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CCMNI Conselho Consultivo do Monumento Natural do Itabira 
CEC Conselho Estadual de Cultura 

Cecav Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Cavernas 
CERJ Centro Excursionista Rio de Janeiro 
Cetas Centro de Triagem de Animais Silvestres 
CFEM Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais 

CIT Centro de Informações ao Turista 
CNES Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde 
CNSA Cadastro Nacional de Sítios Arqueológicos 
CPENP Câmara de Patrimônio Ecológico, Natural e Paisagístico 

CPRM Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (Serviço Geológico do 
Brasil) 

CR Criticamente em perigo 

CUL Cultivada 
Datasus Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde 
DNPM Departamento Nacional de Produção Mineral 
EEFM Escola Estadual de Ensino Fundamental 

EFA Escola Família Agrícola 
Embrapa Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 
EN Em perigo 
EP Equipe de Planejamento 

ES Espírito Santo 
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Escelsa Espírito Santo Centrais Elétricas S. A. 
ESF Estratégia Saúde da Família 
et al. e colaboradores 

Etep Espaços Territoriais Especialmente Protegidos 
Facci Festival de Artes Cênicas de Cachoeira de Itapemirim 
FCP Fundação Cultural Palmares 
FJP Fundação João Pinheiro 

Flona Floresta Nacional 
FMDRS Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável 
FPM Fundação Promar 
Funai Fundação Nacional do Índio 

h Hora 
ha hectares 
hab. Habitantes 
HIV Vírus da Imunodeficiência Humana 

Ibama Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais 
IBGE Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
ICMBio Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade 
Idaf Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal 

IDH Índice de Desenvolvimento Humano 
IDHM Índice de Desenvolvimento Humano Municipal 
Iema Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos 
IEF/MG Instituto Estadual de Florestas de Minas Gerais 

IES Instituições de Ensino Superior 
Ifes Instituto Federal do Espirito Santo 
IJSN Instituto Jones dos Santos Neves 
IN Instrução Normativa 

Inep Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 
Inpe Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais 
Ipea Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 
Ipes Instituto Profissional de Saúde e Educação 

Iphan Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 
IUCN International Union for Conservation of Nature's 

km Quilômetros 
km² Quilômetros quadrados 

Lamab Laboratório de Mastozoologia e Biogeografia 
LC Pouco preocupante 
m Metros 
MA Mata Atlântica 
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MaB Man and the Biosphere 

MDR Ministério do Desenvolvimento Regional 
MMA Ministério do Meio Ambiente 

MONA Monumento Natural 
MONAFF Monumento Natural o Frade e a Freira 
MONAI Monumento Natural do Itabira 
MPES Ministério Público do Estado do Espírito Santo 

mTa Massa Tropical Atlântica 
MTur Ministério do Turismo 
NA Nativa 
NBR Norma Brasileira 

NT Quase Ameaçada 
NZ Naturalizada 
o² Oxigênio 
OMS Organização Mundial da Saúde 

OMT Organização Mundial do Trabalho 
ONG Organização Não Governamental 
PA Projeto de Assentamento 
PDM Plano Diretor Municipal 

pH Potencial hidrogeniônico 
PIA População em Idade Ativa 
PIB Produto Interno Bruto 
PMES Polícia Militar do Espírito Santo 

Pnud Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 
PRCI Presídio Regional de Cachoeira de Itapemirim 
PSF Programa Saúde da Família 
QGIS Quantum GIS 

RBMA Reserva da Biosfera da Mata Atlântica 
RDS Reserva de Desenvolvimento Sustentável 
RDSI Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Itabira 
RPPN Reserva Particular do Patrimônio Natural 

s/d Sem data 
Secult Secretaria de Cultura 
Semcult Secretaria Municipal de Cultura e Turismo 
Semdurb Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano 

Seme Secretaria Municipal de Educação 
Semma Secretaria Municipal de Meio Ambiente 
SGPA Sistema de Gerenciamento do Patrimônio Arqueológico 
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SIG Sistema de Informação Geográfica 
Simlam Sistema Integrado de Monitoramento e Licenciamento Ambiental 
Sinan Sistema de Informação de Agravos de Notificação 

Sisbio Sistema de Autorização e Informação em Biodiversidade 
SNIS Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento 
SNUC Sistema Nacional de Unidades de Conservação 
sp.  Espécie 

SUS Sistema Único de Saúde 
TBC Turismo de Base Comunitária 
TJES Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo 
UAB Universidade Aberta do Brasil 

UBS Unidade Básica de Saúde 
UC Unidade de Conservação 
UCE-ES Unidade de Coordenação Estadual-Espírito Santo 
Ufes Universidade Federal do Espírito Santo 

UFRJ Universidade Federal do Rio de Janeiro 
Unesco Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura 
USP Universidade de São Paulo 
UTM Universal Transversa de Mercator 

VU Vulnerável 
ZA Zona de Amortecimento 
ZOC Zona de Ocupação Controlada 
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1 INTRODUÇÃO 

Este documento apresenta as etapas de elaboração e os resultados da Caracterização do 
Monumento Natural do Itabira (MONAI), Unidade de Conservação (UC) de Proteção Integral, 
de esfera municipal, situada no município de Cachoeiro de Itapemirim, no sul do estado do 
Espírito Santo. 

De acordo com o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza - SNUC 
(BRASIL, 2000), Monumentos Naturais são UCs destinadas à preservação de lugares 
singulares, raros e de grande beleza cênica, permitindo usos indiretos dos recursos naturais, 
tais como pesquisa científica, ecoturismo, educação ambiental e outras atividades, incluindo 
a presença de propriedades privadas, desde que suas formas de uso e ocupação sejam 
compatíveis com os objetivos pelos quais o Monumento Natural foi criado. 

