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RESUMO 
 
 

O potencial de uma localidade para o desenvolvimento do turismo está 

diretamente ligado à disponibilidade de recursos de interesse para atrair 

demanda. É necessário também interesse por parte da comunidade, setor público 

e privado. Este trabalho apresenta um estudo da potencialidade do município 

capixaba de Castelo para o desenvolvimento do segmento de turismo de 

aventura. A metodologia da pesquisa do tipo qualitativa consistiu de levantamento 

documental e bibliográfico e pesquisa de campo com utilização de observação e 

entrevistas com representantes de setores ligados à atividade turística no 

município, com amostra de 15 pessoas. Os resultados apontaram a possibilidade 

de desenvolvimento de diversas atividades de aventura no território de Castelo e 

o interesse da comunidade em desenvolver o segmento. Para isso, o 

planejamento da atividade de forma participativa mostra-se fundamental para 

desenvolver o destino de forma sustentável. Conclui-se que Castelo possui um 

potencial que pode ser desenvolvido por meio de planejamento e investimento em 

infra-estrutura, capacitação profissional e conscientização da comunidade.  

 

 

PALAVRAS-CHAVE: Potencial turístico. Castelo – ES. Desenvolvimento. 

Turismo de aventura.  

 



6 
 

ABSTRACT 

 
 

Potential from a location for tourism development is directly linked to the 

availability of attractive features of interest to attract demand. It is also necessary 

the interest from the community, public and private sector. This paper presents a 

study of the potential of the municipality of Castelo – ES, to develop adventure 

tourism. Research methodology was qualitative, which were carried out a survey 

and bibliographic and documentary field research through observation and 

interviews with representatives of industries related to tourism in the city, with a 

sample of 15 people. Results indicated the possibility of developing a number of 

adventure activities in the territory of Castelo and the interest of the community to 

develop the segment. Thus the participatory planning of activity so it is essential to 

develop the destination in a sustainable way. It is concluded that Castelo has a 

potential that may be developed through planning and investment in infrastructure, 

job training and community awareness. 

 
KEY WORDS: Touristic Potential. Castelo – ES. Development. Adventure tourism.  
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1  INTRODUÇÃO 

 

 

O presente trabalho consiste em um estudo sobre o potencial turístico do 

município capixaba de Castelo para o incremento do segmento de aventura. Além 

disso, indica aspectos essenciais para o planejamento desta atividade no 

município, apontando os setores a serem melhorados ou mesmo criados. 

O município de Castelo localiza-se na região sul do estado do Espírito 

Santo. Distante 146 km da capital Vitória por via rodoviária (BR262 e ES166 - a 

partir da BR101), possui área total de 670 km² e cerca de 32.250 habitantes, 

segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE, 2007). O 

município, cercado por montanhas e cachoeiras, possui diversos recursos 

naturais de relevância para o turismo, incluindo reserva florestal, montanhas, 

cachoeiras, grutas e unidades de conservação, todos propícios para as atividades 

de turismo de aventura. 

Atualmente, verifica-se no município a prática de algumas destas 

atividades, como o vôo livre (paraglider1 e asa delta), off-road2, ciclismo, 

caminhadas ecológicas, entre outros. O município é sede de etapas dos principais 

campeonatos de paraglider: estadual, brasileiro, pan-americano e até mesmo 

mundial.  

                                                           
1
 Paraglider: Vôo de longa distância com o uso de aerofólio (semelhante a um pára-quedas) 

impulsionado pelo vento e aberto durante todo o percurso, a partir de determinado desnível. 
Também chamado de parapente. 

2
 Off-road: Percursos em vias convencionais e não convencionais, com trechos de difícil acesso, 

realizados em veículos apropriados (automóveis 4x4 e jipes e motocicletas). Também chamada 
atividade fora de estrada. 
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Atualmente, o segmento turístico que atrai praticantes de atividades de 

aventura à Castelo é o esportivo. Os atletas procuram a cidade principalmente por 

conta dos campeonatos, ou para praticar os esportes. Mesmo assim, a procura 

ainda é incipiente fora dos campeonatos. Não existe um turismo de aventura 

estruturado, visto que a cidade ainda não oferece um produto consolidado com 

opções para a demanda por esta atividade. 

Foi partindo da reflexão sobre as características naturais do município e da 

crescente procura por parte dos esportistas – que vêm tornando aos poucos esta 

pequena cidade conhecida pelos interessados nos esportes radicais - que surgiu 

o interesse desta pesquisa. 

O poder público, setor privado e comunidade parecem ver no turismo uma 

alternativa de renda e mostram-se interessados em promover o turismo na cidade 

por meio de algumas iniciativas, como a melhoria nas vias de acesso às rampas 

de salto, o apoio aos campeonatos e atenção à necessidade de serviços para 

estes visitantes, como hospedagem. Existe uma lista de residências para receber 

os visitantes, no estilo “cama e café” e surgem novas pousadas e hotéis, 

impulsionados pelo aumento da demanda, especialmente na época de 

campeonatos.  

A escolha por este tema justifica-se pelo interesse pessoal pela área de 

planejamento de destinos turísticos e, em particular, pela cidade de Castelo, onde 

a autora nasceu e foi criada e que incentivou o interesse pela área de estudo do 

turismo, por perceber, mesmo antes do conhecimento teórico, que o local possuía 

atrativos interessantes, que agradam a quem conhece Castelo. 

Em setembro de 2005, a cidade foi tema de uma matéria de seis páginas 

no caderno Boa Viagem do jornal O Globo, um dos jornais de maior credibilidade 

em nível nacional. A matéria, intitulada “Rota capixaba de aventura” (BORTOLO, 

2005) apresenta Castelo como a “capital capixaba dos esportes de aventura”, 

destacando as atividades ali praticadas, entre elas ralis de jipes, vôo livre, rapel, 

mountain bike, escaladas e trekking, além de exaltar os atributos naturais do 

município: cachoeiras, montanhas rochosas, vales, reservas de Mata Atlântica, 

gruta pré-histórica, sítio arqueológico indígena, entre outros. 
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A cidade também foi destaque no Programa Esporte Espetacular, da rede 

Globo de televisão, na época do primeiro Campeonato Mundial de Paraglider de 

2006. Estes exemplos de mídia espontânea são indícios importantes de que o 

município desperta o interesse dos aventureiros e reforça a importância da 

análise do potencial, a fim de orientar um planejamento do produto turístico com 

qualidade, ambiental e socialmente responsável. 

No âmbito científico, a pesquisa se faz necessária para indicar um 

planejamento adequado de uma atividade que está se desenvolvendo 

espontaneamente no município, a fim de prevenir eventuais danos que a 

exploração turística possa ocasionar e evitar que o futuro destino seja trabalhado 

de forma inadequada e entre em declínio rapidamente.  

A atividade turística representa um incremento para a economia do 

município e uma alternativa econômica para investidores, em especial micro-

empresários. Além disso, pode promover o intercâmbio de culturas diferentes, 

dando ao turista a chance de aproveitar as belezas naturais do local e, à 

comunidade, incentivo para a valorização e preservação do patrimônio natural e 

cultural. 

As questões levantadas nesta pesquisa foram: o município de Castelo tem 

potencial turístico voltado para o segmento de turismo de aventura? Como 

orientar a gestão do turismo para garantir a sustentabilidade e a qualidade da 

atividade turística no município? 

À primeira vista, espera-se verificar que Castelo possui potencial turístico 

relevante para o desenvolvimento do segmento de turismo de aventura. Neste 

sentido, elaborar um planejamento que contemple a participação da comunidade 

local torna-se fundamental para formatar um produto capaz de satisfazer às 

expectativas do público deste segmento.  

Apesar do destaque que o município tem tido nos últimos anos, a cidade 

não está inserida em nenhuma das rotas turísticas criadas pelo governo do 

Espírito Santo. Este fato demonstra a falta de visão por parte do estado para o 

potencial turístico de Castelo, apontando para a necessidade de um diálogo maior 

entre as esferas de governo municipal e estadual (GOVERNO DO ESTADO DO 

ESPÍRITO SANTO, 2008). 
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O objetivo geral deste trabalho busca verificar a potencialidade do 

município capixaba de Castelo para o desenvolvimento do segmento de turismo 

de aventura, indicando aspectos essenciais para o planejamento da atividade. Os 

objetivos específicos são: analisar os recursos disponíveis para a atividade de 

turismo de aventura no município; verificar o interesse e a opinião da comunidade 

local e do governo no desenvolvimento do turismo de aventura; avaliar a infra-

estrutura de apoio existente; propor medidas para o desenvolvimento do destino. 

Como metodologia, realizamos uma pesquisa qualitativa, de caráter 

exploratório, composta por uma pesquisa bibliográfica e pesquisas de campo. A 

natureza da pesquisa foi, em essência, qualitativa. Para a coleta dos dados 

necessários para análise, realizamos levantamento documental sobre plano 

diretor municipal, inventário da oferta turística e lei orgânica e destacamos os 

principais pontos. Além disso, aplicamos entrevistas semi-estruturadas compostas 

de perguntas abertas com representantes do Conselho Municipal de Turismo de 

Castelo, poder público municipal, trade turístico (hotéis, restaurantes, etc.) e 

associações dos esportes de aventura. Às entrevistas foi aplicada a técnica de 

redução de conteúdo textual para posterior análise das respostas. Paralelamente, 

foi utilizada a técnica de observação, baseada no conhecimento teórico científico 

e do objeto de pesquisa, para responder à questão levantada neste trabalho. 

No primeiro capítulo, apresentamos uma discussão teórica a respeito da 

complexidade e da necessidade de visão sistêmica do fenômeno turístico. 

Analisamos a dinâmica de um sistema de turismo e, em particular, o componente 

da oferta, a fim de entendermos como identificar o potencial de uma localidade. 

Depois, discutimos a respeito da estratégia de segmentação de mercado como 

instrumento para o desenvolvimento e a diferenciação de um produto turístico. Em 

seguida, abordamos o segmento de turismo de aventura. Aspectos referentes à 

conceituação, características e programas desenvolvidos no país são 

apresentados, bem como um quadro com a definição das atividades de aventura 

realizadas no Brasil.   

Apresentamos o município de Castelo no segundo capítulo, sua 

localização, características geográficas e demográficas e marcos históricos. 
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Fazemos também, uma análise da situação atual do turismo e do panorama da 

supra-estrutura turística municipal. 

A metodologia utilizada para identificar o potencial de Castelo para o 

turismo de aventura e os dados obtidos nesta pesquisa estão presentes no 

terceiro capítulo. Após a apresentação dos principais atrativos turísticos do 

município, avaliamos as atividades de aventura praticadas em Castelo e as novas 

possibilidades de usos de diversos locais para o desenvolvimento dessas 

atividades. Depois, apresentamos as respostas obtidas nas entrevistas realizadas 

a fim de avaliar o posicionamento da comunidade. Analisamos os resultados com 

base nos dados apresentados, avaliando as possibilidades propostas e discutindo 

os resultados de nossas entrevistas. Com isso, identificamos pontos a serem 

trabalhados para que o município possa desenvolver um produto turístico de 

qualidade e de forma responsável. Apresentamos algumas melhorias que devem 

feitas e sugerimos programas e ações a serem desenvolvidos. 

No quinto e último capítulo, apresentamos uma conclusão a respeito de 

nosso problema. Destacamos a importância do planejamento participativo do 

turismo para garantir que a atividade represente uma alternativa econômica e um 

instrumento de criação da identidade local, preservação do patrimônio natural e 

cultural do município. Por fim, salientamos a necessidade de novas pesquisas no 

município. 

   



15 
 

 

 

 

 

 

2  ANÁLISE DE POTENCIAL, SEGMENTAÇÃO DE MERCADO E TURISMO DE 
AVENTURA 

 

 

O potencial turístico de uma localidade é a força que esta possui de se 

tornar um destino turístico. Esta força pode ser percebida, num primeiro momento, 

pela disponibilidade de recursos naturais e culturais de interesse suficiente para 

atrair demanda para o local.  

Neste capítulo, iremos discutir como podemos avaliar o potencial turístico 

de uma localidade. Num segundo momento, iremos analisar a segmentação de 

mercado como estratégia de diferenciação e desenvolvimento de um produto de 

turismo.  

O turismo de aventura surge como um segmento de mercado capaz de 

atrair turistas ao local pesquisado, servindo, portanto, como foco para nosso 

estudo de potencialidade. 

 

 

2.1  DO RECURSO AO PRODUTO TURÍSTICO 

 

 

O estudo do Turismo é uma realidade no Brasil e no mundo. O setor tem 

reconhecida importância para a valorização e preservação do patrimônio histórico, 

cultural e natural, na divulgação das características e valores de determinada 

localidade, auxílio no desenvolvimento econômico e social e promoção do 

intercâmbio cultural entre visitantes e comunidade receptora.  

No entanto, a atividade turística pode trazer muitos prejuízos caso seja 

realizada de forma indiscriminada, como a degradação do meio ambiente, da 

 



16 
 

cultura e patrimônio histórico, o conflito entre turista e residente, marginalização 

das classes mais pobres, aumento dos preços de produtos de consumo básico da 

comunidade e a perda da identidade local. 

Para garantir os benefícios e minimizar os danos que atividade turística 

pode oferecer, precisamos entender a natureza multifacetada e complexa do 

turismo por meio de uma análise sistêmica do fenômeno.  Beni define sistema 

como “um conjunto de partes que interagem de modo a atingir um determinado 

fim, de acordo com um plano ou princípio” (2006, p.23). 

A partir da análise sistêmica do turismo, podemos identificar quais são as 

partes que interagem neste sistema e, de acordo com a definição citada acima, 

analisar a necessidade de um plano para que este sistema venha a interagir e 

funcionar da melhor maneira. Cada uma destas partes é responsável pelo 

sucesso ou pelo fracasso, pois, na medida em que seu rendimento aumenta ou 

diminui, os efeitos são percebidos em todo o sistema. 

Dentre esquemas usados para representar o sistema do turismo, vamos 

nos ater ao modelo elaborado por Mário Beni, chamado de SISTUR, apresentado 

na figura 1, por ser o mais completo para o contexto brasileiro e reconhecido pela 

comunidade acadêmica e pelo setor público e privado. 

De acordo com o modelo, o Sistur é composto pelos subsistemas: 

ecológico, social, econômico e cultural, que formam o conjunto das Relações 

Ambientais; a superestrutura (também chamada de supra-estrutura) e infra-

estrutura, que compõem o conjunto da Organização Estrutural e; mercado, oferta, 

demanda, produção, distribuição e consumo formam o conjunto das Ações 

Operacionais.  

Como podemos observar, o sistema turístico é complexo e exige 

planejamento. O processo de planejamento é uma ferramenta administrativa das 

mais fundamentais que consiste na tomada de decisões para atingir um objetivo 

num determinado horizonte temporal. Segundo Chiavenato, 1987 apud Petrocchi, 

2001, o planejamento determina de forma antecipada o que fazer e quais 

objetivos devem ser alcançados. 
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Figura 1 - Modelo Referencial do Sistema de Turismo (SISTUR) 
Fonte: BENI, 2006, p.50. 
 
 

Essa ferramenta está presente em todas as áreas de estudo, nas 

empresas, na nossa própria vida e no turismo não seria diferente. Morucci 

destaca que “o planejamento turístico tem como finalidade definir os objetivos do 

desenvolvimento dessa atividade, indicando os meios para executá-lo, tentando 

elevar ao máximo os benefícios econômicos, sociais e culturais, e buscando 

alcançar um equilíbrio entre a oferta e a demanda turística” (MORUCCI, 1991 

apud OMT, 2001, p. 234).  

Para que o planejamento do turismo alcance seus objetivos, a participação 

de todos os setores envolvidos neste processo é fundamental. Conforme definiu 

Buarque, “o planejamento participativo é o processo de tomada de decisões com 

o envolvimento dos atores sociais diretamente interessados e comprometidos 

com o futuro da localidade, vale dizer, com o ativo comprometimento da 

sociedade organizada com seus múltiplos interesses e visões de mundo” (2002, 
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p. 24). O autor ressalta que este projeto coletivo auxilia no comprometimento e 

co-responsabilidade de todos os participantes com o futuro da localidade.  

Os benefícios do planejamento participativo também são destacados por 

Silva, ao afirmar que “a experiência tem mostrado que quanto maior o 

envolvimento da comunidade, por meio de seus órgãos representativos, da 

imprensa, das instituições de ensino, dos governos, dos empresários e demais 

stakeholders, melhor é o resultado de suas ações estratégicas em prol do 

desenvolvimento turístico” (2008, p.84). 

Portanto, o planejamento do turismo é essencial para garantir que todo o 

sistema trabalhe em busca de um mesmo objetivo e, para garantir sua eficácia, 

todos os setores deste sistema devem ser envolvidos neste processo, de forma 

participativa. Mas como saber se determinada localidade tem potencial para 

desenvolver a atividade turística? Para respondermos a esta pergunta, vamos 

analisar o subsistema da oferta. A oferta turística consiste no  

 
 

[...] conjunto dos recursos naturais e culturais que, em sua 
essência, constituem a matéria-prima da atividade turística 
porque, na realidade, são esses recursos que provocam a 
afluência de turistas. A esse conjunto agregam-se os serviços 
produzidos para dar consistência ao seu consumo, os quais 
compõem os elementos que integram a oferta no seu sentido 
amplo, numa estrutura de mercado (BENI, 2001, p.169). 
 
 

Como em qualquer mercado, a oferta é o fator diferencial que atrai a 

demanda. Conforme podemos constatar pela definição acima, a oferta no turismo 

consiste nos atrativos somados aos equipamentos e serviços oferecidos para que 

se possa consumir o produto. Um produto, de maneira geral, é aquele que está 

pronto na prateleira para ser comprado e consumido. No turismo, seria aquele 

que constitui roteiros turísticos vendidos pelas agências de viagens. Cabe 

ressaltar, no entanto, que muitos dos destinos que são vendidos nas agências 

ainda não estão prontos para o consumo, pois não possuem equipamentos, 

serviços e infra-estrutura de qualidade, o que acaba por gerar insatisfação do 

visitante e cria uma imagem negativa para o local.   
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Sendo assim, existe um longo caminho para que uma localidade que 

possui determinados recursos possa oferecer um produto turístico. Podemos 

observar como se constitui a oferta turística a partir do esquema apresentado na 

figura 2. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Figura 2 - Oferta Turística 
Fonte: FRATUCCI3. 

 

Segundo este esquema, os elementos que constituem o patrimônio natural 

e cultural de uma localidade que têm valor para gerar demanda são chamados de 

recursos turísticos. Para que os recursos possam se tornar atrativos, é necessário 

providenciar acessibilidade física e legal. Por exemplo, uma praia é um recurso 

turístico. Ela será um atrativo quando houver acesso físico de qualquer natureza - 

seja por terra ou por meio de embarcações - e acesso legal quando não for área 

de proteção ambiental de acesso restrito.  

Assim, os atrativos irão constituir a oferta quando forem desenvolvidos os 

equipamentos e serviços necessários. No exemplo da praia, quando houver 

                                                           
3 FRATUCCI, A. C. Material desenvolvido para aulas, na disciplina de Planejamento e Elaboração 
de Projetos Turísticos I. 

PATRIMÔNIO NATURAL E CULTURAL 

RECURSOS TURÍSTICOS 

ATRATIVOS TURÍSTICOS 

OFERTA TURÍSTICA 

SELEÇÃO DAQUELES ELEMENTOS QUE 
POSSUEM CARACTERÍSTICAS SINGULARES, 
CAPAZES DE ATRAIR FLUXOS DE VISITANTES. 

ACESSIBILIDADE 
(FÍSICA E LEGAL) 

EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS TURÍSTICOS 

COLOCAÇÃO NO MERCADO 
DISTRIBUIÇÃO 

OFERTA TURÍSTICA 

PRODUTO 
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hotéis, agências de receptivo, serviços de alimentação e transporte, entre outros. 

Por fim, a oferta turística originará um produto assim que forem desenvolvidas 

estratégias de marketing e promoção e que o destino esteja pronto para a venda 

nas agências de viagens e consumo pela demanda. 

A partir desta análise, começamos a responder a nossa pergunta. O 

primeiro passo para desenvolver um produto turístico é verificar se existem 

elementos do patrimônio natural e cultural da localidade capazes de atrair 

demanda.  Conforme destacado pela OMT, “a maior ou menor potencialidade de 

um destino turístico está intrinsecamente associada à maior ou menor 

disponibilidade de seus recursos turísticos e, igualmente, à atração que, em 

determinado momento, estes possam oferecer para a demanda” (OMT, 2001, 

p.172). Sendo assim, para verificarmos o potencial turístico de uma localidade, 

devemos identificar, num primeiro momento, os recursos e atrativos existentes.  

A OMT salienta ainda que “[...] não basta ter um patrimônio turístico (um 

conjunto de potencialidades), para garantir a criação de um bom produto. Nesse 

sentido, a atuação das instituições correspondentes será determinante para que 

isso possa ocorrer” (ibidem p. 172-173). Portanto, além da atratividade de seu 

patrimônio, um destino turístico em potencial deve contar com o interesse e o 

apoio do poder público local, iniciativa privada e, em especial, da comunidade 

receptora para que possa se desenvolver.  

As estratégias de marketing são ferramentas que podem auxiliar no 

processo de criação de um produto. Uma destas estratégias é a segmentação de 

mercado, assunto que discutiremos a seguir. 

 

 

2.2  SEGMENTAÇÃO DE MERCADO 

 

 

A segmentação de mercado é uma estratégia de marketing e diferenciação 

do produto. Ela parte do princípio de que os consumidores de turismo não são 

iguais, possuem necessidades e anseios diferentes. A segmentação consiste em 

agrupar estes turistas potenciais em nichos de mercado em comum.  
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Segundo Petrocchi, segmentar é “agrupar os consumidores em 

subconjuntos de pessoas que respondam de modo semelhante a determinadas 

ofertas ou a um programa de marketing específico.” (2001, p. 247). A 

segmentação é útil, pois torna mais eficaz as estratégias de marketing, ao se 

concentrar em um determinado grupo de consumidores de características e 

expectativas similares.  

Recentemente, o Ministério do Turismo brasileiro desenvolveu cartilhas de 

orientação para segmentação do turismo, que fazem parte do Programa de 

Regionalização – Roteiros do Brasil. Segundo o documento de orientações 

básicas para o turismo de aventura, segmentar é uma forma de orientar o 

planejamento, a gestão e o mercado e que, tanto elementos da oferta quanto 

características da demanda podem definir esta segmentação (MINISTÉRIO DO 

TURISMO, 2008). 

As principais variáveis para segmentar o mercado são geográficas, 

demográficas e comportamentais. Conforme explica Mota (2001), os fatores 

geográficos se referem às diferenças regionais, como divisão político-

administrativa, extensão territorial, concentração e clima; os fatores demográficos 

referem-se às características da população, como idade, sexo, estado civil, renda, 

educação, religião, raça, nacionalidade, ocupação; os fatores comportamentais 

dizem respeito a atitudes do consumidor, como a ocasião de compra, motivação, 

condições de consumo, taxa de uso, estágio de aptidão, lealdade, benefícios e 

atitude. 

Mota (2001) destaca algumas vantagens da aplicação da segmentação do 

turismo como a seleção de grupos homogêneos; o conhecimento detalhado da 

demanda real e potencial; a influência na estrutura da oferta; melhora na relação 

custo-benefício de esforço do marketing; atendimento às expectativas do turista e; 

atenuamento da sazonalidade. 

Atualmente, existem diversos segmentos de turismo que surgem de acordo 

com as necessidades e interesses da demanda. Para dar alguns exemplos de 

segmentos do mercado turístico, podemos citar: turismo cultural, sol e praia, 

terceira idade, ecoturismo, aventura, rural, pedagógico, religioso, entre muitos. 
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Iremos analisar agora o segmento que definimos como foco para nossa pesquisa: 

o turismo de aventura. 

 

 

2.3 TURISMO DE AVENTURA 

 

 

O segmento do turismo de aventura se confunde com o ecoturismo, pois 

ambos se manifestam predominantemente em ambientes naturais. O ecoturismo 

é uma atividade sustentável e envolve um trabalho de interpretação e educação 

ambiental. É importante definirmos a diferença entre estes dois segmentos. 

Fennell definiu ecoturismo como  

 
 

[...] uma forma sustentável de turismo baseado nos recursos 
naturais, que focaliza principalmente a experiência e o 
aprendizado sobre a natureza; é gerido eticamente para manter 
um baixo impacto, é não-predatório e localmente orientado 
(controle, benefícios, escala). Ocorre tipicamente em áreas 
naturais, e deve contribuir para a conservação ou preservação 
destas. (2002, p. 53) 

 
 
A diferença básica entre o ecoturismo e o turismo de aventura é que, neste 

último, o objetivo principal da demanda é a prática de atividades que ofereçam 

sensação de perigo e desafio, nas quais há riscos controláveis. Ramos reforça 

que  

 
 

[...] quanto menos intensa no sentido de esforço e mais educativa 
no sentido de interpretação do ambiente visitado, mais próxima a 
atividade estará do ecoturismo; quanto mais imersiva, incerta, de 
risco e com o componente ´adrenalina´, mais próxima esta 
atividade estará dos elementos que definem a aventura (2008, 
p.475).  

 
 

É importante destacar que a existência de um segmento não anula o outro, 

ou seja, ecoturismo e turismo de aventura podem ser trabalhados 

simultaneamente em um mesmo destino. No entanto, deve-se atentar para as 

diferenças e peculiaridades, para que as estratégias de marketing e promoção 
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não se percam, tendo em vista que os públicos-alvo destes segmentos podem ser 

distintos e apresentar perfis diferenciados. 

