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Introdução

Unidades de Conservação (UCs) são espaços territoriais
com características relevantes que possuem como
objetivo a preservação da natureza. Estes por sua vez,
podem ser divididos em unidades de Proteção Integral e
ou de Uso sustentável.

Nas unidades de Proteção Integral é permitido o uso indireto
dos recursos, ou seja, aquele que não envolve consumo,
coleta ou dano. São exemplos: Estações e Reservas
Ecológicas, Parques, Monumentos Naturais e Refúgio da Vida
Silvestre. São permitidas as atividades de pesquisa
científica, recreação em contato com a natureza, educação e
interpretação ambiental, entre outras.

As unidade de Uso Sustentável são áreas de
conservação como a Floresta Nacional; Reserva
Extrativista; Reserva de Desenvolvimento Sustentável e
outras. As atividades permitidas são apenas a coleta e o
uso dos recursos naturais.



 
Introdução

Para sorte da população capixaba o estado do Espirito
Santo possui uma riqueza natural ímpar com várias
Unidades de Conservação de Proteção Integral. 

Vamos conhecer um pouco delas?

A maior parte das Unidades de Conservação de Proteção
Integral do estado são administrados pelo Instituto
Estadual de Meio Ambiente do Espírito Santo (IEMA),
exceto o Monumento Natural dos Pontões Capixabas,
administrado pelo Instituto Chico Mendes de
Conservação da Biodiversidade (ICMBio). 



O Monumento Natural Frade e a Freira (MONAFF) é conhecido
pela formação granítica gigantesca natural com 683 metros
de altitude. São duas montanhas geminadas que formam as
figuras de um Frade e uma Freira esculpidas em granito,
semeavam a fé cristã aos povos nativos da região sul. O
monumento está localizado na divisa de Cachoeiro de
Itapemirim, Rio Novo do Sul e Itapemirim, próximo a BR 101. A
área protegida foi criada, em setembro de 2007, que possui
fragmentos florestais característicos da Mata Atlântica e
constitui um marco representativo do Estado do Espírito
Santo. 
Um detalhe interessante é que abrigam uma vegetação
específica, endêmica e diferenciada do seu entorno. Além
disso, os principais atrativos são as escaladas e também , a
cidade é muito procurada por causa do voo livre. 

 
Monumento Natural Frade e a Freira 

 

Visitações: Por ser composto por áreas particulares, as  visitas devem
ser informada aos proprietários. Atrativo abertos ao público é o mirante
Frade e a Freira (alto do "ombro" do Frade), acessível por estrada de terra
a partir da BR 101.

Figura: Montanhas que formam frade à esquerda e uma freira à direita
fonte: Creative Commons, 2021.



 Monumento Natural dos Pontões Capixabas
 

O Monumento Natural dos Pontões Capixabas foi criado em
dezembro de 2002. Localizado na cidade de Pancas sua
paisagem é única no país, contendo uma vasta área natural de
montanhas de pedra. Algumas dessas pedras são: Pedra da
Agulha e Pedra da Gaveta, Pedra do Leitão (da Rita). Algumas
dessas, tem a possibilidade de subida por trilha e outras por
algumas vias de escalada. E um dos maiores atrativos é o voo
livre, praticado a partir de uma rampa a oeste da cidade para
apreciar a beleza do local.

Visitações: Segunda a Domingo, 06:00 às 18:00. Em caso de
pandemia, o funcionamento varia por seguir o Mapa de Gestão de
Risco da Covid-19. Para mais informações, acesse:
https://www.icmbio.gov.br/portal/mona-dos-pontoes-capixabas 

Figura: Pedra do Camelo presente no parque

Figura: Pontões Capixabas
 

Figura: Pedra da Agulha presente no parque

Fonte: Marcos Aurélio, 2021.



O Monumento Natural Estadual Serra das Torres (MONAST)
é a maior Unidade de Conservação da categoria Proteção
Integral criada pelo Estado. Possui 10.458,90 hectares do
bioma Mata Atlântica, hoje a área é composta
integralmente por áreas particulares. Está localizado nos
municípios de Atílio Vivácqua, Muqui e Mimoso do Sul.
Apresenta um relevo montanhoso, com formações de
pontões, com escarpas íngremes e vales profundos. Como
destaque, existe de rotas para a prática de ciclismo para
apreciar a beleza do monumento, essa que conta com o
Pico da Pedra Estrela Dalva, Pico da Pedra de Santa Maria,
Pedra da Caveira, Poços Candura, Pedra do Farol.

 

Monumento Natural  Estadual Serra das Torres
 

Visitações: O Monumento é formado por áreas particulares. Portanto,
visitas nestes locais deve ser informada aos proprietários. 