No caso específico do MONAI, no âmbito da legislação vigente - Lei Municipal nº 6.177, de 
03 de dezembro de 2008 (CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 2008), essa UC apresenta como 
objetivos: 

[...]  

a conservação do monumento em si, à disciplina rigorosa do processo de 
urbanização da região no entorno; 

a proteção do patrimônio biológico e vigilância da unidade; 

a pesquisa científica da fauna e flora; 

a manutenção da propriedade privada desde que não sejam ameaçados os 
objetivos desta Unidade de Conservação; 

a implantação de programas para valorização e melhoria das condições de 
vida da população local; 

o estabelecimento de parcerias estratégicas com organizações 
governamentais e não governamentais para o manejo da Unidade de 
Conservação; 

o desenvolvimento de práticas de educação ambiental e turismo na região, 
além de outros previstos no regulamento da presente Lei e no Plano de 
Manejo da Unidade (CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 2008, p.3) 

Nesse contexto, o plano de manejo emerge como principal documento para subsidiar o 
planejamento e a gestão eficaz de uma UC, devendo, este, priorizar a manutenção dos modos 
de vida tradicionais relevantes à conservação e à utilização sustentável da diversidade 
biológica, por meio da participação das comunidades locais, conforme assinala Instituto Chico 
Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBIO, 2017). Trata-se, então, de um 
documento obrigatório para todas as categorias de UC e, neste momento, está sendo 
elaborado o plano de manejo do MONAI. De acordo com o SNUC (BRASIL, 2000), o plano de 
manejo é um: 

[...] documento técnico mediante o qual, com fundamento nos objetivos gerais 
de uma unidade de conservação, se estabelece o seu zoneamento e as 
normas que devem presidir o uso da área e o manejo dos recursos naturais, 
inclusive a implantação das estruturas físicas necessárias à gestão da 
unidade. (BRASIL, 2000, Art. 2, Inc. XVII). 

Para tanto, adotou-se como referência metodológica e norteadora desse processo a Instrução 
Normativa (IN) ICMBio nº 7 do, de 21 de dezembro de 2017 (ICMBIO, 2017), e o Roteiro 
Metodológico para Elaboração e Revisão de Planos de Manejo das Unidades de Conservação 
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Federais (ICMBIO, 2018b), que trazem diretrizes para a elaboração do plano de manejo, com 
base na experiência do ICMBio relacionada à construção, implementação e revisão de planos 
de manejo nas UCs federais. Espera-se, com base nos supracitados documentos, 
implementar uma abordagem fundamentada no princípio da gestão adaptativa, possibilitando 
sua elaboração e revisão por meio de procedimentos mais eficientes em termos de tempo e 
de custos de aplicação. 

De forma a subsidiar a construção do plano de manejo do MONAI, foi elaborado este 
documento, que tem por objetivo caracterizar a região de inserção da UC estudada, por meio 
da identificação, descrição e análise dos aspectos ambientais, socioeconômicos, histórico-
culturais, político-institucionais e de gestão da UC e do seu entorno, além da identificação dos 
possíveis conflitos quanto ao uso de recursos e do território. Esse produto subsidiará, então, 
a identificação das necessidades de dados e de planejamento para a gestão da UC, de forma 
a responder às demandas do MONAI para uma gestão qualificada, participativa e integrada 
do território, conforme preconizado pela IN ICMBio nº 7/2017 (ICMBIO, 2017). 

A presente Caracterização baseou-se na melhor informação disponível sobre a UC e, para 
sua elaboração, o levantamento de dados secundários considerou prioritariamente as 
seguintes informações oficiais, técnicas e científicas: 

• dados oficiais de aspectos físicos, bióticos e socioeconômicos do município de 
Cachoeiro de Itapemirim e do estado do Espírito Santo, recortados, na melhor escala 
possível, para a área de estudo; 

• informações espaciais do Sistema Integrado de Bases Geoespaciais do Estado do 
Espírito Santo (Geobases) e de outras plataformas de dados espaciais; 

• estudos e publicações técnicas e científicas obtidas em periódicos especializados, em 
repositórios institucionais e temáticos de acesso livre, como o Scientific Electronic 
Library Online (SciELO), e em Instituições de Ensino Superior (IES) que possuem 
atuação no território investigado e em regiões com características físicas e biológicas 
semelhantes. 

Ademais, obteve-se informações primárias com os representantes da Equipe de 
Planejamento, com moradores da região de inserção do MONAI e outros atores sociais que 
possuem conhecimento, atuação ou vínculo com a área de estudo. 

Cumpre salientar, ainda, que o presente documento deve ser revisado, conforme os 
resultados obtidos no processo de adequação dos limites do MONAI e de sua Zona de 
Amortecimento, em consonância com a Ação Direta de Inconstitucionalidade da Lei Municipal 
nº 6.954, de 06 de março de 2014 (CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 2014d), proferida pelo 
Tribunal de Justiça do Espírito Santo, que declarou a referida legislação como inconstitucional. 
Ademais, outras informações ainda serão obtidas durante a realização das demais etapas de 
elaboração do plano de manejo da UC e incorporadas ao presente estudo. 

Com base nas questões supracitadas, o principal objetivo deste documento é apresentar os 
resultados do diagnóstico do MONAI, incluindo informações relacionadas ao contexto geral 
da unidade de conservação, às estratégias de planejamento e gestão, aos aspectos físicos, 
bióticos e socioeconômicos, entre outros elementos pertinentes que possam auxiliar na 
elaboração do plano de manejo da UC.  
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1.1 Ficha Técnica da Unidade de Conservação 

A ficha técnica, contendo informações gerais do MONAI, é apresentada na Tabela 1.1. 

Tabela 1.1 - Ficha técnica do MONAI. 