É possível constatarmos divergências sobre o conceito de turismo de 

aventura. Ramos (2008), por exemplo, argumenta que alguns esportes radicais, 

como rapel e arvorismo, não podem ser classificados como atividades de turismo 

de aventura, pois podem estar incluídas em algum programa de visitação ao 

ambiente natural.  Este mesmo autor considera as atividades de perigo extremo, 

como as expedições em caiaque nas águas da Patagônia ou escaladas em 

montanhas como o K2 como aventuras de fato. De acordo com este 

questionamento, não haveria turismo de aventura no Brasil, pois as atividades 

praticadas no país possuem grau de periculosidade menor. 

Fennell, por sua vez, completa que  

  
 

[...] a experiência da aventura, portanto, não é discreta, mas varia 
em intensidade. O resultado é que, no mercado de hoje, os 
turistas podem escolher dentre uma ampla gama de experiências 
duras ou amenas de aventura, as quais oferecem diversos graus 
de risco e incerteza. (2002, p. 60). 

 
 
Particularmente, optamos por aceitar o argumento de Fennell (2002), pois, 

o que uma pessoa considera ser uma grande aventura pode não representar o 

mesmo para outra. Cabe a cada um escolher dentre as atividades oferecidas, 

quais irão lhe despertar esta sensação, ou seja, depende da análise subjetiva de 

cada um.  

Outro aspecto destacado por alguns pesquisadores, conforme apresentou 

Ramos, é que “[...] as competições de aventura ou radicais não podem ser 

classificadas como turismo de aventura por não estarem envolvidas com o trade e 

por adotarem um enfoque de competição” (2008, p. 470). Este aspecto é muito 

importante, pois não podemos considerar as competições esportivas que vêm 

ocorrendo em Castelo-ES como turismo de aventura, pois os turistas que chegam 

são esportistas com o intuito de competir. O Ministério do Turismo reforça que “as 

atividades denominadas esportivas, sejam ou não de aventura, quando 

entendidas como competições, denominam-se modalidades esportivas e são 
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tratadas no âmbito do segmento Turismo de Esportes” (MINISTÉRIO DO 

TURISMO, 2008, p.16). 

Para fins de nossa pesquisa, iremos adotar a definição de turismo de 

aventura que surgiu em Caeté, Minas Gerais, onde foi elaborado o Plano Nacional 

de Desenvolvimento Sustentável do Turismo de Aventura, reconhecida pelo 

Ministério do Turismo: 

 
 

Segmento do mercado turístico que promove a prática de 
atividades de aventura e esporte recreacional, em ambientes 
naturais e espaços urbanos ao ar livre, que envolvam riscos 
controlados exigindo o uso técnico e equipamentos específicos, 
adoção de procedimentos para garantir a segurança pessoal e de 
terceiros e o respeito ao patrimônio ambiental e sociocultural. 
(MINISTÉRIO DO TURISMO, 2005, p.10) 

 
 

O turismo de aventura começou a ser praticado no Brasil no início da 

década de 1990, segundo informações do Ministério do Turismo. Apesar da 

prática do turismo de aventura ser recente no país, muito se discutiu a respeito e 

algumas iniciativas importantes surgiram, em especial por parte do Ministério do 

Turismo. 

Uma das propostas do Programa de Regionalização lançado pelo governo 

federal é o desenvolvimento da estratégia de segmentação. A partir desta 

proposta, diversos documentos de orientações para segmentação do turismo 

foram elaborados. O primeiro deles foi o documento Regulamentação, 

Normalização e Certificação em Turismo de Aventura - Relatório Diagnóstico, 

elaborado em 2005.  

Este documento apresenta um panorama da atividade no país, 

principalmente no que diz respeito à segurança, mostrando a incidência de 

acidentes ocorridos. O documento segue falando da Normalização e Certificação 

e sua importância. Analisa o contexto institucional federal e dos estados e 

municípios. Depois, mostra algumas iniciativas no país e no mundo de adoção 

das normas e certificação. Por fim, faz uma discussão dos resultados do 

diagnóstico (MINISTÉRIO DO TURISMO, 2005). 
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Uma das ações muito importantes realizadas pelo Ministério em parceria 

com a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) foi a criação de normas 

técnicas para as atividades de turismo de aventura. A normalização é um 

instrumento importante para garantir a qualidade da atividade. No caso do turismo 

de aventura, outro fator muito importante é garantir a segurança do praticante. Ao 

todo são 13 normas, disponíveis na página da ABNT na internet para acesso 

gratuito. 

A certificação, que determina se determinada empresa está cumprindo as 

normas técnicas, é feita pelo Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e 

Qualidade Industrial (INMETRO). Cabe ressaltar que este processo não é 

obrigatório, mas pode funcionar como um selo de qualidade para as empresas 

que adotarem as normas e como fator decisivo para a escolha dos clientes. 

Outra ação neste sentido foi a elaboração do manual de Busca e 

Salvamento para Turismo de Aventura, em 2005, de grande valia. Um pouco mais 

recente é o documento Turismo de Aventura – Orientações Básicas, e aborda 

questões referentes a aspectos conceituais e legais, perfil do turista, agentes e 

parceiros, e promoção e comercialização.  

A Associação Brasileira de Empresas de Turismo de Aventura (ABETA) 

desenvolve algumas iniciativas importantes, como a criação do Programa 

Aventura Segura – Campanha do Consumo Consciente do Turismo de Aventura, 

em parceria com o Ministério do Turismo. O objetivo é orientar consumidores, 

poder público, agências de viagens, operadoras de turismo, guias e condutores e 

imprensa a escolher não só serviços de aventura, mas também de ecoturismo, 

através de 10 mandamentos do turista de aventura consciente, como podemos 

observar na figura 3. 

Esses mandamentos abordam questões sobre a importância de verificar as 

referências da empresa; se a empresa oferece seguro que cobre as atividades; se 

conhece e adota as normas técnicas e/ou possui Sistema de Gestão de 

Segurança implementado; as condições de uso dos equipamentos; atenção para 

o uso de equipamentos de segurança; respeito às regras ambientais; estado do 

estojo de primeiros socorros; importância da hidratação, alimentação e vestuário 



26 
 

na prática das atividades e; buscar empresas que aderem ao Programa Aventura 

Segura. 

 

OS DEZ MANDAMENTOS DO TURISTA DE AVENTURA CONSCIENTE 

MANDAMENTO 1 Peça referências e confira se a empresa que oferece o serviço 
está formalizada e se tem alvará de funcionamento.  

MANDAMENTO 2 

Verifique se a empresa oferece seguro que cubra atividades de 
aventura e natureza. O seguro é uma segurança adicional para os 
clientes caso qualquer coisa fora do planejado ocorrer e assegura 
que vai haver algum tipo de assistência. 

MANDAMENTO 3 

Verifique se a empresa conhece e aplica as normas técnicas 
brasileiras para a atividade que oferece. Pergunte à empresa se 
ela tem um Sistema de Gestão da Segurança Implementado, 
conforme a norma. 

MANDAMENTO 4 Os equipamentos devem estar em boas condições de uso. 

MANDAMENTO 5 Lembre-se: sempre que tirar os pés do chão esteja de capacete e 
sempre que entrar na água esteja de colete. 

MANDAMENTO 6 
Aja de acordo com as regras ambientais em sua aventura: não 
faça fogo, não contamine o rio e ande sempre por trilhas 
demarcadas. Produza pouco lixo e traga-o de volta.  

MANDAMENTO 7 Confira o estado do estojo de primeiros socorros que a empresa 
está levando e tenha na sua mochila seus remédios específicos.  

MANDAMENTO 8 Seja responsável, conheça e respeite seus limites. 

MANDAMENTO 9 Hidrate-se, alimente-se e mantenha-se aquecido. A melhor 
pessoa para cuidar de você é você mesmo! 

MANDAMENTO 10 

Conheça o Programa Aventura Segura e descubra o nosso País 
de um jeito novo! Busque empresas aderidas ao Aventura Segura 
nos destinos. Pratique TURISMO DE AVENTURA COM 
CONSCIÊNCIA.  

Figura 3 – Os dez mandamentos do turista de aventura consciente 
Fonte: Adaptado de ABETA, 2009.  
 

 

O Ministério do Turismo descreve em seu documento de orientações 

básicas para turismo de aventura as atividades mais conhecidas praticadas no 

Brasil, descritas na figura 4. 
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ATIVIDADES DE TURISMO DE AVENTURA 
ATIVIDADES DEFINIÇÃO 

ARVORISMO Locomoção por percurso em altura instalado em árvores 
e outras estruturas construídas. 

CICLOTURISMO Percurso em vias convencionais e não convencionais em  
bicicletas. 

ESPELEOTURISMO OU 
CAVING Observação e apreciação de ambientes subterrâneos. 

ATIVIDADES EQUESTRES Percursos em vias convencionais e não convencionais 
em montaria. 

ATIVIDADES FORA DE 
ESTRADA OU OFF-ROAD 

Percursos em vias convencionais e não convencionais, 
com trechos de difícil acesso, realizados em veículos 
apropriados (automóveis 4x4 e jipes e motocicletas). 

BANGUE JUMP Salto com o uso de corda elástica. 

CACHOEIRISMO Descida em quedas d’água utilizando técnicas verticais, 
seguindo ou não o curso da água. 

CANIONISMO 
Descida em cursos d’água transpondo obstáculos 
aquáticos ou verticais com a utilização de técnicas 
verticais. O curso d’água pode ser intermitente. 

HIKING OU CAMINHADA 
DE CURTA DURAÇÃO 

Percursos a pé em itinerário predefinido com duração de 
 menos de um dia. 

TREKKING OU 
CAMINHADA DE 
 LONGA DURAÇÃO 

Percursos a pé em itinerário predefinido com duração de 
 mais de um dia, na qual há pernoite. 

ESCALADA Ascensão de montanhas, paredes artificiais, blocos 
rochosos utilizando técnicas verticais. 

MONTANHISMO Caminhada, escalada ou ambos, praticada em ambiente 
de  montanha. 

RAPEL Técnica vertical de descida em corda. 

TIROLESA Deslizamento entre dois pontos afastados 
horizontalmente em desnível, ligados por cabo ou corda. 

BÓIA-CROSS OU ACQUA-
RIDE Descida em corredeiras utilizando bóias infláveis. 

CANOAGEM Percurso aquaviário utilizando canoas, caiaques, ducks e 
 remos. 

MERGULHO 
Imersão profunda ou superficial em ambientes 
submersos, praticado com ou sem o uso de equipamento 
especial. 

RAFTING Descida em corredeiras utilizando botes infláveis. 
ASA DELTA Vôo com aerofólio impulsionado pelo vento. 
BALONISMO Vôo com balão de ar quente e técnicas de dirigibilidade. 

PARAPENTE OU 
PARAGLIDER 

Vôo de longa distância com o uso de aerofólio 
(semelhante a um pára-quedas) impulsionado pelo vento 
e aberto durante todo o percurso, a partir de determinado 
desnível. 

PARA-QUEDISMO Salto em queda livre com o uso de pára-quedas aberto 
para aterrissagem, normalmente a partir de um avião. 

ULTRALEVE Vôo em aeronave motorizada de estrutura simples e leve. 

Figura 4 - Atividades de turismo de aventura desenvolvidas no Brasil 
Fonte: Elaboração própria baseada em informações do Ministério do Turismo, 2008 
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A partir da análise da figura 4, podemos identificar em que consiste 

basicamente cada atividade. Isto será útil para definirmos posteriormente quais 

atividades podem vir a ser praticadas em Castelo. A seguir, vamos conhecer um 

pouco nosso objeto de análise: o município de Castelo.   
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3  O OBJETO DE ESTUDO: MUNICÍPIO DE CASTELO - ES 

 

 

O município de Castelo fica localizado no sul do Estado do Espírito Santo, 

a 146km da capital Vitória. Os principais acessos são pela BR262 e ES 166 - a 

partir da BR101, passando por Cachoeiro de Itapemirim ou Vargem Alta. Faz 

divisa com os municípios de Cachoeiro de Itapemirim, ao sul; Conceição do 

Castelo e Venda Nova do Imigrante, ao norte; ao leste com Domingos Martins e 

Vargem Alta e; ao Oeste, com Muniz Freire e Alegre. Seus distritos são: Aracuí, 

Estrela do Norte, Limoeiro, Montepio e Patrimônio do Ouro (PREFEITURA 

MUNICIPAL DE CASTELO, 2009).  

 

 
      Figura 5 - Imagem da localização do município de Castelo 
      Fonte: Google, 2009a. 
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Castelo possui 32.250 habitantes, de acordo com o IBGE, 2007. A taxa de 

urbanização gira em torno de 53%, segundo o censo 2000 do IBGE. Uma 

população pequena, cuja maioria, cerca de 80%, é formada por descendentes de 

imigrantes italianos. Preservam muitos dos valores culturais dos antepassados, 

como a culinária, a vida em comunidade e forte religiosidade.  

A base da economia de Castelo é a agropecuária e extrativismo de rochas 

ornamentais (granito, mármore e calcário). Uma característica predominante da 

zona rural de Castelo são as pequenas propriedades, cerca de 2.300, com menos 

de 50 ha. O café é o principal produto agrícola do município, responsável por 

89,5% das lavouras permanentes de Castelo (Prefeitura Municipal de Castelo, 

2005a, p. 26). O setor primário ocupa cerca de 40% da população do município; 

15% trabalham no comércio e a indústria extrativista concentra 9% dos 

trabalhadores, segundo o Plano Diretor. A atividade turística começa a se 

destacar no município, mas sua participação na economia ainda é pequena. 

 Castelo possui bons indicadores. O Índice de Desenvolvimento Social, 

(IDS), relacionado à saúde, renda e violência, era de 0,7 em 2000, de acordo com 

informações do Instituto de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Jones dos 

Santos (IPES) contidas no Plano diretor. O município passou da 27ª posição, em 

1991, para a 6ª, em 2000, no ranking estadual deste índice devido à variação 

positiva de todos os índices que compõem o IDS. Já o Índice de Desenvolvimento 

Humano – IDH de Castelo em 2000 era de 0,762, considerado um nível médio de 

desenvolvimento. Um dos atenuantes pode ser o fato de que, em 2000, 75% das 

famílias ganhavam menos de dois salários mínimos. Além disso, foram 

constatados em algumas pesquisas valores consideráveis de carência 

habitacional em Castelo (Prefeitura Municipal de Castelo, 2005a). O Produto 

Interno Bruto (PIB) per capita é de 7.621 reais (IBGE, 2007).  

A área total do município é de 670 km2. O relevo é acidentado, 

predominantemente montanhoso, mas a sede do município situa-se num vale. 

Possui clima chuvoso, muito quente no verão e frio no inverno, com temperatura 

média de 23,1°C, caracterizando clima tropical quente. (Prefeitura municipal de 
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Castelo, 2009). A altitude da sede é de 110m, sendo a máxima 2.039m, no Pico 

do Forno Grande.  

De acordo com o Plano Diretor, as condições climáticas de Castelo, 

temperatura, umidade e índices pluviométricos e as características geográficas 

propiciaram a manutenção de uma vegetação remanescente de Mata Atlântica 

em 18.567ha, 28% da área total do município, que hoje abriga quatro Unidades 

de Conservação. A hidrografia do município é resultado da formação de seu 

relevo. Os mananciais nascem no alto das montanhas e descem para a sede, 

formando os rios Castelo e Caxixe. Esta característica resultou na formação de 

diversas cachoeiras na região. 

 

 

3.1  FATOS HISTÓRICOS4 

 

 

Os primeiros habitantes do município foram os índios da tribo puris-

coroados e botocudos, estes últimos em menor número. Segundo Barbiero e 

Casagrande (2002), diversos vestígios pré-históricos foram encontrados na Gruta 

do Limoeiro, localidade da Estrela do Norte e Vale da Sombra da Tarde, como 

pontas de flechas, colares de dentes de animais, cacos de cerâmica, machados 

de pedra polida e fósseis humanos. Escavações arqueológicas encontraram oito 

sepultamentos na entrada da gruta, de ossada que datava de 4,5 mil anos a.C. 

Existem muitas versões a respeito da origem do nome Castelo. Segundo a 

Prefeitura Municipal de Castelo (2009), alguns historiadores acreditam que a 

cadeia montanhosa que remetia à imagem de um castelo de estilo feudal era o 

atual Pico do Forno Grande, chamado na época de “Pedra do Castelo”. Este 

nome teria sido dado pelos exploradores que vinham em busca do ouro. Há 

divergências sobre quem teria chegado primeiro nas Serras do Castelo, os 

bandeirantes ou os jesuítas. 

                                                           
4
 A obra de Barbiero e Casagrande (2002) norteia grande parte deste trabalho a respeito da história de 

Castelo, tendo em vista ser a fonte bibliográfica sobre o assunto mais confiável do ponto de vista científico. 
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O que se pode afirmar, de acordo com Casagrande e Barbiero (2002), é 

que, como os primeiros documentos encontrados com a palavra castelo datam de 

1625, período em que os únicos europeus que habitavam a região eram os 

jesuítas, foram eles que deram à terra o nome Castelo. Quanto ao motivo, não há 

como negar que a inspiração do nome veio das características geográficas do 

local, das cadeias montanhosas ou de alguma em específico, provavelmente na 

região do rio Caxixe.  As denominações encontradas ao longo da história foram 

Montes do Castello, Minas de Santana do Castelo, Nossa Senhora da Conceição 

das Minas do Castelo, Serras do Castelo e Castelo.  

A divisão da história de Castelo é feita a partir das fases econômicas pelas 

quais a região passou: a exploração de ouro e a agricultura cafeeira, esta última 

passou pelo período das grandes fazendas e  das pequenas propriedades rurais. 

 

 

3.1.1  Exploração do Ouro nas Minas do Castello 

 

As primeiras missões dos padres jesuítas foram fundadas somente no 

século XVII. Os jesuítas chegaram às terrras de Catelo partindo de Rerigtiba 

(atual município de Anchieta) pelo rio Benevente. O povoamento da região teve 

início impulsionado pela busca de riquezas minerais como ouro e prata. Por volta 

de 1625 surge o povoado de Monte Castello com a construção de uma igreja 

dedicada à Nossa Senhora do Amparo pelos padres jesuítas, que fundaram as 

“Missões de Montes Castello”. O povoado tinha cerca de 3.000 habitantes. 

Indícios históricos apontam que os jesuítas foram os primeiros a explorar ouro no 

local, porém de forma clandestina. Fica claro na citação abaixo que os religiosos 

não estiveram na região de Castelo somente com a intenção de catequizar os 

índios e buscar fiéis para a Igreja Católica: 

 
 
Parece-nos muita coincidência que em Castelo, no séc. XVII, 
tenha havido a presença dos padres fundando missões, onde 
exatamente se explorou ouro mais tarde, no início do século XVIII. 
Fica aqui também uma dúvida a respeito de sua montagem mais 
para o interior, nas Serras do Castelo, quando aqui no Espírito 
Santo observamos que as missões foram montadas no litoral, 
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como as de Reritiba, Orobó, Muribeca [...] (CASAGRANDE E 
BARBIERO, 2002, p. 32). 
 
 

O ouro que foi descoberto em Castelo era o de aluvião. Este ouro se 

encontra no leito dos rios misturado com areia pequenos grãos que chegam com 

a correnteza dos rios. Os veeiros auríferos encontram-se disseminados nos 

granitos dos maçiços de Pedra Azul e Forno Grande. Era nas planícies, onde o rio 

não é encachoeirado, que o metal se concentrava, como no Limoeiro e no Centro. 

Casagrande e Barbiero (2002) destacam três fases na exploração do ouro 

em Castelo. Na primeira fase, ainda no século XVII, a exploração era feita de 

forma clandestina pelos padres jesuítas. Já na segunda fase, no século XVIII, os 

bandeirantes chegam à região para explorar o mineral.  

Impulsionado pelas informações de existência de ouro na região, o 

bandeirante paulista Pedro Bueno Cacunda chega às serras do Castelo em 1705, 

descendo o Rio Doce. O bandeirante fundou o Arraial de Santana onde hoje é a 

fazenda da Povoação. De 1705 a 1734, Pedro Bueno Cacunda dominou a 

exploração. Ele construiu uma igreja na região do Caxixe em homenagem a 

Nossa Senhora da Conceição. Esta igreja passou a ser a matriz da Freguesia, 

que mudou o nome para Freguesia de Nossa Senhora da Conceição das Minas 

do Castelo, em 1754. Porém, quando Domingos Correa da Silveira foi nomeado 

Capitão do Distrito das minas de Santana do Castelo em 1751, Pedro Bueno 

retirou-se para as cachoeiras do Rio Doce (PREFEITURA MUNICIPAL DE 

CASTELO, 2009). 

Depois desta data, os jesuítas voltaram a explorar, pois os mineradores 

não tinham apoio da Coroa Portuguesa para exercer a atividade na região. Porém 

em 1759, os jesuítas foram expulsos do Brasil e tiveram que sair às pressas. Esse 

fato fez surgir uma lenda que perdura até os dias de hoje sobre a existência de 

tesouros escondidos na região, pois os padres, que exploravam 

clandestinamente, tiveram que sair às pressas.  A partir daí, de 1754 a 1771 

aproximadamente, os mineradores exploraram ouro na região até fugirem para o 

litoral entre 1770 a 1780, devido a perseguição dos nativos. Botocudos e Puris 

reinaram na região que foi por anos explorada por jesuítas e mineradores. A 
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disputa pelas terras originou conflitos sangrentos entre bandeirantes e índios e, 

apesar de muitas vitórias, os puris-coroados foram extintos da região. 

Os motivos para o declínio das minas das Serras do Castelo foram lutas 

constantes entre garimpeiros e índios, a falta de recursos econômicos para 

investimento na mineração e a falta de apoio efetivo da Coroa para a exploração 

(CASAGRANDE E BARBIERO, 2002). Os índios saíram vitoriosos, pois 

conheciam melhor o terreno, melhor locomoção nas batalhas e melhor condição 

de adaptação e sobrevivência na selva. Além disso, houve proibição da 

exploração do ouro em Castelo, pois o Espírito Santo deveria servir como “cerca 

verde” para proteger as Minas Gerais, razão pela qual não foi construída uma 

estrada que ligava Castelo à então Vila de São Salvador (atual município de 

Campos dos Goytacazes). Por volta de 1785 já não havia mais nada da antiga 

Freguesia. Tudo foi destruído pelos botocudos: casas, igrejas, vilas, fazendas.  

Na terceira fase houve apoio da Coroa Portuguesa, pois as Minas Gerais 

estavam em decadência e não havia mais sentido isolar a capitania do Espírito 

Santo. Foi uma fase curta, de 1816 a 1830, e contínua, com a presença inclusive 

de mineradores ingleses e alemães. Foi autorizada a exploração das minas e 

surgiu uma estrada, a estrada do Rubim, que ligava Vitória a Castelo, passando 

por Minas Gerais. 

Em 17 de dezembro de 1824, o imperador D. Pedro I ordena por decreto a 

divisão das ricas terras das minas do Castelo. Apesar desta fase histórica, 

Castelo não lucrou nada com a exploração de ouro, já que não existem sequer 

registros oculares da presença de ouro na região. Além disso, seu 

desenvolvimento foi prejudicado, assim como de todo o estado, graças ao 

isolamento imposto pela Coroa, o que resultou num atraso de 300 anos. 

Em 1829, foi construído um Aldeamento para proteger os índios puris, 

Aldeamento Imperial Afonsino que, mais tarde, foi abandonado pelos índios e 

ocupado por brancos, transformou-se em vila e depois foi elevado à condição de 

Freguesia de Nossa Senhora da Conceição do Castelo, hoje apenas Conceição 

do Castelo. 
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3.1.2  As Grandes Fazendas Cafeeiras 

 

Desiludidos com a mineração, os moradores decidem se dedicar à 

agricultura. A Atual Fazenda do Centro, situada a 11 km da sede de Castelo, 

também foi palco da exploração do ouro. Mais do que isso, foi onde se iniciou a 

mudança da base econômica do futuro município.  

O Major Antônio Vieira Machado da Cunha fundou a Fazenda do Centro 

por volta de 1845. Foi um dos primeiros donos da fazenda a empreender outra 

atividade econômica. Inicialmente, houve extração de madeira para transformar 

as matas em lavouras de café e pasto para gado. Isto ocorreu também na 

Fazenda da Prata, Limoeiro e Caxixe (CASAGRANDE E BARBIERO, 2002). Logo 

após a fundação foi construído o casarão da Fazenda do Centro, que foi tombado 

como patrimônio histórico Pelo Conselho Estadual de Cultura desde 1984.  

 
 
Seu casarão foi construído [...] com uma mistura de pedra bruta, 
alvenaria e muita madeira de lei, ocupando uma área de 1.800 
metros quadrados. Possui 20 quartos e uma ala superior com 
vista para o antigo terreiro. Tinha inicialmente (a fazenda) 3.202 
alqueires e cerca de 600 escravos trabalhando na lavoura 
cafeeira. A propriedade chegou a ter armazéns, paióis, senzalas, 
engenhos de beneficiamentos de café e arroz, além de moinhos, 
oficina mecânica e uma capela, formando assim um pequeno 
povoado (PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO, 2009). 
 
 

Na primeira metade do século XIX existiam ainda muitos índios, parte deles 

no Aldeamento Imperial Afonsino. Este funcionava como estoque de mão-de-obra 

indígena para servir aos brancos na construção de estradas e/ou caça a escravos 

fugidos. Nesta época, a população de Castelo era formada basicamente por 

fazendeiros vindos de Mariana e Vale do Paraíba, os índios que restaram no 

aldeamento - ora administrado por leigos, ora por religiosos – e principalmente por 

escravos, cujo trabalho sustentava toda a sociedade. 

