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RESUMO: Geoturismo é um novo segmento de turismo que aprecia, divulga e valoriza o patrimônio
geológico, utilizando monumentos geológicos como atrativo turístico, demonstrando toda a
geodiversidade da região, sendo útil também para divulgar a cultura e biodiversidade da mesma, ou
seja, o geoturismo está inteiramente relacionado com outros tipos de turismo sendo eles os mais
diversos possíveis. Os municípios de Vitória, Vila Velha, Cariacica e Serra são os principais
municípios que compõem a Região Metropolitana do Espírito Santo, junto a outros três municípios
sendo eles Guarapari, Fundão e Viana (Mapa Divisão Regional do Espírito Santo – Instituto Jones
dos Santos Neves). Todos eles são litorâneos, conhecidos principalmente por suas praias que
atraem diversos turistas anualmente, deixando de certa forma esquecida a geodiversidade da
região. O monumento mais alto da região é o Mestre Álvaro, localizado na serra, ele possui 833
metros de altura, um dos maiores monumentos do litoral brasileiro, foi utilizado por navegantes por
muito tempo como ponto de referência, citado em vários documentos cartográficos do século XVI, é
um monumento que enriquece a paisagem e com certeza tem um grande potencial geoturístico,
pois alem de toda a beleza da sua fauna e flora é possível fazer trilhas, escaladas e rapel, além de
ter uma vista privilegiada de toda a região da grande vitória e outros municípios. Outro monumento
que se diferencia dos demais é a Pedra Frei Leopardi com 296 metros de altura, mais conhecida
como Pedra dos Olhos, devido a duas cavidades paralelas esculpidas pela erosão, é o ponto mais
alto do chamado maciço central de vitória, possuindo um vasto potencial geoturístico e
proporcionando belas paisagens. O morro da penha em Vila Velha possui 154 metros de altura e
está à 500 metros do mar trazendo outro diferencial, acima dele está construído o covento da
penha, padroeira do estado do Espírito Santo, monumento arquitetônico construído em 1568 que
mostra a mistura do geoturísmo com o turismo religioso. O Moxuara localizado no município de
Cariacica, o Penedo e o Morro do Moreno localizados no município de Vila Velha, não são
diferentes em termos de entretenimento possuindo potencial para pratica de trilhas, escaladas e
rapel. A região possui também grutas como a Gruta da Onça e ilhas encantadoras como a de
Trindade, sendo esta é a mais distante do litoral brasileiro, possui bela fauna e flora, sendo
conhecida como paraíso das tartarugas marinhas, além de possuir nascentes, cachoeiras e
elevações de até 600 metros de altura, sendo este o Pico do Desejado. Realmente estes municípios
têm muito a explorar com toda esta geodiversidade, pois são regiões tão próximas e ao mesmo
tempo únicas que podem proporcionar uma gama de opções em termo de entretenimento.
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