 

Nome da unidade de conservação Monumento Natural do Itabira (MONAI)

Grupo SNUC Proteção Integral

Categoria SNUC Monumento Natural

Esfera administrativa Municipal

Coordenação Regional
Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Cachoeiro de 
Itapemirim/ES

Endereço da sede
Av. Monte Castelo, 60 - Independência, Cachoeiro de 
Itapemirim/ES, CEP: 29307-206

Telefone +55 28 3155-5326

E-mail semma@cachoeiro.es.gov.br

Site www.cachoeiro.es.gov.br/meio-ambiente-semma

Área da unidade de conservação (ha) 216,85

Perímetro da unidade de conservação (km) 5,48

Área da zona de amortecimento (ha) 1.604,90

Perímetro da zona de amortecimento (km) 19,00

Municípios que abrange e percentual 

abrangido pela Unidade de Conservação
Cachoeiro de Itapemirim

Estado que abrange Espírito Santo (ES)

Coordenadas geográficas (latitude e 

longitude) - Pico do Itabira
20.8408616 / 41.0650921

Data de criação e número do Decreto
Lei Municipal nº 6.177, de 03 de dezembro de 2008;
Lei Municipal nº 6.260, de 20 de julho de 2009

Marcos geográficos referenciais dos limites

Pico do Itabira, Bacia (nascente), Piscina Itabira
BR-482 (próximo ao Mr. Pedras), Córrego Cobi c/ Itabira, 
Estação de Distribuição, Retorno Estrada da Gruta, Planície 
Córrego da Gruta, Planície do Córrego Cobiça

Biomas e ecossistemas
Mata Atlântica - Floresta Estacional Semidecidual e Floresta 
Ombrófila Densa

Atividades ocorrentes Uso antrópico, visitação (banho, caminhada, escalada, rapel)

Atividades conflitantes

Caça, contaminação biológica (espécies exóticas 
invasoras), desmatamento, ocupação e expansão urbana 
desordenada, poluição hídrica, uso agropecuário 
insustentável, uso público desordenado

FICHA TÉCNICA DO MONAI
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1.2 Metodologia 

Para a caracterização do MONAI, foram utilizadas as melhores informações disponíveis sobre 
a UC, por meio do levantamento de dados secundários, disponíveis em bases de dados 
oficiais, em literatura especializada e demais produções bibliográficas e técnicas relacionadas 
à área de estudo. Esse procedimento metodológico ocorreu mediante compilação e análise 
das seguintes temáticas principais: 

• os aspectos históricos da criação da UC; 

• as dinâmicas da ocupação regional; 

• os perfis sociais das comunidades da região da UC; 

• a situação fundiária das áreas inseridas na UC; 

• a estrutura socioeconômica da região; 

• as atividades industriais e minerárias; 

• o perfil da visitação e de uso público da UC; e, 

• as ações e iniciativas socioambientais desenvolvidas na região. 

Utilizou-se, ainda, de informações obtidas com moradores residentes da região de inserção 
da UC, por meio da realização de entrevistas semiestruturadas e interlocuções virtuais. 

Além dos elementos supracitados, são apresentados, ao longo deste documento: a descrição 
dos aspectos bióticos e abióticos que conformam a região da UC; a identificação e 
mapeamento dos usos e/ou atividades desenvolvidas e dos padrões socioculturais e arranjos 
produtivos locais, quando existentes; a identificação dos possíveis conflitos quanto ao uso de 
recursos e do território; entre outras informações pertinentes. 

1.2.1 Definição da Área de Estudo 

Para a definição da área de estudo para a Caracterização do MONAI, considerou-se como 
marco geográfico inicial os limites da unidade de conservação e de sua Zona de 
Amortecimento definidos por meio da Lei Municipal nº 6.260, de 20 de julho de 2009 
(CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 2009).  

Na sequência, foram realizadas reuniões com a Equipe de Planejamento (EP) designada para 
acompanhamento do presente estudo e, também, realizou-se uma análise espacial da região 
de inserção da UC, considerando fatores físicos, bióticos e antrópicos que pudessem nortear 
a delimitação do recorte, em nível de macroescala, da área a ser investigada. Foi proposta, 
então, uma área de estudo que contemplasse a maior parte dos fatores de potencial influência 
sobre o MONAI, tanto negativos quanto positivos. 

O recorte territorial deste estudo possui área de 4.160,19 ha (41,60 km2), conforme 
representado no Mapa 1.1, abrangendo 0,048% do município de Cachoeiro de Itapemirim, 
cuja área da unidade territorial no ano de 2019, de acordo com o Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE, 2019), era de 86.458,38 ha. 

Os limites da área de estudo coincidem com acidentes geográficos, como interflúvios, vales e 
cursos d’água; com bacias hidrográficas enquanto unidades de planejamento, conforme 
previsto na Lei Federal nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997 (BRASIL, 1997), que, entre outras 
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providências, institui a Política Nacional de Recursos Hídricos; e com feições antrópicas, como 
rodovias e núcleos urbanos. 

Dessa forma, foram utilizados os limites de ottobacias hidrográficas do rio Itapemirim, os 
limites municipais e as rodovias circunvizinhas ao limite do MONAI e de sua ZA. À nordeste, 
a delimitação obedeceu ao limite da bacia hidrográfica do rio Itapemirim; à oeste, a presença 
da rodovia federal BR-482 foi o aspecto delimitador; ao sul, coincide com os limites de 
ocupação urbana da sede municipal de Cachoeiro de Itapemirim; e na borda sul/sudeste, 
acompanha a linha de vale do relevo. 

  



Título:
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Localização da área de estudo

PLANO DE MANEJO DO
MONUMENTO NATURAL DO ITABIRA (MONAI)
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1.2.2 Estruturação da Base de Dados Geoespaciais 

A elaboração de uma base de dados geoespaciais em ambiente computacional tem como 
objetivo central armazenar e integrar informações espaciais provenientes do meio físico, 
biótico e antrópico, entre outros recortes temáticos específicos. Oferece, também, por meio 
de Sistemas de Informação Geográfica (SIG), mecanismos para combinar diversas 
informações, bem como a manipulação, análise, consulta, visualização e produções 
cartográficas, de maneira integrada, conforme exposto pelo Instituto Nacional de Pesquisas 
Nacionais (INPE, 2005). 