Com o declínio do ciclo do ouro, o café passa a ser o carro-chefe da 

economia castelense. A primeira fase foi a das grandes fazendas e da migração 

interna. O café surge provavelmente em pequena escala já com os antigos 

mineradores que viram que as terras eram férteis e virgens. O grande impulso da 
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produção cafeeira se dá com a chegada dos grandes fazendeiros em busca de 

novas terras, vindos da região do Vale do Rio Paraíba e das Minas Gerais. As 

primeiras expedições em direção a Castelo para a agricultura foram em 1822. 

As primeiras fazendas de café das quais se tem notícia foram construídas 

por volta de 1845 pelos irmãos Vieira Machado da Cunha, vindos da província do 

Rio de Janeiro. São elas a Fazenda do Centro, da Prata, Fim do Mundo, São 

Manoel, Povoação e Ante Portão. Essas pessoas vinham na intenção de morar na 

região, e não mais de explorar e ir embora. Isto fez com que se desenvolvesse 

uma atividade econômica constante que dura até os dias de hoje (CASAGRANDE 

E BARBIERO, 2002).   

As fazendas de Castelo eram grandes, o dobro do tamanho da média do 

sudeste, atingindo até 2.807 hectares, e era nelas que se concentrava o poder. 

Os fazendeiros eram senhores da vida dos escravos, empregados e família. O 

poder era mais intenso em Castelo devido ao tamanho destas fazendas e pela 

inexistência de meios de transporte e comunicação com os demais municípios e 

até mesmo entre as fazendas. Este isolamento e a dimensão territorial acabaram 

fazendo das fazendas auto-suficientes. Apesar das grandes extensões e do 

poder, não havia luxo nas fazendas. 

Os primeiros fazendeiros chegaram à região e simplesmente ocuparam o 

território, já que a venda de terras por parte do estado a particulares só se iniciou 

em 1860. Ao vendê-las, o governo usava de baixos preços para atrair 

compradores de terras e, por consequência, recursos para o estado. Os 

fazendeiros chegavam, se ocupavam, colocavam escravos para trabalhar e só 

depois de anos regularizavam a situação a preços irrisórios. 

O sistema utilizado era o de plantation: monocultura, latifúndio e mão-de-

obra escrava. As ferrovias só foram implantadas em 1891, período em que as 

grandes fazendas já entravam em processo de desintegração. Os escravos foram 

os responsáveis pelo desenvolvimento do município. Porém, o período de 

escravidão em Castelo foi curto, pois se iniciou quando já estava em decadência 

no resto do país. 

O início das grandes fazendas começou em 1840 e prosperou até 1888. Os 

motivos para a decadência das grandes fazendas foram: a abolição da 
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escravidão, a divisão das terras em pequenas propriedades para herdeiros, a 

precariedade das estradas para realizar o transporte, o grande número de 

hipotecas no Banco do Brasil e o pouco investimento em máquinas de produção, 

fatores que resultaram em baixa produtividade e lucratividade. A solução para o 

problema da mão-de-obra foram os imigrantes italianos que chegavam ao país. 

 

3.1.3  Os Imigrantes Italianos e as Pequenas Propriedades 

 

Com o declínio das grandes fazendas, entramos na segunda fase do café 

em Castelo: a dos imigrantes. O motivo para chegada dos imigrantes no Brasil foi 

o processo de unificação pelo qual passavam a Itália e a Alemanha. A unificação 

levou para estes países o capitalismo e aumento da produção sem necessidade 

de mão-de-obra. Muitos cidadãos ficaram sem emprego, o que os levou a saírem 

do país em busca de novas oportunidades de melhorar de vida no novo 

continente. Juntou-se a isso a carência de trabalhadores no Brasil depois da 

libertação dos escravos e, em especial, o vazio populacional no sul do Espírito 

Santo. 

Muitos dos imigrantes que vieram para Castelo partiram da colônia de Rio 

Novo e do Núcleo Colonial Castelo – que apesar do nome, não tinha ligação com 

a região de Castelo, situava-se nas terras onde hoje é o município de Alfredo 

Chaves. A grande maioria dos imigrantes optou por ficar nos núcleos coloniais, 

mas alguns vieram diretamente para as fazendas de Castelo. 

Os fazendeiros não iriam se acostumar com o trabalho dos italianos, pois 

até então lidavam com escravos. Tampouco os imigrantes aceitariam os maus 

tratos dos fazendeiros, preferindo assim trabalhar nas terras doadas pelo Estado. 

Neste momento da história, as antigas e grandes fazendas foram se 

desmembrando entre os herdeiros e acabaram sendo vendidas aos lotes para os 

italianos. Eles faziam dupla jornada de trabalho, nas fazendas, como 

empregados, e nas terras que adquiriam, pois as lavouras demoravam cinco anos 

em média para produzirem.  

Foi no trabalho nas fazendas que os imigrantes conheceram as terras 

férteis de Castelo. Após receberem o dinheiro da venda das primeiras colheitas, 
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os italianos foram adquirindo terras na região de Castelo devido à fertilidade do 

solo e o baixo preço. Os descendentes de fazendeiros vendiam suas terras e iam 

para cidades maiores e até mesmo para o centro do distrito de Castelo. Os 

meeiros – imigrantes que trabalhavam nas fazendas e recebiam metade da 

produção – logo conseguiram dinheiro para também adquirir suas terras.  

O transporte da produção era feito através dos tropeiros. Era um trabalho 

muito duro, pois saiam pelas estradas precárias com a mercadoria no lombo dos 

animais, sob sol forte, chuvas e temporais. Por este motivo eram vistos como 

heróis pela população. Até que, em 16 de março de 1887, o trem chega a 

Castelo. Depois de anos de expectativa, a estrada de ferro surgiu para o 

escoamento do café para o litoral e também fazia a ligação com Minas Gerais. 

Castelo, Cachoeiro e Alegre foram os primeiros lugares do Espírito Santo a terem 

contato com a ferrovia. 

A segunda leva dos imigrantes que chegou a Castelo foi resultado da 

compra da Fazenda do Centro pelos padres Agostinianos, a fim de abrigar 

estudantes espanhóis agostinianos recoletos, por volta de 1909. Frei Manoel 

Simon tinha um plano de adquirir a fazenda em sociedade com outros padres e 

dividir a fazenda em lotes de 10 alqueires que deveriam ser vendidos para os 

colonos por 100 mil réis, com prazo de 10 anos para pagar, sendo o primeiro 

pagamento a partir do quinto ano, após a primeira colheita. O padre era então 

pároco de Alfredo Chaves (antigo Núcleo Colonial Castelo), e queria vender os 

lotes para seus colonos, que pediam conselhos sobre onde poderiam ir. Segundo 

a Prefeitura Municipal de Castelo, este sistema cooperativista foi considerado 

uma das primeiras reformas agrárias no país. Estes fatos vieram reforçar a 

tendência no nosso município das pequenas propriedades até os dias atuais. 

Cerca de 50 famílias foram atraídas, o que representou um incremento 

populacional, econômico, social, religioso e político.  A partir do século XX, a 

presença dos imigrantes em grande número acarretou mudanças nas 

características da população capixaba: o interesse pela religião. Os novos 

habitantes se preocupavam em manter suas tradições e ritos a ponto de fazer 

manifestações pedindo a construção de capelas, oratórios, padres. 
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3.1.4  Século XX: Emancipação e Desenvolvimento 

 

No século XX, os descendentes dos imigrantes italianos foram os 

responsáveis pelo desenvolvimento do município através do trabalho nas lavouras 

cafeeiras e da manifestação da herança cultural dos antepassados através das 

festas, culinária e manutenção das tradições religiosas. 

Em 31 de julho de 1891 foi criado o distrito de Castelo, que pertencia a 

Cachoeiro de Itapemirim. O município de Castelo foi emancipado em 25 de 

dezembro de 1928 pela lei estadual de número 1687 (VIEIRA, 2004).  

O crescimento da sede se deu em grande parte pela existência da estrada 

de ferro. A última viagem do trem foi em 30 de abril de 1962 (VIEIRA, 2004). Além 

do trem, a construção da Igreja Matriz, em 1940 (em substituição à capela 

construída na década de 1920), da Santa Casa de misericórdia, em 1944, 

surgimento de grupos escolares e incremento no comércio representaram o 

crescimento desta pequena cidade.  

 

 

3.2  ATIVIDADE TURÍSTICA EM CASTELO 

 

 

Apesar de possuir um patrimônio natural relevante, Castelo não possui um 

histórico no turismo, e só há poucos anos vem sendo mais procurado por alguns 

visitantes, ainda em número reduzido, visto que o município ainda não se 

consolidou como um produto turístico. 

Segundo informações obtidas através de nossas entrevistas, por muitos 

anos as pessoas que procuravam os meios de hospedagem em Castelo eram, em 

sua maioria, representantes comerciais que vinham atender a região sul do 

estado e preferiam se hospedar em Castelo a ficar em Cachoeiro de Itapemirim, 

pois o valor das diárias locais sempre foram inferiores, por volta de R$30,00.  Nos 

finais de semana, no entanto, os hotéis ficavam praticamente vazios. 
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Castelo atraiu e atrai também visitantes em maior número durante alguns 

eventos pontuais. No segmento religioso, a Festa de Corpus Christi é, sem 

dúvida, o maior evento do município, que passou a ser também uma 

manifestação cultural. O evento mobiliza toda a população a fazer parte da 

construção da festa e, por isso, merece destaque. 

A tradição da confecção de tapetes surgiu na década de 60, quando a irmã 

Zuleide Vicenza confeccionou um tapete com desenhos geométricos na porta da 

capela Nossa Senhora das Graças, da Santa Casa de Misericórdia. O ato 

inovador de irmã Zuleide foi preservado pela igreja nos anos seguintes e, ao 

passar dos anos, a qualidade, o número de ruas enfeitadas e a diversidade dos 

materiais foi aumentando (PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO, 2009). 

Atualmente, cerca de 2.500 pessoas trabalham voluntariamente para que a 

festa possa alcançar o sucesso frequente. São 1,5km de ruas cobertas pelos 

tapetes, que atraem uma média de 50.000 visitantes por ano (SECRETARIA 

MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, s.d.). A festa conta ainda 

com celebrações religiosas, shows, apresentações culturais e estandes de 

artesanato e da agroindústria local, e recebe apoio da prefeitura municipal e da 

iniciativa privada. 

Além da festa de Corpus Christi, muitos fiéis visitam o Santuário Imaculada 

Esposa do Espírito Santo, o maior santuário a céu aberto da América Latina. 

Localizado no distrito castelense de Aracuí, o local é visitado principalmente nos 

dias 13 de cada mês, e em especial no mês de maio, data que se comemora o dia 

de Nossa Senhora de Fátima e que, segundo a tradição, houve aparição de 

Nossa Senhora no local.  

Devemos observar, no entanto, que estes fluxos turísticos são 

espontâneos, ou seja, não houve um planejamento ao longo da história para 

receber estas pessoas. Além disso, outro ponto a destacar é que usamos aqui o 

termo visitante, pois a maioria destas pessoas vai à Castelo no dia dos eventos 

como excursionistas, não pernoitando no local. Quando o fazem, muitos ficam 

hospedados em casas de parentes e amigos.  

Além das festas religiosas, outros eventos chegaram a atrair visitantes para 

o município, como o Micareca (uma micareta que hoje não é mais realizada), a 
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Exposição Agropecuária, shows de música eventuais e a festa da Colonia Italiana. 

Também estes eventos atraiam e atraem visitantes dos municípios mais 

próximos, sendo que a maioria deles vai para o evento e volta para pernoitar em 

seus municípios, mesmo nas festas de maior duração. 

Esta situação ainda ocorre, quando os hotéis da cidade têm altas taxas de 

ocupação nos dias úteis e os eventos pontuais ainda não conseguem fazer com 

que o visitante permaneça na cidade. Porém, recentemente, os hotéis e pousadas 

estão recebendo um número maior de pessoas durante os finais de semana. 

Estas pessoas, em grande parte, são esportistas que chegam a castelo 

principalmente para a prática do vôo livre. 

Sabe-se que alguns tipos de esportes de aventura são praticados 

atualmente no município de Castelo, como o off-road 4x4 (trilhas de jipes), o 

mountain bike, rapel, escalada, trekking entre outros. Mas foi o vôo livre o esporte 

que projetou Castelo no cenário nacional e internacional, pois o município tem 

sediado nos últimos 5 anos várias competições nestes níveis. A cidade possui 

hoje duas rampas ativas, a de Ubá e Apeninos, e uma que ainda não foi muito 

explorada, a de Alto Chapéu. Podemos observar a importância do esporte para o 

turismo em Castelo através das palavras do entrevistado Paulo Louzada5, 

presidente da Termal - Associação de Vôo Livre de Castelo: 

 
 
A Termal foi um grande marco no turismo municipal. Pode-se 
dividir o turismo da cidade em duas partes: antes do vôo livre, 
quando era raro algum turista que não fosse o religioso vir à 
cidade, e após a Termal, com os campeonatos de vôo livre 
nacionais e internacionais, quando a cidade virou point de vôo 
para voadores de todo o mundo. Por ano a cidade é visitada por 
mais de uma centena de turista dos mais variados países do 
mundo. Antes a cidade tinha dois hotéis muito simples, hoje 
ambos já foram totalmente reformados e ampliados, dobrando sua 
capacidade de leitos, e mais dois grandes estão em construção, e 
mais de 5 pousadas já em funcionamento, sem contar as várias 
casas do projeto “Cama e Café”. 
 
 

                                                           
5
 Informações obtidas pela autora por meio de entrevista realizada por meio eletrônico no dia 18 de 

abril de 2009 
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À medida que Castelo começou a receber um número maior de pessoas, 

os hotéis existentes não tinham capacidade para receber todos esses turistas. É 

bem verdade que começaram a surgir algumas poucas pousadas, mas ainda não 

atendiam à demanda.  

Foi por ocasião do primeiro campeonato mundial de paraglider, sediado 

pelo município em 2006 – campeonato que o Brasil não sediava há dez anos – e 

pela consequente necessidade de mais leitos, que surgiu a idéia de promover o 

projeto “cama e café” no local. Segundo a entrevistada Cecília Perim6, que faz 

parte do projeto, este surgiu da necessidade de oferecer uma hospedagem de 

melhor qualidade para o turista. Para ter sua casa na lista dos participantes deste 

projeto, a pessoa deve fazer um curso de cama e café ministrado pelo Serviço 

Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR) e patrocinado pelo Sindicato dos 

Trabalhadores Rurais. Nesse curso o anfitrião pode aprender como receber o 

hóspede sem que um invada a privacidade do outro. A casa deve oferecer infra-

estrutura, higiene, organização, além de oferecer um café da manhã farto, com 

produtos típicos do país e, se possível, do próprio local. Deve-se contar ao turista 

sobre a cultura e história da comida e até mesmo dos elementos que compõem a 

decoração da casa, como quadros, fotos, esculturas. Isto deve ser feito em 

especial para o turista estrangeiro, que se interessa muito por estes detalhes. 

Segundo Cecília, o que estas pessoas oferecem não é simplesmente um 

quarto para dormir, mas sim um tratamento especial que faz com que os 

hóspedes se sintam em casa. A intenção é oferecer um serviço diferenciado e 

melhor do que os hotéis oferecem. Sobre a origem destes hóspedes, ela diz que é 

muito variada: recebe turistas extrangeiros da Itália que vão ministrar cursos da 

língua italiana, além de espanhóis, franceses, poloneses, suíços e tchecos que 

chegam pelo vôo livre, tanto para participar de campeonatos, como para treinar. 

Os turistas domésticos são principalmente capixabas, cariocas e niteroienses que, 

além do vôo livre, têm como motivação visitas familiares, casamentos, 

aniversários, negócios e outros. 

                                                           
6
 Informações obtidas pela autora por meio de entrevista realizada no dia 07 de abril de 2009. 
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Apesar desse salto na procura pelo município e das iniciativas para atender 

a esta demanda, não podemos considerá-lo com um destino turístico consolidado, 

visto que a grande maioria das iniciativas existentes ainda tem surgido de forma 

amadora e sem um planejamento profissional adequado. Além disso, ainda não 

há infra-estrutura de qualidade para considerar Castelo um produto turístico. 

É importante analisarmos o que existe neste momento em termos de 

documentação e planejamento do turismo para identificarmos em que estágio de 

desenvolvimento Castelo se encontra. 

A existência de um Plano Diretor para o município é importante para 

orientar e ordenar a expansão urbana. No nosso caso, o plano auxilia a ordenar o 

uso dos recursos para fins turísticos, além de orientar as áreas carentes de 

mudanças, nas quais o turismo pode desempenhar papel importante no processo 

de preservação e recuperação dos bens naturais e culturais do município.  

O Plano Diretor de Castelo é fruto de um trabalho feito em toda a Região 

Serrana do Espírito Santo para elaborar diretrizes de ordenamento urbano para 

todos os municípios da região, o que demonstra uma preocupação com a 

integração regional. A metodologia do documento está de acordo com a 

orientação de um guia para elaboração de planos diretores, publicado pelo 

Ministério das Cidades, e destaca a importância da participação da comunidade 

neste processo de elaboração do plano (PREFEITURA MUNICIPAL DE 

CASTELO, 2005a). 

Na primeira parte, o documento apresenta uma visão geral da região, 

comparando os indicadores dos municípios e os do estado. Depois, aborda dados 

específicos de Castelo, analisando a situação atual do município. Além de trazer 

dados econômicos, demográficos, ambientais e de ordenamento urbano atuais do 

município, o plano interpreta estes dados para que se entenda como se chegou a 

esta situação, a consequencia disto e o que fazer para alterar alguns quadros 

negativos. Os dados apresentados no plano apontam que as atividades 

econômicas existentes em Castelo estão degradando a natureza, destruindo a 

paisagem local. O turismo, em especial os segmentos que utilizam recursos 

naturais, como o de aventura, é uma atividade econômica que surge como 

alternativa e que pode incentivar a preservação da natureza, pois a continuidade 



44 
 

das atividades depende da manutenção dos recursos. É uma forma de as 

pessoas valorizarem e se preocuparem com seu patrimônio natural e cultural.  

No entanto, de acordo com a comissão que realizou as pesquisas do plano, 

na etapa de diagnóstico de temas e locais de interesse turístico, percebeu-se que 

a comunidade possui baixa percepção e pouco apoio em relação à importância do 

turismo para a economia do município (PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO, 

2005a, p.43). Esta informação presente no Plano Diretor é importante para indicar 

que é necessário fazer campanhas de sensibilização da comunidade sobre a 

importância do turismo para a manutenção da natureza e história, além de alertar 

para o risco que a atividade pode oferecer se realizada sem o devido 

planejamento. Durante as entrevistas realizadas, pode-se observar que a maioria 

das pessoas desconhece e ignora os impactos que o turismo pode vir a causar, o 

que demonstra a falta de informação das pessoas. Percebemos que, se bem 

utilizado, o Plano Diretor é uma ferramenta que pode indicar diversos aspectos a 

serem trabalhados no município, não apenas no turismo, mas em todos os 

setores. 

A Lei Orgânica também é um instrumento indispensável para ordenar 

qualquer projeto turístico, pois delimita as competências da administração pública. 

Estas obrigações definidas por lei são muitas vezes esquecidas por parte do 

governo e da própria população, que tem em mãos um instrumento para cobrar 

atitudes a favor do desenvolvimento de seu município. O artigo 3° das 

Disposições Finais obriga a inclusão do estudo da Lei Orgânica nas escolas 

municipais. Esta disposição, se cumprida, é válida para formar cidadãos mais 

informados sobre os deveres dos governantes. 

A Seção IV da Lei trata diretamente dos esportes, da recreação e do 

turismo: 

 
 
Seção IV (P.23) 
Dos Esportes, Recreação e Turismo 
Art. 215 - Cabe ao Município apoiar e incentivar a prática 
desportiva na comunidade. 
Art. 216 - O Município proporcionará meios de recreação sadia e 
construtiva à comunidade, mediante:  
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I - reserva de espaços verdes ou livres, em forma de parques, 
bosques, jardins e assemelhados, com base física de recreação 
urbana; 
II - construção de equipamentos de parques infantis, centros de 
juventude e edifício de convivência comunal; 
III - aproveitamento e adaptação de rios, vales, colinas, 
montanhas, lagos, matas e outros recursos naturais, como locais 
de passeio e distração. 
Art. 217 - Os serviços municipais de esporte e recreação articular-
se-ão entre si, com as atividades culturais do Município, visando à 
implantação e ao desenvolvimento do turismo. 
Art. 218 - O Município apoiará e incentivará o turismo, 
reconhecendo-o como forma de promoção social, cultural e 
econômica. 
Parágrafo único. O Município, juntamente com os segmentos 
envolvidos no setor, estabelecerá política municipal de turismo, 
nela assegurada a adoção de um plano integrado e permanente, 
na forma da lei, para o desenvolvimento regionalizado do turismo. 
(PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO, 2005b, p.23). 
 
 

A atividade passa a ser vista como instrumento de promoção da sociedade, 

cultura e economia. A lei, portanto, reconhece o valor do turismo e destaca a 

importância de um plano de turismo para desenvolvê-lo de forma regional com a 

participação de todos os segmentos envolvidos no setor. No entanto, deveria 

constar um ponto importante nesta seção sobre o turismo, que diz respeito aos 

riscos que a atividade turística desordenada pode ocasionar, cabendo ao 

município cuidar para evitá-los. 

Como sabemos, o turismo é uma área multidisciplinar e trabalha com 

diversos setores da administração pública. Sendo assim, além da seção que trata 

diretamente do turismo, toda a lei traz resoluções que devem ser observadas, em 

especial relacionadas à cultura, ordenamento urbano e meio ambiente. Segundo 

a Lei, o município tem o dever de proteger seu patrimônio histórico, cultural e 

local; sinalizar as vias urbanas e estradas municipais; incentivar e promover os 

valores humanos, a história e tradições locais; exigir estudo de impacto ambiental 

para a instalação de obras ou atividades que possam degradar o meio ambiente; 

garantir a educação ambiental nos vários níveis de ensino e conscientização da 

população; controlar e fiscalizar as atividades econômicas que possam causar 

impactos ambientais; preservar permanentemente áreas de interesse paisagístico 

e histórico, algumas delas também de interesse turístico. Estes são apenas 
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alguns exemplos de como a Lei Orgânica é importante para ordenar as atividades 

realizadas no município, entre elas o turismo. 

A versão do Inventário da Oferta Turística de Castelo mais recente data de 

2005. É fruto de uma parceria entre o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas 

Empresas do Espírito Santo (SEBRAE/ES) com a Secretaria de Desenvolvimento 

Econômico e Turístico do Espírito Santo (SEDETUR) e o Banco de 

Desenvolvimento do Espírito Santo (BANDES) e foi realizado por uma empresa 

de consultoria. Conforme diz o documento, a metodologia utilizada foi a do 

Instituto Brasileiro de Turismo (EMBRATUR) e as informações foram obtidas 

através de diversos órgãos nacionais, estaduais e municipais competentes com 

cada assunto, empresas de serviço público e pesquisas in loco. 

A existência do inventário mostra a preocupação de identificar os atrativos 

e equipamentos para o desenvolvimento do turismo. Mesmo tendo sido iniciativa 

conjunta por parte do governo do Estado, demonstra que o município possui 

potencial para desenvolver o turismo. No entanto, há muitas críticas a fazer em 

relação a este documento. 

Ao analisar o inventário, percebe-se facilmente que não há padronização 

das informações nele contidas e que alguns dados, quando não estão 

desatualizados, estão incorretos ou trocados. Na descrição do atrativo Pedra do 

Ubá, por exemplo, as informações dadas são idênticas à do atrativo anterior, Pico 

do Forno Grande. Este erro foi encontrado mais de uma vez no decorrer da 

leitura. Ainda sobre o mesmo atrativo, Pedra do Ubá, as atividades descritas 

como decorridas no local são “contemplação, pesquisa e lazer”. Não é citada em 

nenhum momento a prática do vôo livre.  

Os diversos enganos e incoerências encontrados neste inventário são 

suficientes para não considerá-lo útil como instrumento de planejamento do 

turismo. Esta situação nos leva a pensar que os dados foram coletados apenas 

de textos pré-existentes, e não foi feita pesquisa in loco, como consta no 

documento, já que informações importantes que podem ser facilmente 

observadas nos locais ou em conversa com os cidadãos foram suprimidas. Muitas 

das informações contidas estão defasadas, o que não condiz com o ano que a 

pesquisa foi feita. 
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Parece-nos que o documento não foi realizado por especialistas 

capacitados para este fim e que não passou pela revisão dos órgãos 

responsáveis. Estranho pensar que um documento com a marca de uma 

instituição como o SEBRAE não tenha sido revisado nem pela instituição, nem 

pelo poder público do município e possui tantos erros, além de mostrar a má 

qualidade da consultoria contratada para realizar este serviço. 

A Secretaria de Esporte e Turismo tem intenção de realizar um novo 

inventário, de iniciativa do próprio município, com a chegada de turismólogo 

concursado. É muito importante que, na elaboração deste novo inventário, a 

pesquisa seja mais consistente e siga corretamente a metodologia adotada e que 

estes erros não voltem a aparecer. 

