










                                                                                                                        RESUMO 
 
A dissertação trata do processo de ocupação da Serra Central do Estado do Espírito 
Santo em dois momentos. O primeiro momento corresponde à colonização da região 
pelos imigrantes europeus, principalmente os alemães e italianos entre 1847 e início do 
séc. XX.O segundo momento corresponde a inserção da atividade turística na região a 
partir da década de 80. 
Estes dois momentos são relatados no que denominamos Percurso da Ocupação e 
Percurso da Turistificação, onde são analisadas as transformações ocorridas na 
paisagem da região. 
 
 
 
Palavras-chave: Planejamento regional, Colonização-migração, Turismo, Espírito Santo 
(Estado) – Serra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
                                                                                                               
                                                                                                                SUMMARY 
 
 
This thesis studies the process of land occupation in the Serra Central , in Espírito Santo 
State, during two periods. The first period covers the region´s colonization by European  
immigrants, specially Germans and Italians, between 1847 and the beginning of the XX 
century. The second period covers the insertion of the tourism industry in the region, 
beginning in the 80´s . These two periods are described in the so-called March of 
Occupation  and March of “ Tourismisation” , where the changes in the region´s 
landscape are analysed. 
 
 
 
 
Keywords: Regional planning, Colonization-migration, Tourism, Espírito Santo (State) 
– Sierra. 
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