O uso da base de dados associada ao SIG implica, segundo Inpe (2005), em escolher as 
representações computacionais mais adequadas para capturar a semântica do estudo. Este 
deve ser realizado de forma a garantir a gerência dos dados, bem como as análises integradas 
que auxiliem na tomada de decisões e na gestão integrada proposta para a UC. 

Para a estruturação da base de dados e para a, consequente, elaboração dos produtos 
cartográficos do MONAI e de sua região de inserção, foi realizado um levantamento extensivo 
de bases cartográficas, disponíveis em sistemas de disponibilização de dados geoespaciais 
(em formato vetorial e raster). Para cada tema, procurou-se elencar e organizar os dados 
atualizados, com melhor qualidade e maior nível de detalhamento disponível para elaboração 
dos mapas temáticos. 

Ressalta-se que, em cada mapa produzido, é especificada a fonte e a data de cada 
informação utilizada para a sua elaboração, sempre priorizando as fontes oficiais. Na 
sequência, os dados foram processados em ambiente SIG, especialmente o software 
Quantum GIS (QGIS), versão 3.16.1, o qual fornece o ambiente para processamento de dados. 

Além das fontes oficiais, utilizaram-se dados oriundos de fonte primária para elaboração de 
mapas que continham informações específicas da área de estudo, não disponibilizadas em 
um sistema público de divulgação e fornecimento. Ressalta-se que, neste caso, a participação 
da EP foi fundamental, auxiliando no processo de obtenção de dados, sobretudo aqueles 
relacionados ao município de Cachoeiro de Itapemirim e, mais especificadamente, à região 
de inserção do MONAI. 

Para que todos os dados utilizados disponham do correto sistema de projeção da região, a 
primeira e fundamental etapa para elaboração de todos os mapas foi a padronização dos 
sistemas de projeções. Para os produtos cartográficos que apresentassem informações em 
nível nacional, buscou-se padronizá-los no Sistema de Coordenadas Geográficas Datum 
vertical SIRGAS 2000 (EPSG:31984), conforme previsto no Termo de Referência para 
Elaboração do Plano de Manejo do Monumento Natural do Itabira, elaborado pela Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente de Cachoeiro de Itapemirim (Semma) e pelos demais 
representantes da EP. Para os mapas focados no estado do Espírito Santo e no município de 
Cachoeiro de Itapemirim, padronizou as informações no sistema Universal Transversa de 
Mercator (UTM), com coordenadas métricas apresentadas na projeção SIRGAS 2000, zona 
24 - Sul. 

1.2.3 Levantamentos do Meio Físico 

Os estudos do meio físico foram realizados mediante obtenção de dados em fontes 
secundárias, de modo que fosse possível apresentar as estruturas e formas do relevo, as 
questões hidrográficas locais e regionais, os aspectos do solo e da geodiversidade da área 
de estudo. 

As principais fontes de informação para os levantamentos do meio físico foram: 
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• Agência Estadual de Recursos Hídricos (AGERH) do estado do Espírito Santo; 

• Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais/Serviço Geológico do Brasil (CPRM); 

• Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa); 

• IBGE; 

• Instituto de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema); e, 

• Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN). 

Cumpre salientar que os processos e atributos referentes ao meio físico atuam na promoção 
do suporte e da articulação entre os processos socioambientais de um determinado território, 
representando representam o elemento mantenedor e integrante das relações biológicas e 
antrópicas. 

1.2.4 Levantamentos do Meio Biótico 

Os trabalhos de elaboração da caracterização do meio biótico iniciaram-se com pesquisa 
bibliográfica para a compilação de informações e dados secundários disponíveis em artigos 
científicos, relatórios técnicos, estudos ambientais, bancos de dados em bases de dados 
públicas, bibliotecas de universidades e órgãos licenciadores, sobre a área do MONAI e seu 
entorno imediato. A caracterização dos organismos biológicos foi realizada com base na 
literatura especializada de cada grupo. 

Uma vez identificada uma escassez de bibliografias específicas sobre a área de estudo, a 
escala de avaliação foi ampliada para o nível regional, considerando, portanto, o município de 
Cachoeiro de Itapemirim e/ou a bacia hidrográfica do rio Itapemirim. Considerou-se, ainda, a 
similaridade fisionômica entre as áreas das publicações analisadas e a área de estudo, sendo 
privilegiadas, portanto, informações das UCs mais próximas ao MONAI, principalmente o 
Monumento Natural o Frade e a Freira e a Floresta Nacional (Flona) Pacatuba. 

De acordo com o levantamento realizado para composição do presente documento, foi 
elaborada uma listagem das espécies presentes na área de estudo, verificando presença ou 
não de espécies endêmicas, ameaçadas de extinção, legalmente protegidas ou imunes ao 
corte, além de espécies exóticas e/ou ruderais. Destaca-se que os resultados gerados com 
base nos dados secundários compilados foram tratados, para qualificar e aperfeiçoar o modo 
de apresentação das informações. Assim, registros duvidosos foram excluídos e sinonímias 
de grafias foram retificadas com base na distribuição e em atualizações taxonômicas. Alguns 
registros que não tiveram a definição específica da distribuição da espécie também foram 
retirados da lista para não gerar dados inconsistentes e evitar a superestimação da listagem 
de espécies. 

Para tanto, utilizou-se para a caracterização da flora os dados disponibilizados por Flora do 
Brasil 2020 em Construção (2020), a Resolução do Conselho Nacional de Meio Ambiente 
(Conama) nº 29, de 07 de dezembro de 1994 (BRASIL, 1994) e legislação específica que trata 
dos tipos de vegetação protegida por lei. Avaliou-se, nesse sentido, a Portaria do Ministério 
do Meio Ambiente (MMA) nº 443, de 17 de dezembro de 2014 (BRASIL, 2014a), que 
reconhece a Lista Nacional Oficial de Espécies da Flora Ameaçadas de Extinção. 