 

 

3.3  PANORAMA DA SUPRA-ESTRUTURA TURÍSTICA MUNICIPAL 

 

 

A gestão do turismo em Castelo é de responsabilidade da atual Secretaria 

Municipal de Esporte e Turismo - o setor já fez parte da Secretaria Municipal de 

Agricultura, Meio Ambiente e Turismo e, recentemente, Secretaria Municipal de 

Cultura, Esportes e Turismo. Castelo possui também um Conselho de Turismo e 

há algumas iniciativas por parte da sociedade para promover a atividade na 

região. A parte técnica da secretaria conta com um técnico de turismo e esperam 

para serem convocados para trabalhar uma turismóloga e mais um técnico da 

área, aprovados em concurso público. 

Foi desenvolvida uma folheteria para divulgar o município e vem fazendo 

alguns convênios com outros municípios da região, como o Convention & Visitors 

Bureau Montanhas Capixabas, uma organização direcionada para a captação de 

eventos para a região turística de mesmo nome. Fazem parte os municípios de 

Laranja da Terra, Afonso Claudio, Brejetuba, Conceição do Castelo, Venda Nova 

do Imigrante, Domingos Martins, Castelo, Vargem Alta e Marechal Floriano. 
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Segundo a secretária de Esporte e Turismo7, o município tem participado 

de eventos e feiras através desta região, e está sendo criada a Rota das 

Montanhas Capixabas – ecoturismo e aventura. Até então, Castelo não estava 

inserido em nenhuma das rotas criadas pelo estado. Além disso, a Secretaria tem 

apoiado os eventos esportivos que acontecem no município e promove o projeto 

“Caminhadas na Natureza”, desde 2006. Percebemos em nossa entrevista que o 

município se deu conta que o trabalho regional é fundamental para o 

desenvolvimento turístico de Castelo e apóia-se nas orientações do Plano de 

Regionalização do Ministério do Turismo. 

Foram realizadas pesquisas sobre fluxo turístico nas últimas três edições 

da Festa de Corpus Christi e uma pesquisa no primeiro campeonato de paraglider 

sobre a opinião dos estrangeiros a respeito da cidade, que não foi totalmente 

compilada ainda, tampouco utilizada. Essas pesquisas foram realizadas, mas, 

pelo que parece, seus resultados não forma analisados e por isso, ainda não 

trouxeram informações que auxiliassem no planejamento do turismo. 

Além disso, Castelo passou a fazer parte do Programa Estrada Real, um 

projeto do Instituto Estrada Real criado pela Federação das Indústrias do Estado 

de Minas Gerais –FIEMG para promover o turismo nos municípios que fizeram 

parte da Estrada Real, na época da exploração do ouro no Brasil. A história de 

Castelo foi reconhecida como parte importante deste período e sua inserção no 

programa pode trazer vantagens, como o resgate da memória e valorização da 

identidade cultural da comunidade, a valorização do patrimônio cultural e 

ambiental, incentivo ao estudo da história de Castelo, aumento na renda e 

melhoria na infra-estrutura (SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE 

E TURISMO, s.d.). 

Além da Secretaria, o interesse da iniciativa privada é indispensável. Em 

Castelo, algumas ações estão sendo desenvolvidas, entre elas a criação do 

Círculo de atividades culturais e ecoturísticas - CAEC, um clube que surgiu da 

iniciativa de alguns empreendedores do município e esportistas, com o intuito de 

discutir o turismo e promover eventos para atrair turistas. Além disso, algumas 

                                                           
7
 Informações obtidas pela autora por meio de entrevista realizada no dia 06 de abril de 2009. 
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pessoas começam a empreender na área do turismo. Já existe uma empresa que 

trabalha promovendo eventos esportivos, como caminhadas, rapel, ciclismo, e a 

associação de vôo livre de Castelo dá cursos de vôo para os interessados em 

ingressar na atividade. 

Há ainda iniciativas isoladas por parte da sociedade, como o Instituto Frei 

Manoel Simon, uma organização sem fins lucrativos com personalidade jurídica, 

de interesse público, regida por um estatuto, cujo objetivo é preservar o 

patrimônio histórico e cultural de Castelo. O objetivo inicial é restaurar e revitalizar 

o Casarão da Fazenda do Centro para transformá-lo em um centro da memória 

do município, onde serão priorizados eventos como atividades com fins 

educativos, culturais, turísticos e religiosos, com espaço para Centro de Cultura, 

Biblioteca, Museu da Etnia, Sala de Exposições e da Memória Agostiniana, ensino 

de línguas e danças folclóricas. Pretende-se ainda que o local sedie a Escola 

Família Agrícola com educação voltada para práticas agrícolas, de agroturismo e 

de agroecologia, resgatando atividades desenvolvidas pela Congregação 

Agostiniana. (DESCUBRA CASTELO, 2009). 

Castelo também possui um Conselho Municipal de Turismo. Sua instituição 

é um passo muito importante para que a comunidade seja inserida no processo 

de planejamento do turismo. O Conselho Municipal de Turismo de Castelo 

(CMTC) foi criado pela Lei Municipal nº 2.056 de 24 de dezembro de 2001, 

nomeado pelo Decreto Municipal nº 4.418, empossado pelo Prefeito em sessão 

solene, em 24 de abril de 2002 e possui caráter deliberativo. Sua finalidade é 

“congregar esforços no sentido de acelerar o desenvolvimento sócio econômico 

do município, analisando sua realidade, selecionando suas prioridades, 

elaborando, executando e avaliando o Plano Municipal de Turismo de Castelo – 

PMTC” (SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, 

2002). 

Os integrantes do CMTC são nomeados pelo prefeito e são representantes 

dos diversos setores da sociedade. A última composição a que tivemos acesso 

possuía a seguinte formação: o secretário de Turismo; o responsável pelo 

departamento de Cultura; um representante da câmara de vereadores; um 

representante da Associação de Moradores; um representante do Conselho de 
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Meio Ambiente; um representante dos hoteleiros; um representante da 

Associação de Bares e Restaurantes; um representante da Associação 

Comercial; um representante da Casa do Artesão; um representante da 

Associação Rural Sustentável; um representante da Associação dos Produtores 

Rurais; um representante da Secretaria Municipal de Saúde; representante das 

agências de turismo e; um representante da Secretaria de Agricultura e Meio 

Ambiente. 

De acordo com o Regimento Interno, o Conselho deve se reunir toda 

primeira quarta-feira do mês ou sempre que for necessário. Outra Lei de nº 2.120, 

de 10 de outubro de 2002, instituiu o Fundo de Desenvolvimento do Turismo do 

Município de Castelo, FUNDETUR, cuja finalidade é prover recursos para 

implantação de programas e a manutenção dos serviços oficiais de turismo. Este 

fundo é de supervisão do Conselho Municipal de Turismo e sua receita provém de 

doações e receitas diversas do turismo, taxas que forem criadas, entre outros. 

A existência deste Conselho foi fundamental para a realização de nossas 

pesquisas, pois facilitou a seleção dos entrevistados. Segundo a Secretaria de 

Turismo, atualmente o Conselho está em fase de transição, fato que acontece de 

dois em dois anos. Além disso, algumas mudanças estão sendo feitas devido a 

reestruturação da secretaria para Secretaria de Esporte e Turismo. A quantidade 

de pessoas será alterada, bem como sua composição, mudando algumas 

representações para que seja composto por pessoas de áreas afins, e não 

pessoas que não tenham envolvimento com o turismo.  

A secretária afirmou, por ocasião da entrevista, que o relacionamento entre 

as partes é muito bom e que o CMTC é atuante. Porém, durante nossas 

entrevistas soubemos que não ocorrem reuniões do Conselho há mais de um 

ano. Houve casos em que não pudemos entrevistar o conselheiro, pois este já 

havia se desligado do Conselho e não havia um substituto. Além disso, alega-se 

que as decisões são tomadas por parte da secretaria sem que se consultem os 

conselheiros, o que nos leva a crer que esse Conselho não está desempenhando 

o papel para o qual foi criado. Esperamos que, após esta fase de transição, tal 

situação mude e que o Conselho possa atuar efetivamente na gestão do turismo 

em Castelo. 
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Após analisar estes aspectos podemos observar que, apesar de algumas 

falhas, há interesse do poder público e da comunidade pelo turismo. No entanto, 

até mesmo os cidadãos, como pudemos constatar em nossas entrevistas, 

concordam em dizer que o turismo em Castelo ainda está em desenvolvimento.  

Um estudo do potencial de Castelo para o segmento de turismo de 

aventura deve partir do princípio que os esportes de aventura já são uma 

realidade no município, embora, até o momento, a maioria das pessoas que vêm 

a Castelo é constituída por esportista. Assim, não podemos afirmar que há 

turismo de aventura em Castelo, mas turismo esportivo.  

Devemos, portanto, analisar a possibilidade de fazer um plano voltado para 

o desenvolvimento do segmento de aventura no município. Para tal, utilizaremos 

a metodologia descrita no próximo capítulo. 
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4  ESTUDO DE POTENCIALIDADE PARA O TURISMO DE AVENTURA EM  
CASTELO - ES 

 

 

Para analisarmos o potencial turístico de Castelo para o segmento de 

turismo de aventura, vamos tomar como base o que definimos anteriormente 

como potencialidade: a diversidade dos recursos e atrativos disponíveis que são 

ou podem vir a ser utilizados para a prática de atividades de aventura e o 

interesse da iniciativa pública, privada e da comunidade. 

Primeiro, apresentaremos os principais atrativos turísticos do município. 

Em seguida, iremos analisar se há recursos propícios para o desenvolvimento do 

segmento em questão, quais são eles e que atividades podem ser realizadas. Por 

fim, após verificarmos a disponibilidade de recursos, avaliaremos as respostas 

dos entrevistados, a fim de obter um panorama sobre a opinião e o 

posicionamento destas pessoas.   

 

 

4.1  ANÁLISE DOS ATRATIVOS TURÍSTICOS DISPONÍVEIS 

 

 

As informações sobre os recursos e atrativos do município foram obtidas 

através de pesquisa de gabinete, na qual foram consultados documentos 

disponíveis (Plano Diretor, Lei Orgânica e Inventário da Oferta Turística), 

folheteria de divulgação e páginas na internet, além de informações dos 

entrevistados e do conhecimento pessoal da autora. 

Apresentaremos a seguir os principais recursos e atrativos turísticos de 

Castelo. Faremos uma descrição básica de cada item, pois, como vimos 

anteriormente, não podemos ter como base unicamente o Inventário da Oferta 
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Turística do município, pois algumas informações estão incorretas e 

desatualizadas. A descrição que veremos a seguir apresenta uma visão geral dos 

atrativos mais conhecidos atualmente em Castelo.  

 

 

Atrativos naturais 

 

• Pedra de Ubá (Rampa do Ubá): Localidade de Ubá, área rural, distante 27 

km da sede do município. É considerada pelos esportistas uma das mais bela 

rampas do país e uma das cinco melhores e mais belas do mundo pela natureza 

e paisagem montanhosa de seu entorno. O Vôo dos parapentes sobre as 

imponentes montanhas e precipícios, o Pico do Forno Grande, a Pedra do Dedo e 

a Cachoeira da Prata, se fundem num só cenário. É freqüentada o ano todo por 

pilotos do estado e de várias cidades do país e até de outros países. A 

predominância de correntes de ar favorece a prática do esporte, com térmicas 

que aparecem por todo o vale. O acesso está parcialmente pavimentado. Altitude 

é de 950 metros, com desnível de 860 metros.  Os ventos são predominantes de 

Nordeste e Norte. Fácil decolagem, sendo a melhor época para vôo de setembro 

a março, mas é possível voar o ano todo. Pouso oficial na Fazenda da Prata mas 

há inúmeros pousos alternativos. A infra-estrutura conta com banheiro, 

lanchonete, estacionamento.  

 

• Pedra do Dedo: Localidade do Patrimônio do Ouro, área rural, distante 16 

km da sede do município. Um curioso e grandioso pico em forma de dedo. O 

maciço rochoso é um monumento natural ímpar pela sua grandiosidade e forma 

pontiaguda. Apresenta uma mata com grandes árvores em seu topo. 
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 Figura 6 – Pedra do Dedo  
 Fonte: Google, 2009b. 

 

• Alto Chapéu (Rampa do Alto Chapéu): Localidade do Alto Chapéu, área 

rural, distante 10 km da sede do município. Possui altitude de 850 metros e 

desnível de 760 metros. Rampa totalmente gramada, com declive suave, 

decolagem fácil. Pouso oficial na Fazenda Garagem, mas há inúmeros pousos 

alternativos. A melhor época é de setembro a março, mas é possível voar o ano 

todo. A infra-estrutura conta com bar e banheiros.  

 

• Rampa de Apeninos: Localidade de Apeninos, área rural, distante 13km 

da sede do município. A vista da rampa é de quase 360 graus: à frente, uma 

ampla visão dos municípios da região sul, da Pedra do Frade e a Freira e visão 

aérea da Mata das Flores; ao fundo, o Pico do Forno Grande. A altitude é de 650 

metros, com desnível de 560 metros. Decolagem sem restrições, com desnível 

leve, de fácil abortagem. Pouso oficial na Fazenda das Flores, com inúmeros 

pousos alternativos. Desta rampa, chega-se à cidade voando facilmente, com 

pouso no campo de futebol Emílio Nemer. A melhor época para voar é de 

setembro a março, mas é possível voar o ano todo. Todas as tardes há 

predomínio de vento sul na cidade, proporcionando um vôo tranqüilo, 

extremamente agradável e com um belo visual.  
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• Gruta do Limoeiro: Distrito de Limoeiro, área rural, distante 15 km da sede 

do município. A Gruta é o principal sitio arqueológico da pré-história do estado, 

devido à sua profundidade e formações rochosas de beleza inconfundível. Possui 

vários salões internos que abrigam pedras e galerias de rara beleza em seu 

interior. Logo à sua entrada está a Pedra do Sino, nome recebido devido ao seu 

formato e som metálico que produz ao ser tocada. Na entrada da Gruta há um 

paredão superior com 30 metros de altura com uma garganta de 40 metros de 

largura com 6 metros de largura. Há ainda fontes de água e morcegos. Em 1984 

foi tombada como Patrimônio Histórico do Espírito Santo pelo Conselho Estadual 

de Cultura, através da Resolução 01/84. Foi alvo de vários estudos, nos quais 

foram encontrados 11 esqueletos de homens que viveram há aproximadamente 

4.500 anos. Desde o ano de 1.200 a Gruta do Limoeiro foi habitada por índios. No 

período colonial teria sido habitada por tribos de índios Puris. O espanhol José 

Lacerda organizou uma caravana científica destinada a descobrir os mistérios da 

gruta no ano de 1904, quando concluiu que o local recebera um vulcão extinto. 

 

 

 Figura 7 – Gruta do Limoeiro  
 Fonte: Descubra Castelo, 2009. 
 

 

• Gruta da Boa Sorte: Localizada no distrito de Patrimônio do Ouro, 

comunidade de Boa Sorte, área rural. Distante 11 km da sede do município. No 
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salão principal da Gruta foi estruturada uma área para a realização de 

celebrações e missas. Ao passar pela passarela decorada, chega-se ao altar 

principal, onde está a imagem de Nossa Senhora da Aparecida. Mais adiante, 

existem outros salões com imagens de outros santos. A Gruta possui iluminação 

elétrica. Frestas e luz solar dão um tom ameno ao ambiente, emitindo uma paz 

celestial. Na entrada da Gruta há uma corrente de água vinda do riacho Boa 

Sorte, que forma uma pequena ilha. A gruta possui jardins com árvores floridas, 

que servem de hospedeira para bromélias. Esta gruta está aos pés da Pedra do 

Dedo. Também é possível desfrutar da vista das cadeias de montanhas da região. 

 

• Cachoeira da Abundância: Localizada na comunidade Abundância, área 

rural. Distante 11 km da sede do município. Oferece uma belíssima paisagem e 

área de lazer, com serviços de restaurante, lanchonete, banheiros e chuveiro para 

ducha.  Há uma trilha que dá acesso à principal queda d’ água da cachoeira. 

 

• Cachoeira de Brejaúba (cachoeira do Mesquita): Comunidade de 

Brejaúba, área rural, distante 15km da sede do município. O acesso é fácil e no 

trajeto avistam-se as serras do vale da Sombra da tarde, onde se localiza 

algumas comunidades como Arapoca e Estrela do Norte. 

 

• Cachoeira do Campestre: Localidade de Campestre, área rural. Distante 

14km da sede do município. Uma das cachoeiras mais freqüentadas do 

município, cheia de lendas e histórias. 

 

• Cachoeira do Centro: Localizada na Fazenda do Centro, área rural, 

distante 13km da sede do município. Após sua queda d’água, forma uma espécie 

de lagoa, com areias brancas, sem pedras. Permite um bom banho, sendo muito 

freqüentada nos finais de semana, principalmente no verão. 

 

• Cachoeira do Córrego das baratas: Comunidade Córrego das Baratas, 

área rural. Distante 5km da sede do município. Esta cachoeira oferece aos 

visitantes uma belíssima paisagem. É utilizada para práticas esportivas como 

canionismo, rapel, cicloturismo, mountain bike, trekking, hiking. 
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• Cachoeira do Departamento: Comunidade Departamento, área rural, 

distante 2,5km da sede do município. Esta cachoeira oferece aos visitantes uma 

belíssima paisagem. É utilizada para práticas esportivas como canionismo, rapel, 

cicloturismo, mountain bike, trekking, hiking. 

 

• Cachoeira do Moinho: Distante 8 km da sede do município, a partir da 

rodovia ES166. Esta cachoeira oferece aos visitantes uma belíssima paisagem. É 

utilizada para práticas esportivas como canionismo, rapel, cicloturismo, mountain 

bike, trenkking, hiking. 

 

• Cachoeira do Pedregulho (cachoeira do Furlan): Localizada na 

comunidade do Pedregulho, área rural. Distante 21 km da sede do município. O 

acesso é feito por uma estrada de terra em bom estado de conservação. O local 

oferece serviço de lanchonete, alimentação com comida caseira e área para 

camping (é preciso avisar com antecedência.). A cachoeira tem um cenário que 

guarda resquícios do canal esculpido pelos escravos em uma extensão de pedra 

de 15 metros de cumprimento por 3 metros de profundidade, usado para extrair 

prata, ouro e pedras preciosas do rio. 

 

 

   Figura 8 – Cachoeira do Pedregulho (Furlan)  
 Fonte: Prefeitura Municipal de Castelo, 2009. 
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• Cachoeira da Prata: Localizada na Fazenda da Prata, área rural. Distante 

10km da sede do município. Também chamada de Véu de Noiva, possui mais de 

130 metros de queda. Despeja suas águas no interior de uma floresta quase 

intocada. Pode ser vista de longa distância. Sua água é cristalina e própria para 

banho. Possui um pequeno lago ao final de sua queda. O rio que vem da Bateia 

despenca no precipício. Há uma lenda que uma escrava de nome Balbina morreu 

saltando desse precipício com seu filho no colo. Acuada por um capitão-do-mato, 

negava-se a entregar o filho recém-nascido para ser escravizado. Durante a 

realização dos Campeonatos Mundial e Brasileiro de Parapente, foi muito 

apreciada pelos competidores e turistas, por ficar no caminho de acesso à Rampa 

de Ubá. 

 

 
Figura 9 – Cachoeira da Prata 

  Fonte: Prefeitura Municipal de Castelo, 2009. 

 

• Parque Estadual do Forno Grande: Localidade do Forno Grande, área 

rural. Distante 22Km da sede do município. O Parque Estadual de Forno Grande 

foi criado pelo Decreto Estadual nº 312, de 31/10/60 como reserva florestal. 

Protege 730 hectares de floresta ombrófila, localizadas a 1200 metros de altitude. 
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Passou a Parque Estadual do Forno Grande em 1998, pela lei n° 7.528. O Parque 

protege o segundo maior ponto culminante do Espírito Santo, o Pico do Forno 

Grande, com 2.039m. Antes gerenciado pelo Instituto de Defesa Agropecuária e 

Florestal do Espírito Santo (IDAF), está sob administração do Instituto Estadual do 

Meio Ambiente e Recursos Hídricos (IEMA) desde setembro de 2007. Do cume 

avista-se o mar. Proliferam espécies raras de orquídeas e bromélias sobre o 

musgo das pedras. No Parque vivem espécies de animais em extinção, como a 

onça-parda, a jaguatirica e o macaco mono-carvoeiro. No topo do Pico, área de 

preservação ainda com acesso restrito, concentra-se uma mata com cerca de 300 

m². O Parque possui estrutura aberta ao público, com centro de visitantes. Possui 

quatro trilhas que cortam a Mata Atlântica e levam aos mirantes naturais nos 

pontos de elevadas altitudes: a Trilha da Cachoeira, de nível fácil, distância de 

290m, onde há uma cachoeira com queda d’água de aproximadamente 30 metros 

de altura; a Trilha da Gruta da Santinha (o nome se deve a presença da imagem 

de Nossa Senhora Aparecida na gruta natural), de nível fácil, distância de 400m; a 

Trilha dos Poços Amarelos, de nível médio, distância de 850m, que possui um 

conjunto de piscinas naturais de cor amarelada devido a grande quantidade de 

ferro existente na água e; a Trilha do Mirante da Pedra Azul, de grau de 

dificuldade médio, distância de 1800m, onde há vista panorâmica dos municípios 

de Castelo, Venda Nova do Imigrante, Domingos Martins e Vargem Alta, sendo 

possível avistar a Pedra Azul, Frade e a Freira, Parque do Itabira e o Pico da 

Bandeira.  
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Figura 10 – Pico do Forno Grande  
Fonte: Descubra Castelo, 2009. 
 
 

 

Figura 11 – Parque Estadual do Forno Grande (ao fundo)  
Fonte: Google, 2009b. 
 

 

• Reserva Florestal Mata das Flores: Área Rural, distante 5km da sede do 

município. Criado pela Lei Estadual 4.617, de 02/01/92, protege 800 hectares de 

florestas ombrófila e estacional. É administrada pelo IDAF e tombada como 

Parque Florestal Estadual. Abriga jequitibás com mais de 3 mil anos, que 
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necessitam de dez adultos de mãos dadas para serem abraçados. Sua fauna é 

rica, com pássaros como gaviões, corujas, pega-macaco, caracará, urubus e 

corujas, além de outros animais da Mata Atlântica, como quatis, lontras, lagartos, 

tamanduás, veados, pacas e tatus. Possui inúmeros mananciais. A riqueza da 

flora com suas bromélias e orquídeas deixa a reserva ainda mais bela. 

 

 

            Figura 12 – Reserva Florestal Mata das Flores 
               Fonte: Descubra Castelo, 2009. 

 

Atrativos culturais 

 

• Fazenda do Centro: Área rural, distante 11 km da sede do município. Foi 

palco de todas as fases da história do município, desde a exploração do ouro, o 

período das grandes fazendas cafeeiras, até ser adquirida pelo padres 

agostinianos e desmembrada em pequenas propriedades vendidas aos 

imigrantes italianos. Abriga o casarão construído em 1845, com uma mistura de 

pedra bruta, alvenaria e muita madeira de lei. O casarão ocupa uma área de 

1.800 metros quadrados, possui 20 quartos. Por sua importância histórica, a 

fazenda foi tombada como patrimônio histórico pelo Conselho Estadual de Cultura 

desde 1984, e pelo Decreto Municipal nº1388, de 04 de junho de 1989. O casarão 

atualmente está em ruínas, mas o município está se mobilizando para que o 

processo de restauração seja retomado. 
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• Fazenda das Flores: Área Rural, distante 7 km da sede do município. A 

estrada que leva à fazenda corta a Reserva Florestal Parque Estadual Mata das 

Flores. Possui 102 alqueires de terras férteis e produtivas. A Fazenda das Flores 

pertencia às terras da Fazenda do Centro e foi comprada em 1922 do filho do 

Coronel Felinto Martins, por Agostinho Ferreira Machado, o Machadinho. Não 

houve escravos nesta fazenda. O proprietário, Machadinho, carpinteiro e lavrador, 

construiu muitas obras, entre elas a sede da Fazenda Pontões, da Fazenda São 

Cristóvão e da própria Fazenda das Flores. A energia elétrica que atendeu à 

Fazenda das Flores até a década de 70 foi toda gerada na propriedade. A 

máquina de beneficiar arroz e café, o engenho de cana e o moinho de fubá, além 

da serraria, eram movido pela turbina elétrica que Luiz Machado instalou. A água 

que movia o dínamo era captada no Córrego de Apeninos e levada a um 

reservatório. De lá descia num cano de ferro de 12 polegadas, de uma altura de 

30 metros e tocava a turbina de 16 cavalos. Tudo isto foi idealizado por este 

homem empreendedor, que sempre esteve à frente do seu tempo. Machadinho 

construiu a Capela de Santa Rita, para atender a um pedido da esposa, Dolores. 

Para construí-la, teve que derrubar uma palmeira imperial. Dela fez um viveiro de 

onde retirou as 60 mudas que deram origem à belíssima alameda de acesso à 

Fazenda das Flores, plantadas em 1954. 

 

• Fazenda da Prata: Área rural, distante 10 km da sede do município. 

Fundada por Joaquim Vieira Machado da Cunha (irmão do dono da Fazenda do 

Centro), tinha a produção movida à mão de obra escrava. Hoje só restam ruínas. 

No local do antigo casarão foi construída uma casa moderna. Abriga a Cachoeira 

da Prata, utilizada no passado por escravos para cometer suicídio, fatos que 

levaram a fazenda a ser conhecida também como Fazenda do Suplício. Sua 

história foi contada em muitos versos do poeta Sílvio Rangel. Na Fazenda da 

Prata existem ainda as ruínas de um cemitério do período da escravidão, 

conhecido por Cemitério dos Escravos. 

 

• Fazenda Santa Helena: Área rural. Distante 20 km da sede do município. 