Figura: Pedra da Caveira presente no parque
Fonte: Lucas Bertulani, 2021.

 



O Parque Estadual Paulo César Vinha, localizado no
município de Guarapari, foi criado em 1990, com intuito
de preservar uma faixa contínua de restinga em Setiba
é um dos ecossistemas mais ameaçados da Mata
Atlântica. Possui área de 1.500 hectares, no parque, há
uma grande diversidade de ambientes: como o Mirante,
Praia da Caraís, Praia do Setibão e Praia Dulé. e também
Trilhas a da restiga, do Alagado e e Clusia. Uma
curiosidade é que possui Plantas rasteiras até árvores
com mais de 15m de altura e grande diversidade de
animais. 

 

 Parque Estadual Paulo César Vinha 
 

 Visitações: Diariamente de 08h às 17h. Em caso de pandemia, o
funcionamento varia por seguir o Mapa de Gestão de Risco da Covid-19.
Para mais informações acesse: https://iema.es.gov.br/PEPCV 

Figura: Lagoa Coca Cola
Fonte: Júlia Barbosa, 2020.

Figura: Restinga do Parque
Fonte: Creative Commons, 2021.



 

Parque Estadual Cachoeira Da Fumaça 

O parque Estadual Cachoeira da Fumaça está situado na
região turística do Caparaó, nele há a proteção de nascentes
e remanescentes florestais de parte da bacia hidrográfica do
rio Braço Norte Direito, um dos principais afluentes do rio
Itapemirim. Está localizado entre os municípios de Alegre e
Ibitirama. O seu nome se dá pela presença da cachoeira de
144 metros de altura, considerada a maior do Espírito Santo
com água perene. Com a queda d' água ao se chocar contra
as rochas, forma uma nuvem de gotículas que mais parece
uma nuvem de "fumaça". Possui atrativos como a magnifica
Cachoeira da Fumaça, Mirante da cachoeira, Circuito de
trilhas da cachoeira, Circuito de trilhas do Córrego Graminha:
Trilha das Abelhas Nativas, e as trilha, do Cruzeiro, do Seu
Jacy,  do Seu Tião Norinho.

Visitações: As regras de funcionamento  variam a cada semana, de
acordo com o Mapa de Gestão de Risco da Covid-19. Para mais
informações acesse: https://iema.es.gov.br/PECF

Figura: Cachoeira que nomeia o parque
Fonte: Creative Commons, 2021.



Você sabia que o Pico do Forno Grande é um grande maciço
rochoso granítico e cônico que pode ser avistado de grandes
distâncias e possui de 1.600 a 2.039 metros e é o segundo
ponto mais alto do Estado? Situado no município de Castelo,
Criado, em outubro de 1960. Segundo o pesquisador Augusto
Ruschi, é a maior floresta de altitude do mundo. No topo do
Pico, área de preservação, concentra-se uma mata com cerca
de 300 m, contendo quedas d'água e trilhas. E Para quem
gosta de Bromélias não pode perder na parte externa do
Centro de Visitantes está uma exposição permanente de
bromélias típicas da Mata Atlântica. Além disso, possui Área
de piquenique, Cachoeira, Gruta da Santinha, os Poços
Amarelo, e a Trilha Mirante da Pedra Azul.

 

Parque Estadual Forno Grande 

Visitações: Para o centro de visitações e tilhas não é necessário
agendamento, apenas para escalada do pico. Em caso de pandemia o
funcionamento varia a  de acordo com o Mapa de Gestão de Risco da
Covid-19. Para mais informações acesse: https://iema.es.gov.br/PEFG

Figura: Parque estadual Forno Grande
Fonte: Creative Commons, 2021.



O parque é situado no município de Castelo, ao sul do estado,
possui uma área de 800 hectares. Segundo o Site do IEMA, o
nome é devido  uma grande diversidade de espécies vegetais
presentes nos fragmentos florestais de Mata Atlântica, o que
proporciona também uma diversidade de flores. Você sabia
que pode encontrar lá até 239 espécies de Angiospermas,
pertencentes a 159 gêneros e 61 famílias de plantas? E existe
uma riqueza de espécies endêmicas da Floresta Atlântica e
protege algumas ameaçadas de extinção. É possível realizar a
Trilha do Santuário.