Para a caracterização da fauna terrestre, adotou-se para a consulta do grau de ameaça das 
espécies a Portaria MMA nº 444, de 17 de dezembro de 2014 (BRASIL, 2014b), que 
reconhece a Lista Nacional Oficial de Espécies da Fauna Ameaçadas de Extinção. Para a 
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fauna aquática, utilizou-se a Portaria MMA nº 445, de 17 de dezembro de 2014 (BRASIL, 
2014c), que reconhece a Lista Nacional Oficial de Espécies da Fauna Ameaçadas de Extinção 
- Peixes e Invertebrados Aquáticos. 

Ademais, para ambos os grupos faunísticos, foram verificados os dados providos pelo Decreto 
Estadual nº 1.499-R, de 13 de junho de 2005 (ESPÍRITO SANTO, 2005), que homologa a 
Lista de Espécies Ameaçadas de Extinção no Espírito Santo e pela International Union for 
Conservation of Nature (IUCN, 2020), para grau de ameaça em nível global. 

1.2.5 Estudos Socioeconômicos 

Para o desenvolvimento dos estudos socioeconômicos, foram utilizadas bases de dados 
secundários, bibliografia existente disponível e/ou disponibilizada pelos representantes da 
Semma e da EP e, ainda, realizadas entrevistas abertas com moradores que residem na 
região de inserção do MONAI, os quais compõem, também, o Conselho Consultivo do 
Monumento Natural do Itabira (CCMNI). As entrevistas foram realizadas nos dias 20 e 27 de 
janeiro e no dia 1º de fevereiro de 2021. 

No caso dos dados secundários, as principais fontes bibliográficas utilizadas para a 
construção do diagnóstico socioeconômico foram: 

• Conselho Estadual de Cultura (CEC); 

• IBGE; 

• Ministério da Saúde; 

• Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim; 

• Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud), Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada (Ipea) e Fundação João Pinheiro (FJP); 

• Visão Ambiental (2013) - levantamentos realizados para elaboração do Plano de 
Manejo do Monumento Natural do Itabira. 
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2 DIAGNÓSTICO DA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO 

2.1 Contextualização e Informações Gerais 

O MONAI é um Espaço Territorial Especialmente Protegido que compõe um esforço de 
conservação no sul do estado do Espírito Santo. Trata-se de uma UC do grupo de Proteção 
Integral e da categoria Monumento Natural e que integra a Reserva da Biosfera da Mata 
Atlântica. 

Essa unidade de conservação localiza-se integralmente em Cachoeiro de Itapemirim, 
município que, segundo IBGE (2020), ocupa uma área de 864,583 km², com população 
estimada de 210.589 habitantes, que resulta em uma densidade demográfica de 
216,23 hab./km². 

Ainda, o MONAI encontra-se inserido, integralmente, no bioma hotspot Mata Atlântica e no 
domínio morfoclimático Mares de Morros. Atualmente, a unidade não está inserida em 
nenhuma área prioritária de conservação definida pela legislação do estado do Espírito Santo 
e pelo Ministério de Meio Ambiente (MMA), conforme o instrumento de política pública “Áreas 
e Ações Prioritárias para a Conservação, Utilização Sustentável e Repartição dos Benefícios 
da Biodiversidade” (BRASIL, 2004). 

No âmbito da minuta do Plano Diretor Municipal (PDM) de Cachoeiro de Itapemirim, datada 
de 25 de junho de 2021, o MONAI está situado na Macrozona de Desenvolvimento Controlado 
e de Valorização de Paisagem. Segundo o Art. 46 deste documento, esta Macrozona: 

[...] constitui-se como área de grande valorização do ambiente natural e 
cultural devido à presença do Monumento Natural Pico do Itabira, das 
cadeias de montanhas denominadas Serra das Andorinhas e Serra do 
Caramba e de setores demarcados como prioritários a conservação, 
apresentando consideráveis restrições legais à sua ocupação, com 
predominância de uso rural, apresentando potencial turístico recreativo e 
esportivo e, também, vocação logística no trecho que se encontra às margens 
da estrutura viária existente. (CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 2021, Art. 46, 
grifo nosso). 

Ainda referente a Macrozona supracitada, destaca-se o objetivo, previsto na minuta do PDM 
de Cachoeiro de Itapemirim, de “[...] salvaguardar as regras estabelecidas pelo Plano de 
Manejo aplicável ao Pico do Itabira” (CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 2021, p.26). 

2.1.1 Espaços Territoriais Especialmente Protegidos 

O conceito de Espaços Territoriais Especialmente Protegidos (Eteps), que se extrai do 
Art. 225, §1º, III, da Constituição da República Federativa do Brasil (BRASIL, 1988), concerne 
a porções geográficas de extensões variadas, com os componentes ambientais naturais e 
culturais que elas possuem, que devem ser especialmente protegidas, sendo: 

[...] a alteração e a supressão permitidas somente através de lei, vedada 
qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que 
justifiquem sua proteção (BRASIL, 1988, Art. 225, §1º, III). 

Nesse sentido, o Etep não abrange apenas as UCs, previstas em termos gerais na Lei Federal 
nº 9.985/2000 (BRASIL, 2000), instituidora do SNUC, mas também as áreas inseridas em 
Reserva da Biosfera, as Áreas de Preservação Permanente (APPs) e de Reserva Legal, 
previstas na Lei Federal nº 12.651, de 25 de maio de 2012 (BRASIL, 2012b), as áreas 
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tombadas pelos órgãos de salvaguarda do patrimônio artístico, histórico-cultural e paisagístico, 
entre outros exemplos. 