Possuía 1.500 alqueires e pertencia a João Bernardo de Souza, o Barão de 
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Guandu. Foi a única fazenda da região administrada pelos escravos, uma vez que 

o Barão de Guandu tivera um filho com uma escrava, Luzia Mineira, e tinha 

grande preferência por este filho, de nome Marcelino. Apesar de saber que o pai 

havia deixado certamente parte da propriedade para ele como herança, Marcelino 

não pôde recebê-la, pois a viúva do Barão queimou vários documentos antes de ir 

embora da fazenda. Marcelino então comprou a Fazenda por 50 mil réis e deixou 

para seus descendentes. Foi centro da cultura negra em todo o sul do Estado. 

Muitos bailes de caxambu, dança folclórica oriunda da África, foram realizados 

nesta fazenda e atraiam muita gente. Compreendia as regiões conhecidas hoje 

como Santa Tereza, Cedro, São Manoel, Santa Maria e Caju. Hoje restam cerca 

de 40 alqueires pertencentes à Família Souza, pois o restante das terras foi 

vendida. 

 

• Fazenda Sossego: Área rural. Distante 34 km da sede do município. 

Possui paisagem exuberante e mirantes naturais por todo o entorno. Avista-se ao 

fundo o Pico do Forno Grande e, à frente, uma belíssima cadeia montanhosa. 

Acesso por estrada de terra em bom estado. A fazenda oferece ainda refeições, 

hospedagem alternativa "cama e café", passeios a cavalo e produtos caseiros 

(queijo, puína, manteiga e pães), além da produção de morangos. Abriga a trilha 

do Cruzeiro do Caxixe. 

 

• Arapoca: A região possui grande beleza cênica. É possível fazer trilhas 

ecológicas, visitar a fábrica de Rapadura Mole Vovó Amélia. Há um restaurante 

rural com comidas caseira feitas em fogão a lenha, com aviso prévio. Pode-se 

ainda comprar artesanatos como bordados, crochês, além de produtos como 

queijo, mel, embutidos e defumados.  

 

• Santuário Imaculada Esposa do Espírito Santo (Santuário de Aracuí): 

Localizado no distrito de Aracuí, em área rururbana, distante 5 km da sede do 

município. Segundo a história do Santuário, uma moça de Muriaé (MG) recebeu 

uma revelação sobre a aparição da Virgem Maria no local onde hoje é o 

Santuário. A primeira visão aconteceu às 15 horas do dia 13 de maio de 1994. 

Esta data é lembrada até hoje com uma missa que reúne milhares de fiéis. O local 
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recebe mais de três mil visitantes por mês, mas a data de maior movimento é 

realmente o dia 13 de maio. Existem no Santuário vários monumentos em 

mármore, uma imagem de Cristo em um tablado de madeira, a imagem da 

Imaculada e um terço gigante de madeira na árvore onde teria acontecido o 

milagre. Chamada pelos fiéis de Imaculada Esposa do Espírito Santo de Deus, a 

Santa atrai pessoas comuns e até algumas celebridades, como o cantor Roberto 

Carlos - que recorreu ao local em busca de cura para sua esposa Maria Rita, que 

enfrentava um câncer. Ele esteve no local nos dias 13 de maio e 13 de agosto de 

1999 – e as cantoras Elba Ramalho e Joana. No local existe uma nascente, cuja 

água é considerada especial e com poderes milagrosos. Muitos fiéis levam um 

pouco desta água para casa ou para amigos que estejam enfrentando 

dificuldades e problemas de saúde. 

 

• Igreja Matriz Nossa Senhora da Penha: Localizada na sede, em área 

urbana, no centro da cidade. A arquitetura é inspirada em traços piemonteses, da 

região Norte da Itália. A construção da Matriz teve início na década de 1950 e 

contou com intensa participação popular. A obra ficou pronta em 30 de maio de 

1965. Além dos jardins que adornam a escadaria central, resguarda uma fachada 

beirando um estilo medieval com duas torres apoiada em duas imensas colunas e 

uma enorme porta de ferro, doada à Paróquia em 1957. Os sinos tocam de hora 

em hora. O altar em mármore e granito possui acima uma imagem em tamanho 

natural de Cristo crucificado. Abaixo da Santa há uma imagem de Nossa Senhora 

da Penha, numa pintura que remete ao Convento da Penha, em Vila Velha. Nas 

laterais do altar destacam-se pinturas horizontais em óleos sobre tela com cerca 

de 4 metros de largura cada. Os quadros são de 1963. A nave central da Igreja 

possui pinturas que mostram traços do inferno e da salvação; Adão e Eva sendo 

expulsos do Paraíso; Jesus ainda menino com seus pais, José e Maria; os 

discípulos na parte central da nave, entre outras belas pinturas. A Igreja ainda 

possui 14 vitrais com cerca de 3 metros cada. 

 

• Santuário Nossa Senhora Aparecida (Santinha): Localizado na sede, em 

área urbana, próximo ao centro da cidade e ao cemitério municipal. Os visitantes 

buscam um ambiente de paz, tranqüilidade e espiritualidade. No dia 12 de 
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outubro, dia de Nossa Senhora Aparecida, é realizada uma procissão até o 

santuário e missa campal. Há um belo jardim ornamentado com flores. No centro 

do santuário, há um monumento em homenagem à Santa, um grande barco com 

a imagem da Padroeira do Brasil no ponto mais alto, cercado de água numa 

piscina, e por trás uma parede em azulejos com a pintura de pescadores 

encontrando a imagem da Santa, como conta a história da padroeira do Brasil. 

 

• Biblioteca Municipal Cyro Vieira da Cunha (Castelinho): Localizada na 

sede, em área urbana. Foi inaugurada em 25 de julho de 1982, mas somente em 

13 de dezembro do mesmo ano foi nomeada Biblioteca Pública Municipal. 

Atualmente, possui um acervo com 14 mil livros. O prédio possui a forma de um 

castelo de histórias infantis e é tido como símbolo da cidade. Sua estrutura física 

está dividida em 3 pavimentos: no primeiro estão as obras literárias; no segundo 

são realizados estudos e pesquisas em livros técnicos e didáticos e na sala de 

inclusão digital e pesquisas virtuais; no terceiro pavimento, no terraço, existem 

quatro torres, de onde se tem uma visão privilegiada da Avenida Aristeu Borges 

de Aguiar, da Matriz Nossa Senhora da Penha e das montanhas que cercam a 

cidade. 

 

• Teatro Municipal Sebastião Artênio Merçon: Localizado na sede, em 

área urbana, na Praça Três Irmãos. Foi inaugurado em 29 de janeiro de 1983. 

Possui 245 assentos. Seu palco é utilizado para apresentações teatrais e 

espetáculos de dança, exposições de artes plásticas e fotografias. Funciona 

também como cinema desde 2001. 

 

 

Eventos 

 

• Festa de Corpus Christi: Realizada na sede, em áea urbana, todos os 

anos no feriado de Corpus Christi. É, sem dúvida, a maior festa da cidade. A 

tradição da confecção de tapetes surgiu na década de 1960, através da iniciativa 

da irmã Zuleide Vicenza em confeccionar um tapete na porta da capela da Santa 

Casa de Misericórdia. Com o tempo, a qualidade, o número de ruas enfeitadas e 
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a diversidade dos materiais foram aumentando. São utilizados materiais como 

pedras, pó de pedra, pó de pneu, palha de arroz, flores, material reciclado e 

muitos outros. Cerca de 2.500 pessoas trabalham voluntariamente para que a 

festa possa se realizar. São 1,5km de ruas cobertas pelos tapetes, que atraem 

uma média de 50.000 visitantes por ano de origem local, regional, estadual e 

nacional. A festa conta ainda com celebrações religiosas, shows, apresentações 

culturais e estandes de artesanato e da agroindústria local. 

 

• Semana da Cultura Italiana de Castelo: Realizada na sede, em área 

urbana, geralmente no mês de julho. São realizadas diversas atividades para 

preservar e resgatar a cultural italiana, como campeonatos de jogos de carta, 

apresentações de dança, música, entre outros. No domingo há um grande 

almoço, com homenagens a famílias, exposições de fotos, objetos e roupas, além 

de desfile para escolha da Rainha da Colônia Italiana de Castelo. A origem dos 

participantes é local. 

 

• Exposição Agropecuária de Castelo: Realizada na sede, em área 

urbana, no Parque de Exposições de Castelo, no mês de julho. Há rodeios, 

exposição de animais, barracas de alimentos e bebidas e shows de artistas locais 

e nacionais. Os visitantes são de origem local e regional. O evento recebe cerca 

de 50.000 pessoas e tem duração de quatro dias. 

 
• Campeonatos ciclísticos: Ocorrem em área urbana e rural, sem local e 

data específicos. 

 

• Passeios ciclísticos: Ocorrem em área rural. Sem local e data 

específicos. 

 

• Eventos off-road: Área rural. Ocorrem ao longo do ano, mas há um 

passeio importante no feriado de sete de setembro. Os participantes são 

associados do Jeep Club de Castelo e também Clubes de origem estadual, 

regional e nacional. 
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• Campeonatos de Paraglider/Parapente: As competições ocorrem nas 

Rampas de Ubá e Apeninos, área rural. A cidade costuma sediar etapas de 

diversos campeonatos de paraglider, estaduais, nacionais e até mundial. Os 

participantes são esportistas, mas muitas pessoas assistem às competições. Não 

há uma data definitiva, mas ocorrem ao longo do ano, de acordo com a 

programação dos campeonatos. 

 

 
Figura 13 – Etapa do Campeonato Mundial de Paraglider de 2006 na Rampa do Ubá  
Fonte: Prefeitura Municipal de Castelo, 2009. 
 

 

• Caminhadas na Natureza: Área Rural. Ocorrem frequentemente e são 

organizadas pela Prefeitura. Os roteiros passam por locais como Pontões, 

Arapoca, Forno Grande, Estrela do Norte, Gruta do Limoeiro, Mata das Flores, 

Cruzeiro do Caxixe e pelas cachoeiras do município. 

 

Como podemos observar, Castelo possui diversos atrativos que, se bem 

trabalhados, podem vir a constituir uma oferta turística interessante e atrativa. Os 

atrativos apresentados nos levam a reconhecer alguns segmentos turísticos que 

podem ser trabalhados no município: religioso; rural; de natureza; ecoturismo; 

esportivo; e de aventura.  
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Optamos por analisar o potencial de Castelo para o turismo de aventura 

por ser este um segmento muito procurado nos dias de hoje. Além disso, são os 

esportes de aventura que vêm se destacando e divulgando a cidade pelo país e 

até no exterior. Estes esportes já são uma realidade no município. Neste sentido, 

avaliaremos a possibilidade de, além de esportistas, pessoas comuns procurarem 

Castelo como destino de turismo de aventura. 

 Apresentaremos na figura 14 os locais onde são praticadas atividades de 

aventura no município e quais são estas atividades. Além disso, identificaremos 

quais outros lugares podem ser palco das atividades e ainda, que novas 

atividades podem ocorrer. As atividades serão analisadas de acordo com a 

descrição apresentada na figura 4. 

As pesquisas sobre estas atividades e locais de ocorrência foram feita nas 

páginas eletrônicas de empresas de receptivo turístico que começam a atuar no 

município8 e páginas de divulgação do município e da própria prefeitura. Além 

disso, algumas informações foram obtidas por meio das entrevistas realizadas 

com representante de algumas modalidades esportivas. 

É importante destacar que as propostas de novas modalidades foram feitas 

com base no cruzamento entre as características dos locais e das atividades. 

Enfatizamos a necessidade de que profissionais especializados avaliem a 

viabilidade de cada uma das propostas apresentadas e, se possível, sugiram 

novas possibilidades. 

As atividades de aventura que ocorrem atualmente no território do 

município de Castelo, conforme observamos na figura 14, são: cicloturismo, 

espeleoturismo, atividades equestres, off-road, cachoeirismo, canionismo, hiking, 

trekking, escalada, montanhismo, rapel, asa delta e parapente. Estas atividades 

são realizadas em diversas localidades. Entre estas localidades estão alguns dos 

atrativos destacados anteriormente, em sua maioria atrativos naturais, além de 

culturais, no caso das fazendas. Algumas destas atividades e locais de ocorrência 

podem ser observados nas imagens das figuras 15, 16 e 17. 

                                                           
8 VIVAESPORTES. Disponível em www.vivaesportes.com.br. Acessado em 27 de maio de 2009. 
IRAECOAVENTURAS. Disponível em www.iraecoaventuras.com.br. Acessado em 27 de maio de 
2009. 
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TURISMO DE AVENTURA: ATIVIDADES E LOCAIS DISPONÍVEIS 

ATIVIDADE DE 
AVENTURA 

LOCAIS DE OCORRÊNCIA 
LOCAIS COM 

POSSIBILIDADE 
 DE OCORRÊNCIA 

ARVORISMO   Mata das Flores, Forno 
Grande. 

CICLOTURISMO 

Castelo (sede), Mamona, Sete Voltas, 
São Manoel, Fazenda do Centro, 
Mangueira, Córrego das Baratas, Gruta 
do Limoeiro, Forno Grande, Mata das 
Flores, Cachoeiras (todas), morro de 
Niterói. 

  

ESPELEOTURISMO Gruta do Limoeiro. ¨¨¨¨¨¨¨¨ 

ATIVIDADES 
EQUESTRES Fazenda Sossego. 

Sombra da Tarde, Mata das 
Flores, Cachoeiras (todas), 
Fazenda do Centro, Fazenda 
da Prata, Fazenda das Flores, 
Fazenda Santa Helena, 
Arapoca. 

OFF-ROAD 

Forno Grande, Pontões, São Vicente, 
Alto Chapéu, Mata das Flores, Cachoeira 
do Pedregulho (Furlan), Fazenda do 
Centro, Mangueira, Departamento, 
Córrego das Baratas, Bateia, Campestre, 
Rio Manso, Balança São Manoel, 
Hidroelétrica, Fazenda da Prata, Rampa 
de Ubá, São Cristóvão, Sete Voltas, 
Corumbá, Grécia, Estrela do Norte, São 
Pedro. 

¨¨¨¨¨¨¨¨ 

CACHOEIRISMO 
Cachoeiras: do Pedregulho (Furlan), 
Córrego das Baratas, do Departamento, 
do Moinho, da Prata. 

Cachoeiras (demais). 

CANIONISMO 
Cachoeira Córrego das Baratas, 
Cachoeira do Departamento, Cachoeira 
do Moinho. 

Cachoeiras (demais). 

HIKKING 

Pontões, Forno Grande, Arapoca, Estrela 
do Norte, Gruta do Limoeiro, Mata das 
Flores, Cachoeiras (todas), Fazenda 
Sossego. 

Vale Sombra da Tarde. 

TREKKING 
Cachoeira Córrego das Baratas, 
Cachoeira do Departamento, Cachoeira 
do Moinho. 

Rampa do Ubá, Forno Grande, 
Alto Chapéu, Cachoeira da 
Prata. 

ESCALADA Pedra Pontuda, Caiu o Boi. Pedra do Dedo. 
MONTANHISMO Forno Grande.  

RAPEL 

Pedra do Baixadão, Pedra dos Olhos, 
Gruta do Limoeiro, Cruzeiro do Caxixe e 
cachoeiras do Pedregulho, Córrego das 
Baratas, do Departamento, do Moinho, 
da Prata.  

Pedra do Dedo. 

TIROLESA ¨¨¨¨¨¨¨¨ Cachoeiras (todas). 
BALONISMO ¨¨¨¨¨¨¨¨ Em todo o território. 

ASA DELTA Rampas de Ubá, Apeninos e Alto 
Chapéu. ¨¨¨¨¨¨¨¨ 

PARAPENTE  Rampas de Ubá, Apeninos e Alto 
Chapéu. ¨¨¨¨¨¨¨¨ 

Figura 14 - Atividades de turismo de aventura realizadas em Castelo  
Fonte: Elaboração própria. 
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 Figura 15 – Parapentes em Castelo  
 Fonte: Prefeitura Municipal de Castelo, 2009. 
 

 
         Figura 16 – Off-road na localidade de Alto Chapéu  
           Fonte: Jeep Clube de Castelo, 2009.  
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     Figura 17 – Cachoeirismo na Cachoeira do Pedregulho (Furlan)  
      Fonte: Descubra Castelo, 2009. 

 
 

Podemos observar nestas imagens a riqueza dos recursos existentes e 

propícios à realização dos esportes de aventura. Podemos acrescentar outro 

ponto importante: a proximidade entre os atrativos e dos atrativos à sede, que 

torna possível o desenvolvimento de roteiros de aventura interessantes. A figura 

18 mostra a localização dos principais locais de ocorrência das atividades de 

aventura. 
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1 - Castelo (sede); 2 – Reserva Florestal Mata das Flores; 3 – Apeninos (Rampa de Apeninos); 4 – Alto Chapéu; 5 – Estrela do Norte; 6 – Cachoeira do 
Moinho; 7 – Fazenda do Centro; 8 – Parque Estadual do Forno Grande; 9 – Cachoeira da Prata; 10 – Cachoeira do Pedregulho (Furlan); 11 – Vale da 
Prata; 12 – Pedra do Ubá (Rampa de Ubá). 

Figura 18 – Localização dos principais locais de ocorrência de atividades de aventura 
Fonte: Elaboração própia. Adaptado de Google, 2009b.  
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Além das atividades que já ocorrem em Castelo, destacamos na figura 6 

algumas atividades interessantes que podem ser desenvolvidas, como arvorismo, 

tirolesa e balonismo. As demais atividades não foram consideradas viáveis para a 

realidade de Castelo. 

Voltaremos a abordar mais este assunto na avaliação dos resultados desta 

pesquisa. A seguir, apresentamos as respostas das entrevistas realizadas com a 

comunidade castelense envolvida com o turismo. Após apresentarmos os dados 

obtidos através das entrevistas, teremos um panorama para avaliarmos a 

potencialidade turística de Castelo, com ênfase no segmento de aventura. 

 

 

4.2  POSICIONAMENTO DA COMUNIDADE 

 

 

Para que pudéssemos avaliar o posicionamento da comunidade sobre o 

desenvolvimento do turismo no município, foram realizadas entrevistas semi-

estruturadas, qualitativas com os principais setores da sociedade. Os 

entrevistados foram representantes do Conselho Municipal de Turismo aos quais 

tivemos acesso e pessoas envolvidas com os esportes de aventura no município. 

A amostra total foi de 15 entrevistas, cujas respostas foram compiladas através do 

método de redução de conteúdo.  

Os entrevistados foram: representante do Conselho Municipal de Meio 

Ambiente; representante do Departamento de Cultura; representante das 

agências de viagens; representante da Associação de Bares e Restaurantes 

(atual presidente do Conselho Municipal de Turismo); representante da Casa do 

Artesão; representante dos hoteleiros; gerente do Departamento de Meio 

Ambiente; representante da Associação de Moradores; representante da 

Associação Rural Sustentável; representante dos vereadores; secretária 

municipal de Esportes e Turismo; representante do projeto “Cama e Café”; 

presidente do Jeep Club de Castelo; empresa de receptivo esportivo 

(representando o cicloturismo) e; presidente da Associação de Vôo Livre de 

Castelo.  
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As entrevistas foram realizadas pessoalmente, nos dias 06 e 07 de abril de 

2009. Uma das entrevistas, a do presidente da Associação de Vôo Livre, foi feita 

por meio eletrônico no dia 18 de abril de 2009. Apresentamos, a seguir, uma 

síntese das respostas das entrevistas. O roteiro elaborado para as entrevistas se 

encontra no apêndice A. A redução de conteúdo das entrevistas se encontra no 

apêndice B.  

A respeito dos principais atrativos turísticos de Castelo, a maioria dos 

atrativos citados está dentre os que destacamos no capítulo anterior. Os mais 

citados foram: Rampa de Ubá, Parque Estadual do Forno Grande, Cachoeiras 

(em especial a do Pedregulho/Furlan), Gruta do Limoeiro, Festa de Corpus 

Christi, Santuário Imaculada Esposa do Espírito Santo. Além destes, foram 

citados em menor número: região da Arapoca, Estrela do Norte, Fazenda do 

Centro, Fazenda da Prata, Fazenda das Flores, Reserva Florestal Mata das 

Flores, Alto Chapéu, Exposição Agropecuária, Igreja Matriz, Biblioteca Municipal 

(Castelinho) e Teatro Municipal. Além destes, foi destacada de forma geral a 

beleza do entorno do município, suas montanhas, pedras e vales. 

Na segunta pergunta, os entrevistados avaliaram os serviços de 

hospedagem, alimentação, lazer, saúde, limpeza, sinalização e segurança. 

Podemos observar as resposta na tabela 1 abaixo: 

 

Tabela 1 - Avaliação dos entrevistados sobre alguns 
serviços em Castelo 

Serviços Bom  Regular Ruim Não Sabe 

Hospedagem 6 7 2 0 

Alimentação 7 7 1 0 

Lazer 1 9 4 1 

Saúde 7 5 3 0 

Limpeza 13 1 1 0 

Sinalização 7 4 4 0 

Segurança 6 6 3 0 

         Tabela 1 – Avaliação dos entrevistados sobre alguns serviços em Castelo 
         Fonte: Elaboração própia. 
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Sobre os aspectos positivos e negativos dos esportes de aventura em 

Castelo e impactos positivos e/ou negativos que o turismo pode oferecer para o 

setor, de maneira geral, os entrevistados vêem nos esportes de aventura 

predominância de pontos positivos. Os benefícios econômicos são os mais 

citados, aumento na renda e atração de recursos financeiros. Também foi 

destacada a divulgação que os esportes promovem para o município, gerando 

mídia espontânea e ainda a atuação destes esportes como instrumento para 

ajudar a afastar jovens das drogas. A importância do turismo para a preservação, 

valorização e intercâmbio cultural é citado por alguns entrevistados. A maioria dos 

entrevistados não vê aspectos negativos sobre os esportes, mas alguns deles 

destacam o turismo sexual como ponto que merece atenção. Os impactos 

negativos da atividade turística também não foram muito citados. Entre os poucos 

pontos levantados, estão o aumento da criminalidade e a degradação ambiental. 

Foi citada também a falta de profissionalização dos serviços envolvidos com o 

turismo e o perigo de transmissão de imagem negativa do local por falta de 

preparo. 

Na quarta pergunta, sobre como está o turismo em Castelo atualmente, a 

maioria dos entrevistados respondeu que turismo ainda está em fase inicial de 

desenvolvimento. Apesar do impulso gerado pela divulgação dos esportes de 

aventura, foi destacado que ainda há muitos pontos a serem trabalhados e 

melhorados para alavancar a atividade no município. Foram levantados alguns 

pontos específicos como a atuação de empreendedores locais para o 

desenvolvimento atual do turismo, a possibilidade de novos investimentos, a 

necessidade de maior integração entre os setores, a presença de atrativos 

naturais interessantes e do trabalho com outros municípios da região. Apenas 

uma entrevistada, a representante da Associação de Moradores, alegou que a 

atividade está em declínio em relação ao passado, quando recebia mais 

visitantes, em sua opinião. 

Quando questionados na pergunta 5 se Castelo tem potencial para 

desenvolver o segmento de turismo de aventura, todos os entrevistados 

acreditam que Castelo tenha potencial para trabalhar o segmento de turismo de 

aventura, exceto a representante da Associação de Moradores, que novamente 
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discordou da maioria e respondeu que não observa vocação para isso. No 

entanto, identificamos nesta resposta uma contradição, pois em outra resposta ela 

afirma que Castelo possui potencial turístico. Ainda na pergunta 5, os benefícios 

destacados foram o incremento na economia local, atração de divisas, aumento 

na promoção do município, a possibilidade de atração de melhorias para a cidade 

e diminuição de problemas sociais como o êxodo rural; os riscos que foram 

citados de forma isolada foram o crescimento da violência, aumento da 

prostituição (turismo sexual), crescimento urbano desordenado, aumento das 

drogas, pequenos impactos na natureza e acidentes causados pelos esportes. 

Sobre o que poderia ser feito para desenvolver o turismo de aventura em 

Castelo, muitos dos entrevistados concordam sobre o que é necessário. Eles 

destacaram na questão 6: investimentos em melhoria de infra-estrutura (estradas, 

sinalização, segurança, transportes, saúde); desenvolvimento dos equipamentos 

nos atrativos; apoio financeiro por parte de prefeitura, necessidade de 

capacitação profissional dos serviços ligados ao turismo (hospedagem, 

alimentação, comércio e lazer), maior interação entre os setores envolvidos com o 

turismo e, especificamente, maior atuação do Conselho Municipal de Turismo; 

maior promoção; desenvolvimento de novas modalidades esportivas; realização 

de programas de educação e conscientização da população e; aumento da oferta 

de serviços de hospedagem, alimentação e entretenimento. 

A relação e/ou função do representante com o desenvolvimento do turismo 

no município foi questionada na pergunta 7. De uma maneira geral, os 

entrevistados responderam de uma forma breve que sua função é auxiliar no 

desenvolvimento do turismo com informações específicas de seus setores. Alguns 

destacaram a falta de interação entre os setores e dentro deles.  

Após observarmos as respostas obtidas através de nossas entrevistas, 

podemos ter uma visão geral da opinião dos representantes dos principais setores 

envolvidos com o turismo. Com os dados de nossas pesquisas em mãos 

podemos analisar os resultados do potencial de Castelo para turismo de aventura. 
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4.3 AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

 

Ao analisarmos nossas pesquisas, podemos levantar algumas questões 

importantes sobre o desenvolvimento do turismo em Castelo. Há muitos pontos 

favoráveis que indicam o potencial turístico do município. Em contrapartida, há 

também pontos que podem prejudicar o desenvolvimento sustentável do turismo, 

que destacaremos a fim de alertar sobre a importância de gerenciar estes riscos.  

