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RESUMO 

O geoturismo é caracterizado como um novo segmento do turismo em áreas naturais que 

surge com a intenção de divulgar o patrimônio geológico e abarca aspectos da conservação, 

da educação e da interpretação ambiental. Dentre os diversos sítios com potencial geoturístico 

no Brasil encontra-se o conjunto geológico e geomorfológico constituído pela Serra do Mar, 

abrigando registros desde o Gondwana e seu processo de deriva continental, evento 

responsável pela separação entre América do Sul e África e a consequente formação do 

Atlântico Sul. Na porção paranaense do conjunto da Serra do Mar, região sul do Brasil, foi 

criado o Parque Estadual Pico do Marumbi (Decreto Estadual n. 7.300/1990), área natural 

protegida de rara beleza paisagística, diversidade biológica e patrimônio geológico, inserida 

na denominada Área de Especial Interesse Turístico do Marumbi (Lei Estadual n. 

7.919/1984). O presente artigo tem por objetivo verificar se o conhecimento geológico sobre a 

Serra do Mar vem sendo aproveitado a fim de proporcionar uma adequada interpretação 

ambiental aos visitantes do Parque Estadual Pico do Marumbi. Os autores utilizarão como 

método de investigação a pesquisa de natureza exploratória e interdisciplinar para 

levantamento bibliográfico do conhecimento geológico sobre a Serra do Mar. Através de 

pesquisa documental, verificarão as normativas para uso público estabelecidas no Plano de 

Manejo do parque, voltados à interpretação ambiental, bem como identificarão e analisarão os 

meios interpretativos atualmente oferecidos. 
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