Além do tombamento do Pico do Itabira e de seu entorno como “Bem Paisagístico Natural”, 
por meio da Resolução CEC nº 005/1999 (CEC, 1999), o MONAI encontra-se inserido na 
Reserva da Biosfera da Mata Atlântica (RBMA), como apresentado no Mapa 2.1. 

Reserva da Biosfera são áreas especialmente designadas para aliar a conservação ambiental 
e o desenvolvimento humano sustentável, cujo reconhecimento é chancelado pelo Programa 
Homem e Biosfera (MaB), que fora criado em 1972 pela Organização das Nações Unidas para 
a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco). 

No âmbito federal, nos termos do Art. 41 do Decreto Federal nº 4.340/2002 (BRASIL, 2002b), 
que regulamenta a Lei Federal nº 9.985/2000 (BRASIL, 2000), a Reserva da Biosfera é um 
modelo de gestão integrada, participativa e sustentável dos recursos naturais, que possui 
como objetivos básicos a preservação da biodiversidade e o desenvolvimento de pesquisa 
científica. Busca-se com a implementação de Reservas da Biosfera do mundo aprofundar o 
conhecimento da diversidade biológica e contribuir com o monitoramento e a educação 
ambiental, o desenvolvimento sustentável e a melhoria da qualidade de vida das populações 
locais. 

A RBMA foi reconhecida pela Unesco em sete fases sucessivas, entre os anos de 1991 e 
2019, sendo primeira unidade da Rede Mundial de Reservas da Biosfera declarada no Brasil. 
Trata-se da maior Reserva da Biosfera do planeta, com 89.687.000 hectares, sendo, 
aproximadamente, 9.000.000 ha de zonas núcleo, 38.508.000 ha de zonas de amortecimento 
e 41.400.000 ha de zonas de transição, dos quais aproximadamente 73.238.000 ha 
encontram-se em áreas terrestres e 16.449.000 ha em áreas marinhas. Ademais, a RBMA 
está inserida nos 17 estados brasileiros de ocorrência natural do bioma Mata Atlântica. 

Cumpre salientar que a RBMA abrange a área mais urbanizada e populosa do país, tendo em 
seu interior, aproximadamente, 133 milhões de habitantes, e possui atividades econômicas 
que respondem por aproximadamente 70% do PIB brasileiro. 

Uma parcela da área de estudo, que não contempla o limite do MONAI, encontra-se inserida 
na área de alta prioridade para conservação no Espírito Santo, de acordo com o Decreto 
Estadual nº 2.530-R, de 07 de junho de 2010 (ESPÍRITO SANTO, 2010), conforme ilustrado 
no Mapa 2.2. O MONAI, por sua vez, não se encontra inserido em nenhuma área prioritária 
de conservação conforme diretrizes da legislação do estado do Espírito Santo e, também, do 
instrumento das Áreas Prioritárias para Conservação da Biodiversidade Brasileira, do MMA, 
o que pode estar relacionado à escassez de estudos sobre biodiversidade na UC. 

Há ainda APPs e Reservas Legais presentes no MONAI e seu entorno. A Lei Federal 
nº 12.651/2012 (BRASIL, 2012b), conhecida como Novo Código Florestal, define APP e 
Reserva Legal: 

II - Área de Preservação Permanente - APP: área protegida, coberta ou não 
por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos 
hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o 
fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das 
populações humanas; 

III - Reserva Legal: área localizada no interior de uma propriedade ou posse 
rural, delimitada nos termos do art. 12, com a função de assegurar o uso 
econômico de modo sustentável dos recursos naturais do imóvel rural, 
auxiliar a conservação e a reabilitação dos processos ecológicos e promover 



Elaboração do Plano de Manejo do  
Monumento Natural do Itabira (MONAI) 

 
Caracterização do  

Monumento Natural do Itabira (MONAI)    

 

 
Av. Carandaí, 288 | 2º andar | Funcionários | Belo Horizonte | MG | CEP: 30130060 | Tel. 31 3227-5722 | www.azurit.com.br      28 

 

a conservação da biodiversidade, bem como o abrigo e a proteção de fauna 
silvestre e da flora nativa (BRASIL, 2012, Art. 3º); 

As APPs na região de inserção do MONAI constituem-se, no âmbito da supracitada lei, de 
faixas de mata ciliar. No que tange a importância da preservação da vegetação nas faixas 
marginais de cursos d’água, Rezende et al. (2018) afirma que alcançar a conformidade legal 
de proteção dessas áreas elevaria a cobertura de vegetação nativa nacional para 30% acima 
do limite de extinção. Porém, devido à distribuição desigual da cobertura vegetal, nem todas 
as sub-regiões e/ou paisagens da Mata Atlântica iriam além deste limite, o que significa que 
tais áreas exigem iniciativas complementares de restauração a fim de atingir as condições 
mínimas necessárias à manutenção da biodiversidade, como a criação de outras Eteps que 
assegurem a conservação dessas áreas. 

Além das matas ciliares, a Lei Federal nº 12.651/2012 (BRASIL, 2012b) estabelece, também, 
a Reserva Legal como mecanismo importante para a conservação da biodiversidade. As 
Reservas Legais no MONAI e seu entorno constituem-se em áreas registradas no órgão 
ambiental competente por meio de inscrição no Cadastro Ambiental Rural (CAR), sendo 
vedada a alteração de sua destinação, nos casos de transmissão, a qualquer título, ou de 
desmembramento. 

Tanto as áreas de APP e de Reserva Legal mencionadas encontram-se apresentadas no 
Mapa 2.3. Cumpre salientar que, de acordo com análise das imagens de satélite e com 
observações in loco, algumas áreas de Reserva Legal e de APPs encontram-se degradadas. 
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A presença, por si só, de mais de um Etep na região de inserção do MONAI é indicativo da 
relevância especial quanto aos protocolos de conservação dos bens do patrimônio natural e 
histórico-cultural que essa região contempla. A justaposição de Eteps enfatiza a mensagem 
de que se trata de um território rico em atributos físicos (geodiversidade, recursos hídricos) e 
ecológicos (biodiversidade). Ressalta-se, portanto, a importância do incentivo em pesquisas 
para criação de novas Eteps com o intuito de reforçar a significância da conservação do 
território. 

