www.serra.es.gov.br/ 27 3291-2333 

Guaranhuns 

 

Serra 
http://www.serra.es.gov.br/  

Muribeca  Serra http://www.serra.es.gov.br/  

Chapada Grande  Serra http://www.serra.es.gov.br/  

Circuito das Águas 

 

Serra 
http://www.serra.es.gov.br/  

Metropolitana 

Cariacica 

Monte Moxuara 

 

Cariacica 
http://www.cariacica.es.gov.br/ 

Terras Altas Cariacica http://www.cariacica.es.gov.br/ 

http://www.domingosmartins.es.gov.br/
http://www.domingosmartins.es.gov.br/
http://www.marechalfloriano.es.gov.br/
mailto:leonardopontini@hotmail.com
http://www.itapemirim.es.gov.br/
http://www.caminhadasetrilhas.com.br/
http://www.serra.es.gov.br/
http://www.serra.es.gov.br/
http://www.serra.es.gov.br/
http://www.serra.es.gov.br/
http://www.serra.es.gov.br/
http://www.cariacica.es.gov.br/
http://www.cariacica.es.gov.br/


 
 
 

 

 

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

 

 

Metropolitana 

Guarapari 
Vale das Águas 

Guarapari 
www.guarapari.es.gov.br / 37 3262-8759 

Verde e das 

águas 
Demétrio Ribeiro 

João Neiva 
www.demetrioribeiro.com 

Verde e das 

águas 

Baixo Riacho 

Doce 

Linhares www.linhares.es.gov.br/Turismo/Linhares

_Rural / 

http://www.linhares.es.gov.br/Turismo/Agr

oturismo 

Verde e das 

águas 
Cacau e do verde 

Linhares www.linhares.es.gov.br/Turismo/Linhares

_Rural 

Verde e das 

águas 
Coco e das Aguas 

Linhares www.linhares.es.gov.br/Turismo/Linhares

_Rural 

mailto:imprensa@turismo.es.gov.br
mailto:imprensaturismoes@gmail.com
http://www.turismo.es.gov.br/
http://www.guarapari.es.gov.br/
http://www.demetrioribeiro.com/
http://www.linhares.es.gov.br/Turismo/Linhares_Rural%20/
http://www.linhares.es.gov.br/Turismo/Linhares_Rural%20/
http://www.linhares.es.gov.br/Turismo/Agroturismo
http://www.linhares.es.gov.br/Turismo/Agroturismo
http://www.linhares.es.gov.br/Turismo/Linhares_Rural
http://www.linhares.es.gov.br/Turismo/Linhares_Rural
http://www.linhares.es.gov.br/Turismo/Linhares_Rural
http://www.linhares.es.gov.br/Turismo/Linhares_Rural