As características geográficas do município, principalmente a formação 

acidentada do relevo, favorecem o desenvolvimento de diversas atividades de 

aventura. Como vimos na figura 14 do capítulo anterior, as modalidades de 

aventura atualmente praticadas no município de Castelo são o cicloturismo, 

espeleoturismo, atividades equestres, off-road, cachoeirismo, canionismo, hikking, 

trekking, escalada, montanhismo, rapel, asa delta e parapente.   

As atividades de asa delta e parapente, também chamadas de vôo livre, 

são as mais praticadas, seguidas do off-road e cicloturismo. O vôo livre é, sem 

dúvida, o carro-chefe dos esportes de aventura em Castelo. Algumas das 

atividades praticadas podem ser trabalhadas com mais ênfase em outras 

localidades, como as atividades equestres, cachoeirismo, canionismo, escalada e 

rapel. A maioria delas ainda é pouco praticada, havendo oportunidade de 

expansão. Nos casos específicos de hikking e trekking, apesar de serem 

frequentes, há possibilidade de novos locais.  

Propomos novas modalidades que também podem se desenvolver em 

locais propícios como forma de diversificar e ampliar a oferta.  O arvorismo é uma 

opção interessante nas Unidades de Conservação Parque Estadual do Forno 

Grande e a Reserva Florestal Mata das Flores. Esta modalidade promove um 

contato direto do praticante com a natureza e pode ser instrumento de auxílio na 

valorização e preservação destes espaços. A possibilidade de uso das cachoeiras 

do município pode ser ampliada com a prática da tirolesa. Como as atividades 

realizadas no ar têm destaque em Castelo e as características dos ventos são 

favoráveis, o balonismo poderia complementar o quadro das modalidades de 

aventura, representando um diferencial para o destino. O vôo em balões 
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proporcionaria uma experiência prazerosa ao turista, que seria contemplado pela 

beleza da paisagem local.  

Além das características físicas da região, a possibilidade de Castelo se 

transformar em um destino de turismo de aventura é reforçada pela crença no 

potencial do município por parte dos entrevistados e pelo interesse demonstrado 

em desenvolver o turismo. O surgimento de empreendedores locais que 

começam a trabalhar com o turismo, como o projeto “Cama e Café”, as novas 

pousadas e restaurantes rurais e uma empresa de receptivo esportivo, reforçam 

nossa afirmação. Além disso, a construção de novos hotéis demonstra que houve 

um aumento na demanda turística de Castelo. 

Uma questão importante que constatamos é a presença de iniciativas 

preocupadas com a preservação do patrimônio histórico e cultural de Castelo, 

como o Instituto Frei Manoel Simon. Há ainda pessoas conscientes da 

necessidade de orientar o uso turístico do município, como podemos observar em 

algumas entrevistas. A representante dos vereadores destacou a importância das 

leis para preservação do patrimônio cultural, natural, paisagístico e 

paleontológico, por exemplo. 

Algumas pessoas também perceberam a necessidade do trabalho em 

conjunto para alcançar os objetivos de forma mais eficaz, como podemos 

comprovar com o surgimento do CAEC, grupo que começou a se reunir 

voluntariamente por iniciativa própria para trabalharem juntos na captação de 

eventos esportivos para o município.   

Outro ponto favorável é a inserção do município na Região das Montanhas 

Capixabas e a existência do Convention & Visitors Bureau dessa região. Este 

fator é um passo importante para o trabalho em nível regional, de acordo com o 

defendido pelo Programa de Regionalização do Ministério do Turismo. O trabalho 

regional favorece o fortalecimento do destino quando somado a outros 

municípios, propiciando a composição de roteiros de aventura, agroturismo e 

ecoturismo, segmentos fortes nos municípios desta região e provendo o 

fortalecimento da região como um todo com ampliação da oferta, atraindo 

inclusive incentivos do governo mais facilmente.  
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Além disso, os municípios podem se beneficiar nas épocas de grandes 

eventos, quando a oferta de hospedagem muitas vezes não é suficiente. Os 

turistas podem se hospedar em hotéis e pousadas da região. Os municípios são 

favorecidos ainda em termos de divulgação e conseguem manter o turista por 

mais tempo na região, pois amplia a oferta de atrativos.  

Como observamos no início de nossas discussões, a oferta turística é 

composta dos recursos naturais e culturais somados aos equipamentos e serviços 

que propiciam o aproveitamento destes recursos. Constatar o potencial turístico 

através da identificação dos atrativos disponíveis e do interesse da população é o 

primeiro passo para desenvolver o turismo de aventura em Castelo. No entanto, 

para que o município venha a se tornar um destino turístico de qualidade, é 

necessário atentarmos para os demais componentes da oferta turística: os 

equipamentos e serviços. Em nossas entrevistas, pedimos para que os 

entrevistados avaliassem alguns serviços do município, o que nos possibilitou 

fazer uma análise através das respostas apresentadas no capítulo anterior.  

 A oferta de hospedagem é um serviço primordial para uma localidade que 

quer desenvolver o turismo. Os resultados apontaram que sete entrevistados 

consideram este serviço regular e dois deles o consideram ruim. Fica claro que há 

muito o que melhorar nos hotéis da cidade. Os hóspedes que frequentaram 

Castelo por muito tempo foram representantes comerciais mais preocupados com 

o preço do que com a qualidade do serviço. O turista de lazer exige um serviço 

diferenciado, de qualidade e, para isso, são necessários profissionais capacitados 

na rede hoteleira. O turista de aventura não está preocupado com o luxo, mas o 

conforto é essencial. O Projeto “Cama e Café” vêm atendendo a estas exigências 

de forma eficaz, suprindo a necessidade de mais leitos e oferecendo um 

tratamento diferenciado para o hóspede. Novos empreendimentos estão surgindo 

e é necessário que atentem para estas questões. 

Os serviços de alimentação também necessitam de maior atenção. Sete 

entrevistados o consideram regular e um deles, ruim. Os bares e restaurantes de 

Castelo também necessitam de melhor qualificação profissional. Tanto o 

atendimento quanto a apresentação dos pratos necessita de mais qualidade. 

Além disso, é importante diversificar a oferta. Em geral, os cardápios dos bares e 
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restaurantes são muito parecidos, não oferecendo opções para os clientes. Os 

serviços de alimentação poderiam valorizar os alimentos produzidos na região e 

oferecerem pratos típicos, pois os alimentos são uma importante manifestação da 

cultura de uma localidade.   

O quesito que obteve pior avaliação foi o lazer, regular para nove dos 

entrevistados, e ruim para quatro deles. O lazer é fator fundamental no 

desenvolvimento de um destino turístico, sendo um ponto fraco para Castelo. Esta 

questão é importante não apenas para o turismo, mas para a comunidade em 

geral, que não dispõe de opções de lazer suficientes. Alguns entrevistados 

destacaram a ausência de opções culturais.  

O serviço de saúde foi considerado bom por sete pessoas, regular por 

cinco, e ruim por três entrevistados. Apesar de atender bem à população, alguns 

casos não podem ser atendidos na cidade e são encaminhados para cidades 

maiores. Alertamos para que seja dada importância neste assunto, pois as 

atividades de aventura possuem riscos que, apesar de controláveis, podem 

ocasionar acidentes. O serviço de saúde deve estar preparado para atender estas 

emergências de forma a garantir a integridade física do turista. 

A limpeza urbana foi um item bem avaliado, boa para doze dos quinze 

entrevistados. Deve-se manter a qualidade deste serviço e fazer as melhorias 

necessárias.  

A sinalização também necessita de melhorias, pois foi considerada ruim 

por quatro entrevistados e regular por mais quatro deles. Além disso, foi um item 

muito citado quando perguntamos o que poderia ser feito para melhorar o turismo 

no município. Algumas pessoas disseram que é difícil até para os moradores que 

conhecem a região chegar a alguns lugares. Outro problema é que muitas placas 

colocadas no interior foram roubadas.  

O último serviço avaliado foi segurança. Apesar de ser considerada uma 

cidade tranqüila, seis entrevistados classificam este item como regular e três, 

como ruim. Há, portanto, necessidade de ampliar o policiamento no município, 

tanto para garantir a segurança dos turistas como para impedir que o turismo 

venha a agravar a violência no município, diminuindo a qualidade de vida da 

comunidade. 
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Além dos itens avaliados, destacamos a necessidade de melhorias em 

infra-estrutura, principalmente nas estradas do interior, que dão acesso a diversos 

atrativos. Outra necessidade apontada é haver mais apoio político para os 

empresários que trabalham com o turismo. 

Algumas ameaças ao desenvolvimento turístico de Castelo devem ser 

destacadas. Uma questão importante que identificamos ao longo de nossas 

entrevistas é a ausência de conhecimento sobre o fenômeno turístico por parte 

dos atores envolvidos. A maioria dos entrevistados desconhece os impactos 

negativos que a atividade turística pode ocasionar caso ocorra de forma 

desorientada, como observamos no início deste trabalho. Em geral, as pessoas 

vêem no turismo apenas pontos positivos, a maioria deles ligada a questões 

econômicas, como atração de divisas para a cidade, aumento da oferta de 

emprego e na renda e movimentação da economia local.  Predomina em Castelo 

uma visão economicista do turismo. Porém, alguns problemas sociais foram 

citados nas entrevistas, entre eles a violência e criminalidade, prostituição e o 

tráfico de drogas. 

Observamos também que a divulgação do município por conta dos 

esportes de aventura foi muito citada nas entrevistas como um ponto positivo. De 

fato, a mídia que é gerada em torno destes esportes é um importante instrumento 

de divulgação. No entanto, observamos certa ingenuidade de algumas pessoas 

ao pensar que todo tipo de divulgação é bom para a cidade e que receber muitas 

pessoas na cidade é um fator positivo.  

Estas questões apontam a necessidade de realizar programas de 

conscientização e orientação do turismo, para que todos envolvidos conheçam a 

dinâmica da atividade, os benefícios e riscos que pode oferecer e a necessidade 

de um plano que oriente o desenvolvimento do turismo. Se isso não for feito, além 

dos problemas, pode ser gerada uma imagem negativa, o que prejudica muito o 

desenvolvimento de um destino. Para que a divulgação do município promova 

uma imagem positiva, é necessário primeiro estruturar a oferta turística a fim de 

criar um produto turístico de qualidade. 

Apesar de termos destacado que algumas pessoas estão preocupadas em 

desenvolver um trabalho em conjunto com outros setores, observamos que até o 
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momento não há planejamento participativo em Castelo. As entrevistas 

apontaram a necessidade de abertura por parte da Secretaria de Esportes e 

Turismo na tomada de decisões. Percebemos que o Conselho de Turismo não 

desempenha seu papel deliberativo como previsto no ato de sua criação e não se 

reúne há mais de um ano. Identificamos ainda que as pessoas não têm 

consciência sobre o seu papel dentro do Conselho. A ausência de interação entre 

as partes envolvidas demonstra que a importância da participação de todos os 

setores no processo de planejamento e gestão da atividade turística ainda não foi 

descoberta.   

Com base nos resultados de nossa pesquisa, sugerimos algumas ações 

para otimizar o potencial do município a fim de transformar Castelo em um destino 

de turismo de aventura. Inicialmente, ressaltamos a importância e a necessidade 

de planejamento para o desenvolvimento do turismo. A elaboração de um novo 

Inventário da Oferta Turística por profissionais qualificados, e a promoção de 

oficinas de planejamento participativo para elaboração de um Plano de Turismo 

que determine uma visão, objetivos e metas a serem alcançados a longo prazo 

são medidas fundamentais para garantir o sucesso do destino. 

Ressaltamos também a importância de realizar estudos de capacidade de 

carga, em especial nas unidades de conservação, para evitar o uso 

indiscriminado dos recursos naturais e auxiliar na busca pela sustentabilidade da 

atividade turística. Uma idéia interessante que surgiu em nossas entrevistas foi a 

utilização das atividades de aventura como instrumento para a educação 

ambiental das crianças e jovens do município, através de uma parceria da 

prefeitura com empresas que trabalham com estas atividades. Além da educação 

ambiental, a realização destas atividades com as escolas seria um importante 

instrumento para a criação da identidade local nestes jovens. É fundamental que 

a população conheça o próprio município, pois, para que o destino seja valorizado 

pelo turista, o primeiro passo é que seu valor seja percebido pela própria 

população.  

O turismo está em fase inicial de desenvolvimento em Castelo e, portanto, 

ainda ocorre de forma amadora. É necessário elaborar programas de capacitação 

profissional nos serviços que compõem a oferta turística, como hospedagem, 
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alimentação, lazer e transporte. A formação de guias de turismo locais é outra 

sugestão importante para o desenvolvimento do turismo em Castelo. Sugerimos 

uma parceria com o SEBRAE e a realização de palestras e o trabalho com 

consultorias para alcançar este objetivo. 

Uma particularidade do município é a recente procura por parte de turistas 

vindos de outros países, motivados principalmente pelo vôo livre. Alguns 

entrevistados alertaram para a necessidade de profissionais bilíngües nos 

estabelecimentos, para atender melhor a esta demanda. Neste sentido, os 

programas de capacitação profissional devem incluir noções básicas de língua 

estrangeira, num primeiro momento o inglês, por ser um idioma universal. 

Defendemos também a utilização da sinalização turística internacional, que 

trabalha com símbolos e utiliza o inglês. Sugerimos o uso do idioma estrangeiro 

ainda na folheteria de turismo e, principalmente, pelos guias de turismo.  

Outra medida que deve ser tomada no município é a realização programas 

de educação e sensibilização da comunidade. A atividade turística afeta toda a 

população, na medida em que promove o encontro de turista e comunidade 

residente, provocando muitas vezes choques culturais. A comunidade deve estar 

preparada para este contato e aprender a lidar com situações inesperadas e 

respeitar as diferenças. Deve-se cuidar também para que o turismo não agrida a 

cultura e os valores da comunidade.   

Apesar de iniciativas por parte da agência de viagens da cidade e de uma 

empresa que faz um trabalho de receptivo esportivo, a cidade ainda não possui 

uma agência de receptivo turístico de fato. Esta é uma lacuna que precisa ser 

preenchida, pois é latente a necessidade de uma empresa que possa elaborar 

roteiros na cidade e realizar todo o serviço de receptivo turístico, como translado, 

reservas de hotéis, restaurantes, realização de passeios e agendamento de 

atividades. 

Um passo importante para o desenvolvimento do turismo de aventura em 

Castelo é a estruturação de roteiros turísticos. A criação destes roteiros e a 

existência de uma agência de receptivo poderiam garantir a permanência do 

turista por mais tempo na cidade, principalmente na época de grandes eventos, 

como a Festa de Corpus Christi e os campeonatos de paraglider.  Para que isso 
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aconteça, são necessários incentivos financeiros para atrair investidores 

interessados neste tipo de empreendimento. 

Identificamos ainda, a necessidade de apoio financeiro também para 

promoção dos eventos esportivos de grande porte. Sabemos que Castelo já 

sediou eventos importantes, como etapas do Campeonato Mundial de Paraglider, 

e que estes eventos geraram um bom retorno em mídia espontânea para o 

município a nível nacional. A alocação de recurso para estes eventos é justificada 

pelo retorno que pode gerar em divulgação, e representa uma importante 

estratégia de marketing e promoção de Castelo como um destino de turismo de 

aventura. 

As questões abordadas neste trabalho para orientar a criação de um 

produto de turismo em Castelo são apenas algumas sugestões. A partir do 

desenvolvimento de um planejamento bem orientado, novas necessidades irão 

surgir.  

Propomos que o segmento de turismo de aventura se desenvolva no 

município de forma profissional. Até o momento, o que existe no município é a 

prática de esportes de aventura. Para que haja turismo de aventura em Castelo, é 

necessário que existam empresas especializadas que ofereçam aos turistas uma 

variedade de atividades capazes de atrair demanda. Identificamos algumas 

poucas empresas que começam a oferecer alguns serviços de receptivo esportivo 

no município. Sugerimos que os empresários interessados em oferecer estes 

serviços utilizem-se das cartilhas de orientação elaboradas pelo Ministério do 

Turismo para turismo de aventura, procurem se adequar às normas da ABNT e 

participem também do Programa Aventura Segura, da ABETA.  

O poder público, por sua vez, pode desempenhar papel importante neste 

processo, exigindo ou dando incentivos fiscais e financeiros para as empresas 

que adotarem estas normas, a fim de garantir a segurança, a qualidade do serviço 

e um diferencial no mercado. Deve-se atentar para aspectos essenciais no 

segmento, como a segurança, qualidade, inovação, desenvolver grupos 

capacitados para busca e salvamento e corpo médico capacitado para atender 

emergências. 
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É importante destacar que o turismo de aventura pode ser trabalho 

concomitantemente a outros segmentos, como o turismo esportivo, o turismo rural 

e o turismo religioso. Este é um aspecto positivo para o destino, que não fica 

dependente de um único segmento e diversifica sua oferta e, consequentemente, 

seu campo de atuação. A utilização de pousadas rurais e hospedagem no estilo 

cama e café é um exemplo, que pode enriquecer a experiência do turista. No 

entanto, reforçamos a necessidade de elaborar estratégias de marketing e 

promoção diferenciadas para cada público-alvo, a fim de garantir sua eficácia.   

No caso do turismo de aventura, algumas idéias para a promoção do 

destino são: divulgação em revistas, sites e eventos específicos da área; a oferta 

de viagens de incentivos para operadoras de turismo, principalmente as que 

trabalham com este segmento; incentivo aos eventos esportivos, que geram mídia 

espontânea; acordos com empresas de produtos para a prática de atividades de 

aventura, como vestuário, incentivando-as a realizar suas campanhas 

promocionais no município. 
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5  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Ao longo de nosso trabalho investigamos o potencial turístico do município 

de Castelo-ES. Decidimos analisar em específico a possibilidade do 

desenvolvimento do segmento de aventura, por observamos uma inclinação 

natural do município para os esportes de aventura.  

Para tanto, analisamos inicialmente por meio de discussão teórica a 

complexidade do fenômeno turístico, a composição do sistema de turismo para, 

em seguida, identificarmos o caminho que uma localidade com recursos naturais 

e culturais em potencial percorre até desenvolver um produto turístico.  Depois, 

observamos que a segmentação de mercado é uma estratégia de marketing 

eficaz para criar produtos específicos e diferenciados, para atingir de maneira 

mais eficaz a determinados grupos homogêneos de consumidores, também 

chamados nichos de mercado. Em seguida, analisamos as especificidades do 

turismo de aventura, a fim de conhecer o segmento para o qual estamos 

propondo uma análise do potencial de Castelo. 

A partir daí, conhecemos um pouco nosso objeto de estudo: o município de 

Castelo. Observamos sua localização, características geográficas e demográficas 

e formação histórica do município. Analisamos a situação atual do turismo em 

Castelo, documentos existentes e o panorama da supra-estrutura turística 

municipal. 

No capítulo seguinte, apresentamos a metodologia utilizada para a 

realização de nossa pesquisa. Fizemos uma análise dos recursos disponíveis e 

possibilidade de novos usos para o turismo de aventura e realizamos entrevistas 

qualitativas com a comunidade. Após descrevermos os principais atrativos 

turísticos do município, analisamos o potencial de Castelo para o 
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desenvolvimento do turismo de aventura através de um quadro no qual 

destacamos as atividades de aventura praticadas no município, os locais onde 

ocorrem e onde podem ocorrer, além de propor novas atividades em locais 

considerados favoráveis para tal. A seguir, identificamos o posicionamento da 

comunidade sobre o turismo através das respostas obtidas em entrevistas 

realizadas com representantes de diversos setores envolvidos de alguma forma 

com o turismo no município. 

Por fim, apresentamos os resultados de nossas pesquisas. Concluímos 

que o município capixaba de Castelo possui potencial turístico significativo para o 

segmento de aventura. A diversidade de uso de seus recursos e o interesse e 

iniciativa da população local reforçam esta afirmativa. 

Observamos, no entanto, que para estruturar um produto turístico de 

qualidade, é necessário tomar algumas medidas importantes e atentar para 

questões que possam ameaçar o desenvolvimento sustentável do turismo. Os 

principais pontos a serem trabalhados são: a falta de qualificação profissional nos 

serviços de hospedagem e alimentação; a carência de opções de lazer para 

turistas e moradores; problemas relacionados à infra-estrutura, como melhoria de 

estradas e sinalização; ameaças à sociedade relacionadas à violência, 

prostituição, tráfico de drogas e degradação do patrimônio ambiental e cultural. 

A criação de programas de capacitação profissional, formação de guias de 

turismo, campanhas de educação e sensibilização da população, estruturação de 

roteiros turísticos, incentivo para o surgimento de uma agência de receptivo, e 

apoio financeiro por parte do poder público, em especial para promoção dos 

eventos esportivos foram algumas propostas apresentadas após a análise dos 

resultados da pesquisa. 

Propomos que o turismo de aventura se desenvolva em Castelo com base 

nas orientações das cartilhas do Ministério do Turismo e busque se adequar às 

normas da ABNT e aderir ao Programa Aventura Segura da ABETA. Por último, 

destacamos a possibilidade de trabalho simultâneo com outros segmentos, desde 

que sejam desenvolvidas estratégias de marketing e promoção específicas para 

cada um deles. Finalmente, apresentamos algumas idéias para a divulgação de 

Castelo como destino de turismo de aventura.  
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O turismo, em particular o turismo de aventura, representa um instrumento 

que pode auxiliar o processo de criação de uma identidade local e valorização e 

preservação do meio ambiente, história e cultura local. Observamos que, além 

das belezas naturais, Castelo possui um patrimônio histórico interessante, porém 

vem sofrendo sérios danos ao longo do tempo e necessita de restauração e 

preservação. O desenvolvimento do turismo tem papel importante neste caso, 

pois parte da renda pode ser revertida para fins de preservação do patrimônio 

natural, histórico e cultural através do FUNDETUR. 

Reforçamos a necessidade de planejamento do turismo em Castelo, para 

que a atividade possa propiciar benefícios socioeconômicos sem prejuízos para 

os bens naturais, históricos e culturais e para a qualidade de vida da população. 

Para isso, a participação da comunidade é fundamental neste processo, pois 

todos os setores devem ser responsáveis pelo desenvolvimento da região e 

trabalhar buscando os mesmos objetivos. 

Durante este trabalho, buscamos avaliar as possibilidades de uso turístico 

no município de Castelo, orientando a melhor forma para seu desenvolvimento. 

Identificamos o potencial de Castelo para o turismo de aventura. O sucesso ou 

fracasso do destino dependerá da forma utilizada para desenvolver este potencial. 

Este trabalho foi um pontapé inicial nos estudos sobre o fenômeno turístico 

em Castelo. Destacamos aqui a necessidade de novas pesquisas, que 

contemplem os demais segmentos em potencial no município e que avancem na 

discussão, focando em pontos importantes, como a preservação do patrimônio 

natural e cultural do município. 
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APÊNDICE A - ROTEIRO DAS ENTREVISTAS REALIZADAS: 
 

PERGUNTAS FEITAS PARA TODOS OS ENTREVISTADOS: 
 

1. Quais são os principais atrativos turísticos do município na sua opinião? 
 

2. Qual a sua opinião sobre os seguintes serviços: 
 
 
SERVIÇOS BOM  REGULAR RUIM NÃO SABE 

Hospedagem     

Alimentação     

Lazer     

Saúde     

Limpeza     

Sinalização     

Segurança     

 
 

3. Em sua opinião, quais são os aspectos positivos e negativos dos esportes 
de aventura em Castelo? E que impactos (positivos e/ou negativos) o 
turismo pode oferecer para (seu setor/ área de interesse)? 
 
 

4. Como você vê o turismo em Castelo hoje (qual a situação do turismo em 
Castelo)?  
 

5. Em sua opinião, Castelo tem potencial para desenvolver o segmento de 
turismo de aventura? Quais os benefícios e riscos que a atividade turística 
pode oferecer ao município?  
 

6. O que poderia ser feito para melhorar/desenvolver o turismo de aventura 
em Castelo? 
 

7. Na sua opinião, que relação/função o (representante)  tem com o 
desenvolvimento do turismo no município9? 
 
  
 

                                                           
9 Esta pergunta não foi feita para a Secretária de Turismo, pois a Secretaria é a diretamente 
responsável pelo desenvolvimento da atvidade. 
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PERGUNTAS ESPECÍFICAS: 
 

• Agência de Viagens: 
 

Você trabalha/pretende trabalhar com turismo receptivo? 
 

• Empresa De Receptivo Esportivo: 
 
Quais os locais onde os esportes (cilcoturismo, rapel) são praticados 
atualmente e onde poderiam ser? 
 

• Hotéis: 
 
Existe alguma associação de hoteleiros? Vocês trabalham em conjunto de 
alguma forma? O que você acha disso? 
 
Qual a origem dos hóspedes e sua principal motivação? 
 

• Jeep Club: 
 
Quais os locais onde a atividade é praticada atualmente e onde poderia 
ser? 
 
Qual a origem dos praticantes da atividade? 
 

• Cama e Café 
 
Como funciona o projeto Cama e Café em Castelo (como participar, como 
o turista chega até a casa, como é o pagamento)? Existe algum 
intermediário? 
 
Qual a origem dos hóspedes? Qual a principal motivação deles? 
 

• Associção de Vôo Livre: 
 
Quais os locais onde o esporte é praticado atualmente e onde poderia ser? 
 
Qual a origem dos praticantes da atividade? 
 

• Secretaria de Esportes e Turismo: 
 
Existem turismólogos trabalhando na Secretaria? 
 
Castelo trabalha em conjunto com outro(s) município(s)? De que forma? 
 
