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O município de Marataízes se localiza no litoral sul do estado do Espírito Santo, e possui 25 km 
de orla que se dividem em 18 belas praias. Uma das principais atividades econômicas da 
região é o turismo, onde podem ser exploradas praias, lagoas, artesanatos e a culinária 
caiçara. Conforme se direciona rumo ao sul do município, as praias começam a ficar mais 
selvagens e, conseqüentemente, mais belas, protegidas por enormes falésias que podem 
chegar a 40 metros de altura. Essas falésias que encantam os turistas que as descobrem, são 
ainda pouco visitadas pela falta de divulgação turística do estado. O Espírito Santo possui um 
enorme potencial geoturístico, com belezas naturais diversas, porém não se destaca em 
cenário nacional devido à falta de investimento em divulgação. Nesse sentido, este estudo vem 
colaborar com o desenvolvimento geoturístico do estado, propondo um roteiro de visitação 
pelas falésias do litoral sul do município de Marataízes. Em termos geológicos, as falésias 
fazem parte do Grupo Barreiras, caracterizado por ser uma cobertura sedimentar de origem 
continental, na maior parte das vezes, e que têm sido datado entre o Mioceno e o Plioceno-
Pleistoceno. Este Grupo ocorre por quase toda a costa brasileira, desde a região amazônica ao 
norte, passando pelo litoral nordeste e terminando na região sudeste, no estado do Rio de 
Janeiro. Os afloramentos do Barreiras não são contínuos por toda a orla, sendo chamados 
“falésias vivas” quando estão expostos em forma de paredões. A idéia é ensinar a geologia da 
região em uma linguagem acessível ao turista que fizer a rota das falésias. O passeio começa 
na Praia das Pitas, com uma rápida explicação do que será visto durante o percurso, e a 
distribuição do folder com todo o roteiro. Na seqüência são percorridas as praias dos Cações e 
de Caculucas, e o passeio termina na praia de Boa Vista. Durante o roteiro, o turista terá 
acesso a informações geológicas da paisagem, conscientização de preservação das falésias, 
bem como da fauna e flora que as compõe. Junto ao aprendizado terão momentos de lazer, 
com acesso ao banho nas praias, paradas em restaurantes com a culinária típica da região e 
visita as comunidades artesãs que habitam as localidades visitadas. Por fim, espera-se 
impulsionar o geoturismo da região, contribuindo de forma positiva para a economia do 
município, bem como a disseminação de conhecimento em uma forma acessível à população. 
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