O entorno da área de estudo engloba outras Eteps, entre elas merecem destaque a Flona 
Pacotuba, o Mona Estadual O Frade e A Freira (MONAFF) e a Reserva Particular do 
Patrimônio Natural (RPPN) Fazenda Boa Esperança. 

A Flona Pacotuba, criada pelo Decreto Federal de 13 de dezembro de 2002 (BRASIL, 2002a), 
cuja gestão é do ICMBio, se localiza no município de Cachoeiro de Itapemirim. Tem como 
objetivo básico de criação promover o manejo de uso múltiplo dos recursos naturais, a 
manutenção e a proteção dos recursos hídricos e da biodiversidade, a recuperação de áreas 
degradadas, a educação ambiental, bem como o apoio ao desenvolvimento de métodos de 
exploração sustentável dos recursos naturais das áreas limítrofes, tal como exposto por 
ICMBio e Faunativa (2011). 

A Flona Pacotuba está inserida no Projeto Corredores Ecológicos do estado do Espírito Santo1. 
Segundo ICMBio e Faunativa (2011), todo o Espírito Santo compõe a área definida como 
Corredor Central da Mata Atlântica. No estado, o Projeto é gerenciado pela Unidade de 
Coordenação Estadual (UCE-ES), sediada no Iema, e executado por órgãos do Governo 
Federal e Estadual, sob a supervisão do Comitê Estadual da Reserva da Biosfera, como 
indicado por ICMBio e Faunativa (2011). De acordo com o MMA (BRASIL, 2009), foram 
implementados pela UCE-ES um total de 10 Corredores Ecológicos no Espírito Santo, a 
saber: Corredor Centro Norte Serrano, Corredor Sooretama-Goytacazes-Comboios, Corredor 
Pedra do Elefante, Corredor Córrego do Veado, Corredor Caparaó, Corredor Guanandy, 
Corredor Cafundó-Pacotuba-Burarama, Corredor Saíra Apunhalada, Corredor Duas Bocas-
Mestre Álvaro e Corredor Alto Misterioso. 

A RPPN Fazenda Boa Esperança, também conhecida como Fazenda Cafundó, foi criada pela 
Portaria do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais (Ibama) nº 62-N, de 19 
de maio de 1998 (IBAMA, 1998). Juntamente com a Flona Pacotuba, a RPPN Fazenda Boa 
Esperança compõe o Corredor Ecológico Cafundó-Pacotuba-Burarama. Esse Corredor foi o 
primeiro a ser definido e, também o primeiro a iniciar o processo de implantação, em 2004, 
conforme apontado por ICMBio e Faunativa (2011). 

O referido Corredor Ecológico possui cerca de 7.800 ha e encontra-se bastante próximo ao 
MONAI. Inicialmente, segundo ICMBio e Faunativa (2011), esse corredor surgiu com a 
proposta de interligar a RPPN Fazenda Boa Esperança à Flona Pacotuba. Ainda de acordo 
com os autores, ocorreu uma ampliação da área do corredor, durante as oficinas de 
planejamento, quando lideranças comunitárias de Burarama solicitaram a inserção do distrito 
no corredor, devido ao valor paisagístico, remanescentes florestais e importância hídrica, já 

1 O Projeto Corredores Ecológicos é uma iniciativa do MMA, executada em parceria com o Governo do Espírito 
Santo, com recursos do Banco Alemão de desenvolvimento KFW. Seu objetivo é garantir a conservação da 
biodiversidade por meio da proteção de fragmentos florestais e da promoção da conexão entre eles. 
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que a região protege nascentes de córregos e ribeirões que cortam as duas unidades de 
conservação. 

Em estudo realizado por Thiago (2015), foram identificados 91 fragmentos com possibilidade 
de criação de Corredores Ecológicos no município de Cachoeiro de Itapemirim. Contudo, o 
estudo afirma que esses fragmentos não são suficientes como elementos de conexão, devido 
à distância entre os fragmentos, a qual acarretaria maior área e comprimento dos corredores 
necessários para conectá-las. 

A proximidade do MONAI com o Corredor Cafundó-Pacotuba-Burarama demonstra o 
potencial de conexão com essa área de conectividade. Ainda, pela proximidade, destaca-se 
a possibilidade de conexão com o MONA Frade e a Freira, pela mesma razão. Uma vez que 
o estado do Espírito Santo se encontra totalmente inserido no Corredor Central da Mata 
Atlântica, torna-se essencial o incentivo à preservação e conexão desses fragmentos. 

2.1.2 Acesso à Região do MONAI 

Partindo de Vitória, capital do estado do Espírito Santo, deve-se percorrer, por 7 km, a BR-
262, até o entroncamento da BR-101. Na sequência, continua-se na BR-101 por, 
aproximadamente, 114 km, até alcançar a Rodovia Governador Lacerda de Aguiar, em 
Itapemirim. Por fim, deve-se pegar a saída para Reserva Federal/Pedra Azul/C. 
Itapemirim/Vargem Alta, via Rodovia Governador Lacerda de Aguiar. 

Para chegar ao MONAI, deve-se continuar na Rodovia Governador Lacerda de Aguiar até o 
entroncamento que segue para a localidade de Itabira. 

Outra opção para alcançar a região do MONAI, saindo de Vitória, é o acesso pela BR-262, 
iniciando-se no trecho da Rodovia Presidente Costa e Silva que interliga a capital do Espírito 
Santo até o distrito de Aracê, pertencente ao município de Domingos Martins. Na sequência, 
deve-se seguir pela rodovia estadual ES-164, denominadas nos trechos de rodovias Geraldo 
Sartório, Gumercindo Moura Nunes e Nestor Gomes, e pelo trecho da rodovia federal BR-482, 
no município de Cachoeiro de Itapemirim, chegando, então, à região do Pico do Itabira. 