Como é o funcionamento do Conselho de Turismo de Castelo? Como é o 
relacionamento entre as partes? 
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APÊNDICE B – REDUÇÃO DE CONTEÚDO DAS PERGUNTAS GERAIS DA ENTREVISTA10 

   

Representantes Texto Original Primeira Redução Segunda Redução

Cachoeiras: do Centro, Pedregulho (Furlan) e Abundância

Gruta do Limoeiro

Parque Estadual do Forno Grande

Prática do Vôo Livre

Rampa do Ubá

Festa de Corpus Christi

Santuário Imaculada Esposa do Espírito Santo (Aracuí)
Exposição Agropecuária

Cachoeiras, Cachoeira do Pedregulho(Furlan)

Gruta do Limoeiro

Parque Estadual do Forno Grande

Esportes de aventura

 Santuário Imaculada Esposa do Espírito Santo
Igreja Matriz

Cachoeiras, Cachoeira do Pedregulho (Furlan) e da Prata 

Parque Estadual do Forno Grande

Pedra do Fogo

Arapoca
Belezas naturais: montanhas, rochas, flores

Cachoeira do Pedregulho (Furlan)
Gruta do Limoeiro

Parque Estadual do Forno Grande

Rampa do Ubá

Estrela do Norte

Sítio Flores Tropicais

 Santuário Imaculada Esposa do Espírito Santo (Aracuí)

Receptividade Local

Entorno do Município

(sic) "Primeiro a receptividade do povo castelense, os atrativos são a 
Rampa do Ubá, Gruta do Limoeiro, Parque Estadual do Forno Grande, 

Cachoeira do Furlan, todo o entorno do município, a região montanhosa, 
Estrela do Norte, o relevo, Sítio de Flores tropicais, o Santuário Imaculada 

Esposa do Espírito Santo."

Projeto "Cama e 
Café"

Pergunta 1 - Quais são os principais atrativos turísticos do Município?

Atrativos Naturais, 
(prática de esportes de 

aventura e lazer ), 
Culturais e Eventos 
(religioso e rural).

Atrativos Naturais, 
(prática de esportes de 

aventura e lazer ) e 
Culturais (religiosos).

Conselho do Meio 
Ambiente

(sic)  "Cachoeira do Centro, Estrela do Norte (as pedras), Cachoeira da 
Abundância, Gruta do Limoeiro, Santuário Imaculada Esposa do Espírito 

Santo, Vôo livre, Festa de Corpus Christi , Exposição Agropecuária, 
Rampa Ubá, Cachoeira Furlan, Parque Estadual do Forno Grande." 

(sic)  "Parque Estadual do Forno Grande, Gruta do Limoeiro, Esportes de 
Aventura, Santuário Imaculada Esposa do Espírito Santo, Igreja Matriz, 

Cachoeiras, a do Furlan."

Associação de 
Bares e 

Restaurantes

(sic)  "Belezas naturais: montanhas, cachoeiras, rochas, flores, Cachoeira 
do Furlan, Cachoeira da Prata, Parque Estadual do Forno Grande, Pedra 

do Fogo, Arapoca."

Departamento de 
Meio Ambiente

Atrativos Naturais, 
(prática de esportes de 

aventura e lazer ).

Atrativos Naturais, 
(prática de esportes de 

aventura e lazer ), 
Culturais (religiosos, 
hospitalidade local).

 

                                                           
10

 As reduções da entrevistas foram realizadas com o auxílio da graduanda em Turismo Simony Rodrigues Marins. 
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Representantes Texto Original Primeira Redução Segunda Redução

Cachoeiras

Gruta do Limoeiro
Parque Estadual do Forno Grande

Rampa do Ubá
Estrela do Norte (cemitério indígena)
Reserva Florestal Mata das Flores

Fazenda do Centro

Fazenda da Prata (cemitério escravocrata)

Bilbioteca Municipal (Castelinho)
Igreja Matriz Nossa Senhora da Penha

Cachoeira do Pedregulho (Furlan)
Gruta do Limoeiro

Parque Estadual do Forno Grande
Santuário Imaculada Esposa do Espírito Santo (Aracuí)

Bilbioteca Municipal (Castelinho)
Teatro Municipal

Cachoeiras
Parque Estadual do Forno Grande

Rampa do Ubá
Alto Chapéu

Bateia
Patrimônio do Ouro
Fazenda da Prata

Ararapoca
Cultura Italiana (festas)

Gruta do Limoeiro
Parque Estadual do Forno Grande

Estrela do Norte
Festa de Corpus Christi

Pontões (agroturismo)
Sombra da Tarde
Gruta do Limoeiro

Parque Estadual do Forno Grande
Estrela do Norte

Vale do Córrego da Prata (Rampa de Ubá)

(sic) "Festa de Corpus Christi, Parque Estadual do Forno Grande, 
Pontões (agroturismo), Estrela do Norte, Sombra da Tarde, Gruta do 

Limoeiro."
Hotéis

Atrativos Naturais, 
(prática de esportes de 

aventura e lazer ), 
Culturais e Eventos 

(religioso).

(sic)  "Vale do Córrego da Prata (visto da rampa de Ubá), Gruta do 
Limoeiro, Estrela do Norte, Forno Grande."

Associação de 
Moradores

Atrativos Naturais, 
(prática de esportes de 

aventura e lazer ).

Casa do Artesão
(sic) "Rampa de Ubá, Alto Chapéu, Cachoeiras, Parte Histórica (Bateia, 
Patrimônio do Ouro, Fazenda da Prata), Arapoca, cultura Italiana, festas 

italianas, Forno Grande."

Departamento de 
Cultura

(sic)  "Gruta do Limoeiro, Pico do Forno Grande, Castelinho, Igreja Matriz, 
Santuário Imaculada Esposa do Espírito Santo, Cachoeira do Furlan, 

Teatro Municipal."

Vereadores

(sic) "Fazenda do Centro, Rampa de Ubá, Gruta do Limoeiro, Cachoeiras, 
Parque estadual do Forno Grande e Reserva Mata das Flores, paisagens 
da Fazenda das Flores, Estrela do Norte (muitos não sabem, mas tem um 

cemitério indígena) e Fazenda da Prata (onde há um cemitério 
escravocrata), Castelinho, Igreja Matriz."

Pergunta 1 - Quais são os principais atrativos turísticos do Município?

Atrativos Naturais, 
(prática de esportes de 

aventura e lazer ), 
Culturais (religiosos e 

históricos).

Atrativos Naturais, 
(prática de esportes de 

aventura e lazer ), 
Culturais (religiosos e 

urbanos).

Atrativos Naturais, 
(prática de esportes de 

aventura e lazer ), 
Culturais (históricos).
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Representantes Texto Original Primeira Redução Segunda Redução

Cachoeiras
Gruta do Limoeiro

Rampa do Ubá
Santuário Imaculada Esposa do Espírito Santo (Aracuí)

Teatro Municipal
Grupo de Dança Italiana
Caminhadas na Natureza

Cachoeiras: Pedregulho (Furlan) e da Prata
Gruta do Limoeiro

Parque Estadual do Forno Grande
Rampa do Ubá

Fazenda das Flores
Ararapoca

Cachoeira do Pedregulho (Furlan)

Gruta do Limoeiro

Parque Estadual do Forno Grande

Parque Beira Rio

Rampa do Ubá

 Ararapoca

 Teatro Municipal

Biblioteca Municipal (Castelinho)

Santuário Nossa Senhora Aparecida (Santinha)

Igreja Matriz Nossa Senhora da Penha

Santuário Imaculada Esposa do Espírito Santo (Aracuí)

Cachoeira do Pedregulho (Furlan)
Gruta do Limoeiro

Parque Estadual do Forno Grande
Rampas de Ubá, Apeninos e Alto Chapéu

Cachoeira do Pedregulho (Furlan) e Alta (São Vicente)
Parque Estadual do Forno Grande

Rampa do Ubá
Cachoeiras: Pedregulho (Furlan)

Fazenda da Prata
Gruta do Limoeiro

Parque Estadual do Forno Grande

Rampa do Ubá
Festa de Corpus Christi

Santuário de Imaculada Esposa do Espírito Santo (Aracuí)
Santuário Nossa Senhora Aparecida - Santinha

Igreja Matriz Nossa Senhora da Penha

Pergunta 1 - Quais são os principais atrativos turísticos do Município?

(sic)  "Cachoeiras, Rampa do Ubá, Gruta do Limoeiro, Teatro Municipal, 
Grupo de Dança Italiana, Caminhadas, Santuário Imaculada Esposa do 

Espírito Santo."

Atrativos Naturais, 
(prática de esportes de 

aventura e lazer ), 
Culturais (artísticos e 

religiosos).

Associação de Vôo 
Livre

Atrativos Naturais, 
(prática de esportes de 

aventura e lazer ) e 
Culturais.

(sic) "Em minha opinião, nossa região é muito rica e inexplorada, 
turisticamente falando. Temos muitas opções turísticas a serem 

desenvolvidas e exploradas, mas vou destacar as principais que já são 
exploradas mas ainda timidamente: Rampa de Ubá, Cachoeira da Prata, 

Fazenda das Flores, Gruta do Limoeiro, Pico do Forno Grande, Cachoeira 
do Furlan, Arapoca, etc."

Associação Rural 
Sustentável

(sic)  "Em geral a gente trabalha com a Gruta do Limoeiro (patrimônio 
cultural desde 1984); Parque Estadual do Forno Grande (que é uma 

reserva ecológica, vamos começar a trabalhar o ecoturismo, desenvolver 
um pouco mais agora também com a criação da secretaria municipal do 

meio ambiente, para não deixar tudo na mão do estado); Rampa de Ubá e 
entorno – Cachoeiras do Pedregulho, do Furlan, Vale da Prata e seus 
empreendimentos. No turismo religioso, a festa de Corpus Christi; o 
Santuário de Aracuí; A Igreja Matriz e a Santinha (Santuário Nossa 

Senhora Aparecida)."

Secretaria de 
Turismo

Atrativos Naturais, 
(prática de esportes de 

aventura e lazer ) e 
Culturais e eventos 

(religiosos).

Atrativos Naturais, 
(prática de esportes de 

aventura e lazer ).

Atrativos Naturais, 
(prática de esportes de 

aventura e lazer ).
(sic)  "Rampa Ubá, Cachoeira Furlan, Parque Estadual Forno Grande."

Presidente do Jeep 

Club

(sic)  Gruta do Limoeiro, as rampas de Ubá, Apeninos e Alto Chapéu, 
Parque Estadual do Forno Grande, Cachoeira do Furlan.

Empresa de 
receptivo esportivo

(sic)" Atrativos urbanos para um “passeio panorâmico”: Teatro Municipal
(foi o segundo do estado, depois do de Vitória), o Castelinho, A Igreja
Matriz (que tem diversos estilos arquitetônicos, mas está em uma
localização privilegiada, o turismo religioso é forte), o parque Beira Rio
(que ficou desprotegido pela enchente, mas era bonita, e as pessoas da
cidade frequentam para caminhadas, ver os peixes com as crianças...),
Monumento Nossa Senhora Aparecida (que as pessaos gostam de saber
que é a própria comunidade que mantém funcionando), passa pela
avenida, Santuário de Aracuí (você avista de lá o pico do Forno Grande,
já se localiza, as pedras da Arapoca, além do lado místico da santuário, a
história da visão de nossa senhora, que já trouxe pessoas famosas como
Roberto Carlos, Elba Ramalho, Joana) [...]
Atrativos naturais: Gruta do Limoeiro, Rampa de Ubá, Cachoeira do
Pedregulho (Furlan), Parque Estadual do Forno Grande, região da
Arapoca (tem umas particularidades, pode dar uns roteiros interessantes,
como roteiro da cachaça)."

Agência de Viagens

Atrativos Naturais, 
(prática de esportes de 

aventura e lazer ), 
Culturais (religiosos e 

urbanos).
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Representante Texto Original Primeira Redução Segunda Redução

Conselho do Meio 
Ambiente

(sic) "Só vejo pontos positivos, os esportes fazem bem para a 
saúde, são mais um atrativo, trazem mais finanças.

Positivo: Sebrae, dá apoio para quem trabalha com turismo."

Apresenta apenas pontos positivos. São um 
atrativo, gerando recursos finaceiros. Há apoio do 

Sebrae.

Esportes como atrativos positivos 
geradores de recursos finaceiros.

Associação de Bares 
e Restaurantes

(sic) "Só aspectos positivos: na questão financeira, para a 
cultura...Traz mais recursos e mais novidades, pois eles vem e 

pedem algo e a gente desenvolve."

Apresenta apenas aspectos positivos. Geram 
recursos financeiros para a cultura e novidades 

para a cidade.

Esportes como atrativos positivos 
geradores de recursos finaceiros, que 
podem ser direcionados para outros 
setores. Público que contribui para a 

inovação.

Departamento de 
Meio ambiente

(sic)  "A grande potencialidade do Município pode atrair a geração 
de renda e a divulgação do município, mas também pode trazer 

riscos à segurança. O turismo aumenta a consciência da 
potencialidade, porém pode haver depredação da natureza se não 

houver orientação."

A potencialidade gera renda e divulgação do 
Município, mas pode gerar o aumento da 

criminalidade e a depredação do meio ambiente, 
se mal organizado.

Pontos Positivos: maior conhecimento do 
destino e renda. Pontos negativos: 

Aumento da criminalidade e degradação 
ambiental. 

Projeto "Cama e 
Café" (sic) "Não posso opinar,  pois não estou por dentro."

(Não respondeu)
Representante não está a par destes 

aspectos.

Vereadores
(sic)  "Os pontos positivos são o movimento na economia local e o 

intercâmbio cultural."
Movimentação da economia local e intercâmbio 

cultural como pontos positivos.
Pontos Positivos: Aquecimento da 

economia local e intecâmbio cultural

Departamento de 
Cultura

(sic) "Traz mais organização, mais opções de lazer...Mais gente 
na cidade, vinda de pessoas..."

Aumento da organização, opções de lazer e fluxo 
de pessoas.

Incremento no Setor Turístico, aumento 
da oferta e da demanda.

Casa do Artesão

(sic) "Eu não posso opinar sobre os esportes, pois não estou 
muito por dentro. Sobre o atesão, bem, na verdade não existem 

artesões em Castelo. Há uma dificuldade em se trabalhar em 
associativismo por aqui."

(Não respondeu)

Representante não está a par dos 
aspectos sobre os esportes. Apenas cita 

a inexistência de artesãos e/ou seu 
associativismo.

Hotéis
(sic) "Acho excelente, pois você coloca a juventude para se 

interessar pelos esportes e tira da rua, é educativo." Positivo por tirar jovens da rua e educar. Esportes como fortalecedor da educação

Pergunta 3 - Quais são os aspectos positivos e negativos dos Esportes de Aventura em Castelo? E que impactos positivos e/ou negativos o 
turismo pode oferecer para (o setor)?
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Representante Texto Original Primeira Redução Segunda Redução

Associação de 
Moradores

(sic) "O positivo é que divulga o nome do Município pra outras 
partes do Estado, do país e até do mundo; eu não vejo nada de 

negativo que possa ocorrer, pois geralmente as pessoas 
interessadas em turismo tem uma cabeça boa, são mais 

instruídas."

Positivo por promover o município em ambito 
estadual, nacional e mundial. Não há aspectos 
negativos, pois o público é, em geral, instruído.

Positivo por promover até mundialmente 
o Município. Não há aspectos negativos.

Associação Rural 
Sustentavel

(sic) "Acho que não tem nada de ruim, só temos a ganhar. A 
prática dos esportes traz saúde e distância das drogas. Enquanto 
os jovens estão praticando os esportes ficam longe das drogas. É 

bom também, pois representa uma opção a mais para as 
propriedades rurais, por exemplo, o restaurante da cachoeira do 

Furlan."

Apenas pontos positivos. O esporte traz saúde e 
distancia os jovens das drogas. Apresenta-se 

ainda como uma opção aos produtores rurais, na 
diversificação de suas atividades.

Pontos positivos: aumento da saúde, 
diminuição das drogas, alternativa 
econômica para produtores rurais.

Associação de Vôo 
Livre

(sic) "Pontos Positivos: clima excelente, região privilegiada, relevo 
bastante diversificado, bons ventos quadrante Norte e Sul. Pontos 

Negativos: Estradas precárias de terra batida, ficam ainda pior 
com as constantes chuvas, falta hospedagem para os grandes 

eventos, poucas opções de lazer (cinema, teatro, etc). Impactos 
Positivos: renda alternativa a muitas pessoas da cidade.Impactos 

Negativos: se a cidade virar point turístico, começar a receber 
muitos turistas sem estar preparado, com mais opções, melhor 
atendimento e falta de segurança,  a propaganda negativa será 

muito forte."

Pontos Positivos: Características e atrativos 
naturais. Pontos Negativos: Estradas de terra 

batida, deficiência na oferta de hospedagem em 
momentos de eventos, poucas opções de lazer. 
Impactos Positivos: Renda alternativa. Impactos 

Negativos: Aumento do fluxo turístico sem 
organização pode transmitir uma imagem 

negativa considerável.

Pontos Positivos: características naturais 
favoráveis à atividade esportiva. Pontos 

Negativos: Falta de infra-estrura, 
equipamentos e oferta turística. Impactos 

Positivos: Diversificação econômica. 
Impactos Negativos: Transmissão de 
imagem negativa por falta de preparo.

Agência de Viagens
(sic) "Acho que tem tudo positivo, é muito bom, o negativo é a 

questão da prostituição, principalmente na época dos 
campeonatos."

Tudo é positivo, com exceção da prostituição nas 
épocas de campeonatos.

Prostituição quando há eventos 
esportivos.

Empresa de receptivo 
esportivo

(sic)  "O bom é que tem potencial, aproveita a área rural, 
aumentou o turismo de final de semana, pois durante a semana 
os hotéis ficam ocupados por conta do comércio aquecido, mas 
isso mudou principalmente após a chegada do vôo livre, o preço 

também é bom; o ruim é a falta de especialização de quem 
trabalha com o turismo."

Município com potencial, com aproveitamento de 
área rural. Aumento do Turismo em fins de 

semana por causa do voo livre. Preço como fator 
positivo. Falta de preparo de profissionais de 

turismo como pontos negativos.

Potencialidade local, diversificação 
econômica, (áreas rurais e esportes de 

aventura), preço como fator positivo. 
Ponto Negativo: Falta de preparo de 

profissionais de Turismo.

Presidente do Jeep 

Club

(sic)  "Os pontos positivos são a atração de turistas, ajuda as 
entidades beneficentes (pois alguns eventos, como os do jeep 
clube, tem renda revertida para essas entidades), os esportes 

estão ligados à natureza, incentiva a pratica de esportes entre os 
jovens.

Aumento do fluxo de turistas e de renda, 
revertida para entidades beneficentes. Incentivo à 

prática de esportes.

Aumento de demanda e captação de 
recursos para entidades beneficentes. 

Estímulo ao esporte.

Secretaria de Turismo

(sic) "Só pontos positivos, eu não vejo ponto negativo algum: traz 
visibilidade do município, nós tivemos uma visibilidade mundial do 
município, coisa que nós nunca íamos conseguir sozinhos, com 
mídia paga, ia demorar muito tempo e íamos gastar muito mais 

com mídia paga do que gastamos com os eventos que são 
promovidos dos esportes aqui em Castelo; a economia do 
Município; o conhecimento do município, as pessoas ficam 
encantadas quando vem à Castelo, principalmente com a 

receptividade do povo, a beleza da cidade, a organização, eles 
elogiam muito, temos até pesquisas sobre isso feita no primeiro 

mundial, só pontos positivos, e todo o desenvolvimento do 
agroturismo alavancou bastante com o desenvolvimento dos 

esportes de aventura em Castelo."

Aumento da visibilidade do municipio através da 
midia espontânea. Aquecimento econômico. 

Atratividade devido à características da 
população e natureza local e a organização dos 

eventos. O desenvolvimento do agroturismo com 
a intensificação dos esportes de aventura.

Promoção mundial das características 
locais pela mídia espontânea e 

diversificação econômica com incremento 
do agroturismo.

Pergunta 3 - Quais são os aspectos positivos e negativos dos Esportes de Aventura em Castelo? E que impactos positivos e/ou negativos o 
turismo pode oferecer para (o setor)?
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Representante Texto Original Primeira Redução Segunda Redução

Conselho do Meio 
Ambiente

(sic) "Melhorando cada vez mais" Melhor. O Turismo melhora progressivamente.

Associação de 
Bares e 

Restaurantes
(sic) "Está se desenvolvendo." Desenvolvendo-se. Turismo em desenvolvimento.

Departamento de 
Meio ambiente

(sic) "Está em crescimento, se divulgando...Está no caminho." Em crescimento, sendo divulgado. Turismo em crescimento.

Projeto "Cama e 
Café"

(sic) "Está 100% melhor que uns anos atrás. Tem um grupo 
de empreendedores que estão correndo atrás, fazendo 

cursos, workshops, pessoas interessadas mesmo, mas ainda 
tem muito a se fazer."

100% melhor. Existe a atuação de 
empreendedores que realizam 

cursos e outros.

Atuação de empreendedores no 
desenvolvimento do turismo.

 Vereadores
(sic) "Está tentando se desenvolver, mas precisa melhorar 

muito ainda."
Em desenvolvimento.

Turismo a caminho do 
desenvolvimento.

Departamento de 
Cultura

(sic) "Bom, pode melhorar ainda, mas deu uma alavancada." Pode melhorar ainda mais. Em estágio inicial de desenvolvimento.

Casa do Artesão
(sic) "Está caminhando, mesmo com muitos pontos contra, 

como o clima de Castelo...Tem o turismo religioso que é 
forte..."

Em desenvolvimento, com atrativos, 
como o relioso, forte.

Em desenvolvimento. Turismo 
religioso forte.

Hotéis

(sic) "O turismo é forte na área comercial, Castelo hoje é 
referencia em hotéis para representantes comerciais. Tem 
também as festas, a Festa de Corpus Christi, alguns shows 

esporádicos e os eventos esportivos."

Turismo de negócios e eventos 
(religiosos e esportivos) forte.

Atuação do Turismo de Negócios e 
eventos.

Associação de 
Moradores

(sic) "Fraquíssimo. Castelo já foi mais procurado antigamente, 
as pessoas vinham na festa de Castelo ver os jogos, 

participar dos bailes. Acho que hoje diminuiu muito. Eu tive 
várias oportunidades de viajar, cheguei de Fernando de 

Noronha agora, e cheguei a conclusão de que se o turismo 
não for a nível estadual ele não funciona. Castelo sozinho ou 

outra cidade não tem potencial pra trabalhar sozinho. E o 
Espírito Santo está perdendo muito ponto por causa disso, de 
envolver as agências de turismo e desenvolver o turismo aqui 

no estado, porque o estado é riquíssimo em potencial 
turístico, agora não adianta querer, não funciona resolver 

fazer turismo em Castelo, não existe... Castelo tem potencial, 
muitos, mas agregado a outros municípios e ao estado.  

Enquanto se pensar pequeno não vai se fazer turismo de jeito 
nenhum."

Fraco em comparação ao passado. 
Deve buscar integração estadual 
para desenvolver-se, pois possui 

potencial.

Em declinio em relação ao passado. 
Deve buscar a regionalização.

Pergunta 4 - Como você avalia o turismo em Castelo hoje (qual a situação do turismo em Castelo)? 
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Representante Texto Original Primeira Redução Segunda Redução

Associação Rural 
Sustentável

(sic) "Está crescendo, se desenvolvendo." Em desenvolvimento. Em desenvolvimento.

Associação de Vôo 
Livre

(sic) "Em minha opinião, o turismo em Castelo ainda 
engatinha, ainda há muito o que fazer em estrutura básica 
para atrair e acomodar bem os turistas... Falta desde boas 

acomodações ate boas opções de lazer para manter 
ocupados os turistas por mais tempo. Precisamos que o 
cinema funcione, que o teatro funcione com boas peças, 

precisamos que o atendimento medico seja eficiente, que a 
policia seja reforçada."

Com desenvolvimento lento. São 
necessários investimentos em 

saúde, segurança, cultura (cinema e 
teatro) hospedagem, para que se 
aumente o tempo de permanência 

dos turistas.

Mais investimentos em infra-estutura 
de apoio, em equipamentos de 

hospedagem e na oferta de lazer e 
entretenimento para aumento da 

permanência dos visitantes.

Agência de Viagens (sic) "Poderia estar bem melhor se as pessoas falassem a 
mesma linguagem."

Problemas entre os agentes
Ausência de integração entre os 

agentes.

Empresa de 
receptivo esportivo

(sic) "Acho que está muito cru. Está crescente, porém não 
especializado."

Ainda é fraco, é necessária a 
especialização.

Especialização da atividade.

Presidente do Jeep 

Club

(sic)"Melhorou muito. Antes não tinha praticamente nada. 
Pode melhorar mais. Esse desenvolvimento veio com o 

paraglider, que divulgou, trouxe televisão... mas ainda falta 
apoio da prefeitura para organizar melhor, pois hoje a 
organização depende de quem pratica o esporte para 

organizar."

Melhorou com o incremento dos 
esportes de aventura, mas ainda é 
deficiente, com falta de apoio da 

prefeitura.

Esporte de aventura como alavanca 
para o turismo. Ausência de apoio 

Municipal.

