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RESUMO: A cidade de Guarapari localiza-se na região metropolitana de Vitória, capital do 
estado do Espírito Santo (ES). A cidade possui ótimo suporte ao turismo, chegando a receber 
centenas de milhares de turistas durante todo o verão, sendo a principal cidade turística do 
estado. A grande diversidade natural encontrada no município, como por exemplo, as 
belíssimas praias situadas em enseadas e baías protegidas, além da íntima associação entre a 
Serra do Mar, a mata atlântica e o mar, são fatores que promovem positivamente o turismo em 
Guarapari. A área de estudo compreende o Parque Natural Municipal Morro da Pescaria 
(PNMMP), que se trata de uma Unidade de Conservação Ambiental, localizada em uma 
península com cerca de 70 hectares de mata atlântica, recebendo este, cerca de 2 mil 
visitantes durante a alta temporada. O Parque Natural Municipal Morro da Pescaria possui uma 
trilha que propicia grande contato com a Biodiversidade – observação de macacos-prego, 
saguis, raposas, preás, esquilos, além de diversas aves – e a Geodiversidade, sendo pouco 
explorada em virtude do pouco conhecimento geológico da área. A trilha oficial caracteriza-se 
por uma caminhada curta de aproximadamente um quilômetro, com duração aproximada de 
quarenta minutos (ida e volta), sendo um trajeto considerado leve, e que pode ser efetuado por 
visitantes de uma ampla faixa etária, devendo-se deixar claro o relevo acidentado, restringindo 
o acesso de pessoas com grandes dificuldades de locomoção. O mapeamento geológico-
estrutural em escala de semi-detalhe (1:50.000) e de detalhe (1:20.000), resultou na 
identificação de seis unidades de mapeamento principais no PNMMP que afloram sobretudo 
nos costões rochosos, sendo denominados como: Sillimanita-granada-cordierita-biotita gnaisse 
migmatítico, Charno-enderbito, Hornblenda-biotita tonalito, Granitoide megaporfirítico com 
granada, Leucogranito foliado e Granitoides tardios. Os afloramentos rochosos estão bem 
expostos durante o percurso, porém, externamente à trilha oficial (caminhamento feito através 
dos costões rochosos), são observadas inúmeras feições que ajudam a explicar a história 
geológica da área. Os pontos de interesse geoturístico existentes no PNMMP são diversos, e 
como exemplo mais relevante, tem-se a Praia da Areia Vermelha, que recebe este nome 
devido à grande concentração de grãos de granada oriundos dos paragnaisses aflorantes no 
parque. No entanto, o parque não dispõe de estruturas (placas ou folders) que demonstrem e 
descrevam estes aspectos geológicos ou mesmo um roteiro ilustrativo ou guiado, que vise 
explicar sobre a Geodiversidade contemplada na área, mesclando aspectos atualmente 
expostos e informações sobre sua gênese, que são elementos respectivos a formação 
geológica da área. Neste sentido, executou-se o detalhamento das informações mais 
pertinentes ao entendimento da área, elaborando o plano de visita aos pontos de interesse 
para o geoturismo e confecção do folder contendo localização e dados de diversos pontos de 
interesse geoturístico, bem como elaboração do roteiro para atender ao público em geral com 
informações sobre a geologia, os processos que culminaram na formação da área e também 
da parte sudeste do estado do Espírito Santo. 
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