 

Parque estadual Mata das Flores
 

Visitações: De segunda a sexta de 08h às 17h. As visitas são guiadas,
sendo necessário o agendamento prévio. Em caso de pandemia o
funcionamento varia a de acordo com o Mapa de Gestão de Risco da
Covid-19. Para mais informações acesse: https://iema.es.gov.br/PEMF

Figura: Foto do parque tirada por Lucas Pinheiro no Concurso de Fotografia da
Natureza

Fonte: IEMA, 2016.

https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea


O parque situa-se no distrito de Aracê no município de Domingos
Martins, assim se denomina devido a presença de líquens na
rocha que lhe dão tons azulados quando avistada ao longe. Este
importante cartão postal do estado do Espírito Santo, foi criado
em 31 de outubro de 1960. Possui área de 1.240 hectares que são
caracterizados por relevo montanhoso, com formações rochosas
que alcançam 1.822m de altitude em que a vegetação
predominante é a Mata Atlântica. Alguns do atrativos do parque
mais visitado do estado são: a Pedra Azul, Piscinas Naturais,
Mirante do Lagarto, Mirante do Forno Grande, Trilha da Base,
Trilha das Orquídeas, e Pico da Pedra Azul.

 

Parque Estadual da Pedra Azul
 

Visitações: Aberto de Terça-feira a domingo, com alguns horários de
entrada, o funcionamento varia de acordo com o Mapa de Gestão de
Risco da Covid-19. para mais informações acesse o site:
https://iema.es.gov.br/pepaz

Figura: Pedra Azul 
Fonte:  Creative Commons, 2021.



O parque foi criado em de 08 de novembro de 1991, contém
fragmentos da Mata Atlântica e rica biodiversidade. Possui área
de aproximadamente 3.481ha e está localizado no município de
Conceição da Barra. Em Itaúnas, os visitantes encontram praia,
dunas e também restinga, manifestações culturais do Ticumbi,
do Alardo, do Jongo e dos Reis de Bois, e o tradicional Festival
Nacional de Forró conhecido nacionalmente, que é realizado em
julho. é nomeada a palavra “Itaúnas”, que é de origem tupi-
guarani e significa "pedra preta". Existe duas versões para a
origem deste nome: uma é referente às águas negras do rio
Itaúnas e outra em razão das rochas escuras de na maré baixa. E
para privilegiar as belezas do local, possui trilhas, que são:  Do
Tamandaré, Dunas, Da Cacimba, do Pescador, Do buraco do bicho
e da borboleta. 

 

Parque Estadual de Itaúnas 
 

Visitações: Aberto diariamente de 08h às 17h. Em caso de pandemia,
o funcionamento varia de acordo com o Mapa de Gestão de Risco da
Covid-19. Para mais informações acesse o site para mais informações:
https://iema.es.gov.br/PEI.

Figura: Mapa do Parque de Itaúnas
Fonte: Autora, 2021.

Figura: Dunas da Praia
Fonte: Autora: 2021.



Criada em 1991, a reserva abrange os municípios de
Cariacica, Viana e Santa Leopoldina, no Espírito Santo. Um
dos atrativos é a represa de Duas Bocas, inaugurada pelo
Presidente Getúlio Vargas, e também, a unidade faz parte
do Corredor Ecológico Duas Bocas - Mestre Álvaro. Possui
vegetação Mata Atlantica e uma grande diversidade de
fauna com espécies raras e até ameçadas de extinção.
Você consegue visitar a Trilha da Represa Velha, e a Trilha
do Cedro Rosa.

 

Reserva Biológica Duas Bocas

Figura: Cachoeira da reserva
Fonte: Ariana Arimura - Creative

Commons, 2021.

 Figura: Reserva Biológica Duas bocas
Fonte: Jeferson Henrique Marques -

Creative Commons, 2021.

Visitações: A Reserva Biológica recebe visitas somente mediante
agendamento e apenas para fins científicos e/ou educativos, excluindo-se
as visitas para fins recreativos.  Em caso de pandemia, o funcionamento
varia de acordo com o Mapa de Gestão de Risco da Covid-19. Para mais
informações acesse: https://iema.es.gov.br/REBIO_Duas_Bocas

https://www.flickr.com/photos/79718521@N00
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=User:Jeferson_Henrique_Marques&action=edit&redlink=1
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=User:Jeferson_Henrique_Marques&action=edit&redlink=1


 

REFERÊNCIAS
INSTITUTO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS
DO ESPÍRITO SANTO - IEMA. Parques Estaduais. Disponível em:
<http://www.iema.es.gov.br/default.asp.htm>. Acesso em 10 mai.
2021. 

INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE
- ICMBIO. Mapa Temático e Dados Geoestatísticos das Unidades de
Conservação Federais. Unidades de Conservação Federais. Brasil,
Ministério do Meio Ambiente 2017. Disponível em:
<http://www.iema.es.gov.br/default.asp.htm>. Acesso em 10 mai.
2021. 

http://www.iema.es.gov.br/default.asp.htm
http://www.iema.es.gov.br/default.asp.htm