Secretaria de 
Turismo

(sic)"Castelo se encontra em uma região turística, a Região 
das Montanhas capixabas, fazendo parte do Convention das 

Montanhas, que é uma organização direcionada para a 
captação de eventos par a região; stá sendo criada a rota das 
montanhas capixabas, onde o município está sendo inserido; 

participação se feiras, participação de todos os eventos 
turísticos do estado e feiras importantes do país com toda 

nossa folheteria. Específico são os eventos, pois existe uma 
divulgação do município, pois nós temos uma estrutura de 

rampa ímpar, que não existe em lugar nenhum, nem 
Valadares tem a estrutura que nós temos na rampa, e isso 
atrai turista o ano inteiro pra Castelo. Além dos eventos de 

mountain bike que tá crescendo, rapel, escalada, que sempre 
Castelo ta recebendo pessoas para este tipo de esporte. 

Caminhadas na natureza, a gente recebe grupos 
independente das caminhadas que a prefeitura promove, 

caminhadas já específicas nos trechos entre rampas, 
cachoeiras, Forno Grande, desde 2006. Nós temos a 

pesquisa da festa de Corpus Christi sobre fluxo turísticos de 3 
anos, além da pesquisa que nós fizemos no primeiro 

campeonato em 2006 entre os estrangeiros sobre o que eles 
acharam da cidade."

Inseri-se na Região Turística das 
Montanhas Capixabas, fazendo parte 
do Convention das Montanhas, uma 
organização que atua na captação 

de eventos. Possui estrutura 
diferenciada para a prática de 
esportes de aventura, por isso 

recebe turistas durante todo o ano. A 
Prefeitura atua na promoção de 
caminhadas e faz pesquisas de 

demanda em eventos como o de 
Corpus Christi e alguns esportivos.

Atuação de organismos como o 
Convention Boureaux para a captação 
de eventos e integração regional, além 

da Prefeitura em atividades de 
pesquisa e promoção.

Pergunta 4 - Como você avalia o turismo em Castelo hoje (qual a situação do turismo em Castelo)? 
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Representante Texto Original Primeira Redução Segunda Redução

Conselho do Meio 
Ambiente

(sic) "Sim. Os benefícios são aumento da renda, divulgação do 
Município, diminuição do êxodo rural."

Potencial, com aumento da renda e 
promoção da cidade e diminuição de 

exôdo rural.

Potencial para Turismo de Aventura com benefícios em aumento de renda 
e promoção e diminuição de problemas sociais como o exôdo rural.

Associação de 
Bares e 

Restaurantes

(sic) "Sim, com certeza. Benefícios: todos, tudo é bom.Riscos: os 
riscos dos esportes, de acidentes mesmo."

Potencial. Apresenta todos os 
benefícios com riscos apenas inerentes 

aos esportes de aventura, como 
acidentes.

Apresenta potencial. Riscos apenas com os acidentes esportivos.

Departamento de 
Meio ambiente

(Sic) "Sim." Tem potencial. O Municipio possui potencial para o segmento.

Projeto "Cama e 
Café"

(sic) "Sim. Pelo que ouvimos dos hóspedes, eles ficam 
apaixonados pelas paisagens que veem. Os benefícios é a cadeia 

se forma: se chega um hóspede aqui eu vou precisar de mais 
gente para trabalhar, vou comprar produtos, ou seja, movimenta a 

economia. Não vejo nenhum risco."

Possui potencial. Apenas benefícios. 
Com aumento da oferta de trabalho e 

do consumo, não há riscos.
Possui potencial. Há aquecimento econômico.

 Vereadores
(sic) "Sim, tem potencial. Um risco é que não ter infra-estrutura 
adequada para atendimento médico, como já houve casos com 

voadores que não conseguiram ser atendidos."

Tem potencial. Falta infra-estrutura 
adequada de atendimento médico para 

atender aos esportistas.
Possui potencial. É necessário investimento em infra-estrututa de saúde.

Departamento de 
Cultura

(sic) "Sim. O bom é que mais gente conhece a cidade, fica mais 
conhecida; o ruim é que pode trazer aumento da violência."

Potencial. Aumento da promoção e em 
contrapartida da criminalidade.

Possui potencial. Estímulo a promoção. Crescimento da violência.

Casa do Artesão
(sic) "Sim. Só pode trazer coisas boas, melhorar hotéis, 

restaurantes...)"
Potencial. Melhorias em hotéis e 

restaurantes.
Possui potencial. Tem como benefícios a melhoria dos equipamentos 

turísticos de hospedagem e restauração.

Hotéis

(sic) "Sim, principalmente pelas características da região, como ali 
em Sombra da Tarde, tem umas pedras boas para rapel, 

escalada...Só traz benefícios, aumento da renda do produtor rural 
(caso se trabalhe com o agroturismo), aumento da ocupação dos 

hotéis."

Potencial, com áreas ainda não 
exploradas. Beneficios economicos 

para produtores rurais e da ocupação 
dos hoteis.

Possui potencial. Ganhos para os produtores rurais e para a rede 
hoteleira.

Pergunta 5 - Castelo tem potencial para desenvolver o segmento de Turismo de Aventura? Quais são os benefícios e riscos que a atividade turística pode oferecer 
ao Município? 
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Representante Texto Original Primeira Redução Segunda Redução

Associação de 
Moradores

(sic) "Não vejo muita vocação para isso. Acho que o que tem hoje 
já está de bom tamanho, deve-se trabalhar apenas uma coisa. 

Não tem infra-estrutura nas cachoeiras...se for feito um trabalho 
regional ou estadual tudo bem, pois aí nós teríamos Vitória, as 

montanhas, mas sozinho Castelo não tem muito o que oferecer."

Não vê potencial, defende a 
manutenção do turismo existente, mas 

aponta investimentos para infra-
estrutura nas cachoeiras.

Não observa vocação. Defende investimentos em infra-estruta de 
atrativos.

Associação Rural 
Sustentável

(sim) "Sim, tem potencial.Acho que o turismo não oferece nenhum 
risco, só benefícios, traz divisas, dinheiro para a cidade."

Potencial. Gera divisas. Turismo como gerador de divisas para a cidade.

Associação de Vôo 
Livre

(sic) "Em minha opinião, vejo um grande futuro para o turismo na 
cidade, mas para que aconteça, muitas melhorias precisam ser 

feitas, como já disse antes: melhores estradas, mais opções 
noturnas na cidade, como cinema, teatro, boas opções de 

restaurante, etc. Eu vejo com isso uma opção interessante para  o 
desenvolvimento econômico do município. O grande risco que 

corremos é que o desenvolvimento venha sem o  devido preparo 
por parte dos administradores, como a segurança, saúde, etc, e 

com isso tenhamos grandes problemas como aumento da 
violência, trafico de drogas, etc."

Grande potencial. São necessários 
investimentos em melhorias de infra-

estrutura de apoio, em equipamentos e 
na oferta de entretenimento. Mas é 

necessário que seja acompanhado de 
organização por parte da gestão para 
que não creçam problemas como a 

violência.

Possui potencial. São necessários investimentos em infra-estrura de apoio 
e turística, acompanhados de planejamento e organização pela supra-

estrutura.

Agência de Viagens
(sic) "Sim, nós temos muitas pedras para fazer rapel, escalada, 
voo livre.O benefício é que movimenta a economia e o risco, a 

prostituição."

Potencial. Movimentação da economia, 
entretanto, aumento da prostituição.

Possui potencial. Aquecimento econômico. Pode gerar aumento da 
prostiuição.

Empresa de 
receptivo esportivo

(sic) "Sim, demais. Em especial os esportes de montanha, por 
conta do nosso relevo (que foi inclusive de onde surgiu o nome da 
cidade). Os benefícios são dinheiro, renda, emprego e os riscos 

são o crescimento urbano desordenado com o progresso."

Potencial, com destaque para os 
esportes de montanha. Aumento da 

renda, consumo, emprego. Pode gerar 
crescimento urbano desordenado.

Possui potencial. Gera crescimento econômico. Pode gerar crescimento 
urbano desordenado.

Presidente do Jeep 

Club

(sic) "Com certeza. O bom é que atrai empresários e turistas. O 
ruim é que na época dos campeonatos, quando vieram muitos 

“gringos”, houve o problema da prostituição, pois algumas meninas 
se iludem, ficam deslumbradas com os gringos, pensando que 

eles podem levá-las para morar fora com eles (turismo 
sexual)...eles também trazem drogas para cá (alguns)." 

Potencial. Atrai turistas e empresários. 
Como pontos negativos, a prostituição e 

aumento da circulação de drogas.

Potencial. Aumento da demanda de turistas e negócios. Prostituição, 
drogas e turismo sexual.

Secretaria de 
Turismo

(sic) "Muito, o nosso potencial tá aí. A atividade turística, ela 
sempre tem um impacto pela circulação de pessoas. Como os 

esportes de aventura são esportes ligados à natureza, à 
preservação da natureza, eu não vejo problema nenhum de 

impacto, ao não ser o impacto de circulação de pessoas por estas 
áreas, mas impactos negativos de poluição, de destruição eu não 
vejo, pois são pessoas que preservam a natureza, que vem pelas 

belezas naturais que nós temos."

Potencial. Pode gerar impactos pela 
circulação de pessoas em áreas 

naturais, mas defende que os turistas 
preservam a natureza.

Possui potencial. Defende pequenos impactos na natureza pelo fluxo de 
visitantes, mas aponta o perfil de preservação dos visitantes.

Pergunta 5 - Castelo tem potencial para desenvolver o segmento de Turismo de Aventura? Quais são os benefícios e riscos que a atividade turística pode oferecer 
ao Município? 
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Representante Texto Original Primeira Redução Segunda Redução

Conselho do Meio 
Ambiente

(sic) "Divulgando mais e recebendo apoio de outros órgãos." Promoção e apoio.
Promoção e cooperação 

intersetorial.

Associação de 
Bares e 

Restaurantes

(sic) "Falta capacitação do pessoal, pra levar até o local, falar lingua extrangeira, saber 
as técnicas; treinamento dos serviços, apoio político, interagir a população com o 

turista."

Capacitação profissional, 
profissionais bilingues, apoio 
político e intereção entre a 

população e os turistas.

Profissionalização, apoio político e 
interação visitantes-comunidade 

local.

Departamento de 
Meio ambiente

(sic) "Equipes específicas para diferentes modalidades." Especialização nas atividades Especialização

Projeto "Cama e 
Café"

(sic) "Precisa incrementar o Conselho de Turismo, é muito fraco, tinha que ser atuante 
mas não é. Eu acho que tem gente que tem que se dispor mais. Não existe 

voluntariado aqui em Castelo. As pessoas são individualistas, não entendem a 
importância de se reunir para discutir as coisas, acham que estão perdendo seu 

tempo. Eu acho fundamental arborizar a cidade, pois é muito quente, o clima na sede 
não é agradável. Tem que sinalizar tudo. E ter um cronograma de atrações turísticas, 
trabalhar determinados eventos, mas que sejam programados, mais elaborados. Por 
exemplo, Corpus Christi traz muito turista, temos que trabalhar não só o dia da festa, 

mas elaborar roteiros para que o turista fique da quarta até o domingo: o grupo de 
dança pode apresentar um espetáculo no teatro, ir na Rampa do Ubá, em algum sítio, 
para segurar os turistas. A nossa intenção (empreendedores) é fazer estes roteiros, 
aqui além da hospedagem nós íamos programas sarais, mas com o problema da 

enchente...Preparar a cabeça das pessoas, com conscientização da importância do 
turismo, manter a cidade limpa e organizada; criar oportunidade para despertar a 

curiosidade do turista, a história (cemitério do limoeiro)."

Maior atuação do Conselho de 
Turismo, criação de programa de 
conscientização sobre o Turismo, 

organização de trabalho 
participativo. Arborizar e sinalizar 
a cidade.  Criar um cronograma 
de atrações turísticas e eventos 

para aumentar a permanência dos 
turistas. 

Atuação do Conselho Municipal 
de Turismo. Programa de 
conscientização. Trabalho 

participação. Investimentos em 
infra-estrura de apoio (sinalização 
turística, urbanismo). Calendário 

de eventos.

 Vereadores

(sic) "Precisa se estruturar melhor; garantir segurança para turistas e moradores. 
Transporte para que inclusive os moradores tenham acesso aos locais; precisa 

subsidiar as entidades e associações que já trabalham para promover o turismo; 
melhorar a rodovia que dá acesso a cidade; incentivar o surgimento de pousadas no 
interior, pois a temperatura na sede é muito alta; incentivar o cama e café ou outros 
empreendedores a fim de trabalhar mais com o interior; apoiar com informações, 
ministrando palestras, seminários, orientando a população sobre a importância de 

valorizar o turismo e suas potencialidades (o turismo cultural, histórico)...Nós já 
ouvimos de algumas pessoas que tentar preservar o patrimônio histórico é utopia! Já 
estamos conseguindo resgatar muitas coisas...Tem muita história e se não tiver um 
espaço para preservar essa memória fica difícil...Tem que ter um museu, um centro 

cultural...Ter mais lazer noturno, uma vida cultural mais ampla (abrir espaço para artes 
plásticas, exposições); melhorar rodovia, segurança, atendimento médico e serviços 

de hospedagem."

Investimentos em infra-estrura de 
apoio (segurança, transportes, 

rodovias, saúde) no aumento de 
equipamentos no interior 

(pousadas), estimular 
empresários e conscientizar a 

população. Preservar bens 
histórico-culturais, ampliar a oferta 

turística.

Investimentos em Infra-estrura de 
apoio, em equipamentos 

turísticos. Estímulo ao 
empresariado local e 

conscientização da população. 
Ampliação da oferta de serviços. 

Atuação na preservação do 
patrimônio histórico-cultural.

Pergunta 6 - O que poderia ser feito para melhorar/desenvolver o turismo de aventura em Castelo?
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Representante Texto Original Primeira Redução Segunda Redução

Departamento de 
Cultura

(sic) "Mais apoio da prefeitura, incentivos." Incentivos políticos. Incentivos políticos.

Casa do Artesão
(sic) "Falta infra-estrutura. Estradas, divulgação, valorizar o atrativo (melhorando a 

estrutura e divulgando)."
Infra-estrutura. Promoção Infra-estrutura. Promoção

Hotéis

(sic) "Falta estrutura, a prefeitura não tem capacidade de fazer o trabalho sozinha. 
Tem que dar mais incentivo para as empresas desenvolverem e patrocinarem (os 
pacotes de patrocínio são muito caros) os eventos, como vem ocorrendo com o 

pessoal do Viva Esportes, incentivar o pessoal de Castelo, pois quando vem gente de 
fora, do campeonato mundial de paraglider, por exemplo, eles dão incentivos..."

Incentivos finaceiros-políticos e 
parceria entre os setores

Parceria intersetorial e apoio 
político.

Associação de 
Moradores

(sic) "Falta investimento, acesso nas estradas, pois o potencial está no interior... Eu 
vejo que Castelo está sempre fora, fora da rota do Café...Tem que ter uma 
integração...Castelo já foi mais famosa, a educação está ruim, o índice de 

criminalidade aumentou...Castelo tem potencial, o município é muito bonito, tem o 
Forno Grande que é lindíssimo e não explorado, a Sombra da Tarde, Estrela, a própria 
Pedra Lisa, estes altos...Mas não tem estrada...Até que não cortar isto aqui de asfalto 
não tem turismo, o primeiro investimento é em estrada, se tiver estrada você pode ter 
um bom bar, uma lanchonete, um hotel pra pegar o clima de montanha. O voo livre foi 

um pontapé inicial, mas isso aí foi sorte, pois não traz o turista, traz as pessoas que 
estão a fim daquilo, mas não tem estrada, só tem um bar que você passa fome, como 

você vai levar criança lá..."

Investimentos em infra-estrura 
(estradas, educação, segurança) 

para o interior. Integrar Castelo na 
rota do Café. Criação de 

equipamentos (restaurantes, 
hotéis, bares, lanchonetes).

Investimentos em Infra-estrutura 
até o interior. Integração de 

atividades. Ampliação da oferta 
de serviços de restauração e 

hospedagem.

Associação Rural 
Sustentável

(sic) "Acho que precisam surgir novas modalidades, como os esportes aquáticos. 
Precisa mais gente se capacitar para oferecer estes esportes."

Novas modalidades esportivas. 
Capacitação profissional.

Diversificação de atrativos 
esportivos, capacitação 

profissional.

Pergunta 6 - O que poderia ser feito para melhorar/desenvolver o turismo de aventura em Castelo?
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Representante Texto Original Primeira Redução Segunda Redução

Associação de Vôo 
Livre

(sic) "Além das melhorias que já mencionei antes (estrutura, estradas, hospedagem, 
etc) teríamos que ter mais incentivo e apoio financeiro para promover mais eventos de 

grande porte de voo e tambem para outras modalidades de esporte, como bikes, 
caminhadas, treeking, escaladas, rapel, etc."

Infra-estrura de apoio e incentivos 
finaceiros para promoção de 

eventos de grande porte para o 
vôo livre e para outras 

modalidades esportivas.

Infra-estrutura de apoio. 
Incentivos finaceiros para 

promoção de eventos esportivos.

Agência de Viagens

(sic) "Eu acho que falta cooperativismo. A população ainda está muito despreparada. 
Eu acho que tudo passa pela educação, nas próprias escolas, além de treinamento em 

todos os setores (garçon, frentista) e a interação de todos os setores. Ter cursos de 
qualidade no atendimento, no comércio, hotéis, etc." 

Cooperação intersetorial. 
Capacitação profissional técnica 

especifica. Educação para a 
população.

Cooperação intersetorial. 
Educação de base e capacitação 

profissional técnica especifica. 

Empresa de 
receptivo esportivo

(sic) "Tem que ter um direcionamento, um público alvo. A prefeitura investir, incentivar 
mais eventos de aventura, pois se a população não vê, ela não cria vícula, não 

conhece o que ela tem a oferecer. Falta planejamento.Hoje a agência de Castelo não 
faz receptivo e nem nós temos a intenção de fazer receptivo convencional. "

Direcionamento. Público-alvo. 
Incentivos municipais para os 

esportes. Planejamento. 
Organização de receptivo local.

Segmentação de mercado. 
Planejamento e incentivos 

municipais. Organização da oferta 
(receptivo local).

Presidente do Jeep 

Club

(sic) "Precisa de mais apoio da prefeitura. Investir mais em lazer, na cultura. Explorar 
mais os atrativos (por exemplo, às vezes você vai à rampa do Ubá e não consegue 
comer). Falta infra-estrutura nos atrativos. Mais placas, organização, sinalização(até 

quem pratica esportes tem dificuldade de achar os lugares)."

Apoio da Prefeitura. Investimentos 
em lazer e cultura. Melhorar a 

ofera de serviços e a infra-
estrutura nos atrativos.

Apoio Municipal. Ampliação da 
oferta de serviços e 

entretenimento.Investimentos em 
infra-estrutura.

Secretaria de 
Turismo

(sic) "Mais empreendimentos. Aí não depende de nós, depende da iniciativa privada, 
alguns já estão surgindo, já temos mais pousadas, mais um hotel sendo construído. O 

esporte de aventura trouxe para o município de Castelo desenvolvimento, na rede 
hoteleira, nos restaurantes, tem bares até hoje que mantiveram seus cardápios 

bilingue, justamente pela frequencia dos extrangeiros no município."

Atuação do setor privado para 
ampliar a oferta de serviços.

Ampliação de investimentos do 
setor privado.

Pergunta 6 - O que poderia ser feito para melhorar/desenvolver o turismo de aventura em Castelo?
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Representante Texto Original Primeira Redução Segunda Redução

Conselho do Meio 
Ambiente

(sic) "A função é a de orientar, explicar. Dar idéia se vai melhorar ou 
não."

Orientar, explicar a respeito das ações. Orientar ações.

Associação de Bares e 
Restaurantes

(sic) "Para estimular o aperfeiçoamento dos estabelecimentos, 
melhorar alimentação, limpeza e higiene, qualidade da comida. 

Ajudar na festa de Corpus Christi, com as barracas do local, que 
antes eram no meio da avenida, agora é tudo concentrado.Porém 

há muito tempo que não tem reunião do conselho, faz mais de ano. 
O turismo começou em Castelo do CAEC e foi expandindo, saiu o 

off-road, o rapel, o motocroos, saiu tudo daqui..."

Estimular o aperfeiçoamento dos 
estabelecimentos. Auxiliar na organizção de 

festas populares. O Conselho não tem 
organizado reuniões. Atuação do Caec para 

ampliação das atividades esportivas.

Estimular, auxiliar na organização de 
serviços e atividades.

Departamento de Meio 
ambiente

(sic) "É importante para a conscientização ambiental, para a 
preservação."

Conscientização e preservação ambiental. Conscientização e preservação ambiental.

Projeto "Cama e Café"
(sic) "Como nós já elaboramos alguns roteiros, com o grupo unido, 

vamos poder divulgar Castelo através dos roteiros. As pessoas 
gostam demais."

Elaborar roteiros e promover a cidade em 
parceria.

Organizar atividades e atuar na promoção.

 Vereadores

(sic) "Levar informações de leis, atos e resoluções feitas aqui. 
Temos que atentar para a lei de preservação do patrimônio cultural, 

natural, paisagístico, paleontológico.Foi descoberto um tipo de 
bromélia nas rochas no Vale do Caxixe pela UFES que não tem em 

nenhum lugar do mundo, só aqui...Tentar elaborar ementas, 
fazíamos diagnóstico e passávamos para eles, funcionando como 

canal."

Informar sobre Leis, Atos e Resoluções. 
Elaborar ementas, fazer diagnósticos e 

transmitir informações para outros setores.

Prestar apoio legislativo, elaborar ementas, 
fazer diagnósticos e transmitir informações.

Departamento de 
Cultura

(sic) "Ajudar na divulgação, a estruturar o turismo, dar apoio 
mesmo."

Auxiliar na estruturação do Turismo com 
apoio. Apoiar o Turismo.

Casa do Artesão

(sic) "Porque tem um artesanato para vender. A gente participa de 
feiras...nós ainda não temos um artesanato com a cara de Castelo, 

tem que desenvolver. A casa do artesão foi criada para 
alimentação, artesanato, mas muitos não se interessam em fazer 

as coisas, em participar."

Para auxiliar no desenvolvimento do 
artesanato local, mas não há interesse.

Auxiliar o desenvolvimento do Artesanto 
local.
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Representante Texto Original Primeira Redução Segunda Redução

Hotéis
(sic) "Seria importante se tivéssemos uma representatividade maior, 

pois hoje a secretaria não pede a opinião dos conselheiros, as 
decisões são tomadas lá dentro."

Falta representatividade. A Secretaria de 
Esportes e Turismo toma decisões 

isoladamente.

Falta representatividade dentro do Conselho 
Municipal.

Associação de 
Moradores

(sic) "Levar as informações do grupo e trazer as informações. Fazer 
um esforço na parte do agroturismo e do artesanato...Parace que 
aqui tem um grupo muito fechado, a Casa do Artesão se divide, as 
associações são fraquíssimas. O povo não se interessa, acho que 
ta bom do jeito que ta. Os moradores só vem procurar no dia em 

que a rua está suja, ou quando um bar fica aberto á noite toda, mas 
não dão apoio. Seria ideal que a associação ajudasse, mas é difícil 

trabalhar com o povo."

Levar e trazer informações. Auxiliar no 
agroturismo e artesanato. A casa do Artesão 
e outras associações são fracas, fechadas e 

divididas. A população não apoia. 
Dificuldades com a atuação da população.

Falta participação e integração da 
população e associações.

Associação Rural 
Sustentável

(sic) "Definir o que fazer de prioridade nos esportes, dar opiniões, 
sugestões para desenvover o turismo."

Definir prioridades nos esportes e dar 
sugestões para desenvolvimento do 

Turismo.

Atuar no proceso decisório e dar sugestões 
nas atividades esportivas e desenvolvimento 

do Turismo.

Associação de Vôo 
Livre

(sic) "A Termal foi um grande marco no turismo municipal. Pode-se 
dividir o turismo da cidade em duas partes: antes do vôo livre, 

quando era raro algum turista que não fosse o religioso vir a cidade, 
e após a Termal, com  os campeonatos de vôo livre nacionais e 

internacionais,quando  a cidade virou point de vôo para voadores de 
todo o mundo, por ano a cidade é visitada por mais de uma centena 
de turista dos mais variados países do mundo. Antes a cidade tinha 

dois hotéis muito simples, hoje ambos já foram totalmente 
reformados e ampliados, dobrando sua capacidade de leitos, e mais 

dois grandes em construção, e mais de 5 pousadas já em 
funcionamento, sem contar as várias casas do projeto “Cama e 

Café”."

Termal como marco do desenvolvimento 
Turistico

Termal como marco do desenvolvimento 
Turístico

Agência de Viagens

(sic) "Olha, eu já estou no turismo há algum tempo e também já fui 
professora, então eu tento fazer com que as pessoas entendam 

qual o papel de cada um, pois se cada um fizer o seu papel a coisa 
anda..."

Incentivar a participação e estimular o papel 
de cada um.

Incentivar e estimular a participação de cada 
setor.

Empresa de receptivo 
esportivo

(sic) "Acho que a gente pode trazer eventos e jogar para a área 
escolar, para inserir os jovens nestas atividades. Acho fundamental 
a associação da prefeitura com as empresas que trabalham com 

isso."

Atrair eventos e com isto estimular a 
educação. Ressalta a associação com a 

Prefeitura.

Captar eventos e contribuir para a educação 
em associação municipal.

Presidente do Jeep 

Club

(sic) "O Jeep Club pode ajudar fazendo eventos, destacando os 
lugares que fazemos trilhas, que não são lugares frequentados, 
alguns lugares só a gente sabe que existe, já abrimos uma trilha 

que há anos ninguém passava..."

Organizar eventos e auxiliar da descoberta 
de atrativos.

Organizar eventos e auxiliar na descoberta 
de atrativos.
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