No caso em que a saída ocorrer da Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, sediada 
na Praça Jerônimo Monteiro, 28, Centro, deve-se seguir na direção sudeste, na BR-482, em 
direção à rua Livia de Oliveira Depes, virando à esquerda para permanecer na BR-482, até o 
ponto de virada em estrada vicinal que leva até a área do MONAI. 

Alternativamente, partindo da Prefeitura Municipal, é possível seguir na direção sudeste, na 
BR-482, em direção à rua Livia de Oliveira Depes e, na sequência, virar à esquerda na 
Rodovia Governador Lacerda de Aguiar/BR-482, sentido Estrada da Gruta, e virar, novamente, 
à esquerda, no primeiro entroncamento após o Centro de Detenção Provisória de Cachoeiro 
de Itapemirim. 

2.1.3 Origem do Nome e Aspectos Jurídico-Legais de Criação do MONAI 

2.1.3.1 Aspectos Históricos e Toponímia 

O MONAI tem sua origem atrelada, principalmente, à presença do Pico do Itabira. O Pico do 
Itabira é uma formação rochosa de granito, com aproximadamente 400 m de altura, de 
formato quase todo vertical. Por esta razão, segundo IBGE (2020), as tribos indígenas 
pertencentes ao tronco tupi, que um dia habitaram a região, o nomearam de “Pedra Empinada” 
(pelo seu formato praticamente todo vertical), significado, em tupi-guarani, do nome “Itabira”. 
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O Pico do Itabira, juntamente com outras formações rochosas nas proximidades, forma o 
Conglomerado do Itabira (DE PAULA, 2014; IBGE, 2020a), ou Complexo do Itabira, como é 
chamado pela Associação Capixaba de Escalada (ACE, 2008). 

A formação rochosa do Pico do Itabira, por sua beleza cênica e imponência e devido à 
condição de atrativo para esportes como mountain bike, alpinismo e trilhas, é amplamente 
visitada por pessoas de diversos locais. No âmbito do alpinismo, é reconhecido nacionalmente 
como um pico difícil de ser escalado, somente tendo sido conquistado em 22 de junho de 
1947 pelos cariocas Índio do Brasil Luz, Sílvio Joaquim Mendes, Reinaldo Behnken, Júlio 
Maria de Freitas, Reinaldo Santos e pelo cachoeirense Amâncio Silva. Trata-se, pois, de um 
marco para o montanhismo brasileiro e, principalmente, capixaba. 

Segundo Visão Ambiental (2013), a conquista do Pico ocorreu no típico estilo de Mendes, com 
longos laça-grampos em "pés-de-galinha", chaminés úmidas e muita vegetação e, conforme 
relatos de moradores locais, o ato de escalar o Pico atualmente é um desafio que poucos 
conseguem alcançar, o que posteriormente motivou Cláudio Vieira de Castro a descrever a 
conquista assim: "[...] aquilo não é uma escalada, é uma ascensão!”. 

Ainda no ano de 1947, de acordo com informações de Visão Ambiental (2013), Amâncio Silva 
(funcionário da S/A Café - Praça Pedro Cuevas), que era casado com Erly Silva, foi o primeiro 
cidadão cachoeirense a escalar o Pico do Itabira, onde ali instalou um cruzeiro. 

Quanto à criação da UC, conforme Visão Ambiental (2013), o processo de mobilização social, 
reflexo do movimento local pela preservação ambiental e das tendências globais de 
preocupação com as questões ecológicas (como a realização da Conferência de Estocolmo, 
em 1972, e a publicação do documento “Nosso Futuro Comum”, mais conhecido como 
Relatório Brundtland, em 1987), a Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, no ano de 
1988, organizou uma proposta de criação do primeiro parque municipal. Assim, no dia 25 de 
agosto do mesmo ano, por meio do Art. 1º do Decreto nº 6.159, de 25 de agosto de 1988, 
considerou como de utilidade pública, para fins de desapropriação, a área do Parque 
Municipal do Itabira. 

A Figura 2.1 apresenta registro fotográfico do Pico, obtido em torno dos anos 1900 
(IBGE, 19- -). 
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Figura 2.1 - Registro do Pico do Itabira obtido em torno dos anos 1900. 

Fonte: IBGE (19--). 

2.1.3.2 Aspectos Jurídico-Legais de Criação do MONAI 

A primeira ação legislativa em direção à criação de uma área protegida na região advém do 
ano de 1988, em que foram editadas três (3) normas municipais sobre a região do Pico do 
Itabira. 

 Em 4 de agosto de 1988, a Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, por meio do 
Decreto Municipal nº 6.117, de 04 de agosto de 1988 (CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 1988a), 
declarou “[...] de utilidade pública para fins de desapropriação, amigável ou judicial” uma área 
de 1.028.139,44 m² em terreno rural de matas, capoeiras, rochas e benfeitorias, localizada no 
lugar “Itabira”, ou Santana do Itabira. A referida área era composta por cinco (5) glebas 
contíguas, pertencentes à: 

• Electa Machado Moura (181.325,03 m²); 

• Jose Athayde (274.550 m²); 

• Maria de Assumpção Atahyde (361.059,41 m²); e, 

• Targino Atahyde (211.205 m²). 

Ainda no ano de 1988, mediante Decreto Municipal nº 6.159, de 25 de agosto de 1988 
(CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 1988b), a área de utilidade pública foi alterada e expandida 
para 1.047.535,17 m² . As alterações foram efetuadas nas cinco (5) glebas contínuas objeto 
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do Decreto Municipal nº 6.177/1998, modificando a área a ser desapropriada dos proprietários 
supramencionados. 

No mesmo ano de 1998, criou-se o Parque Municipal do Itabira, por meio da Lei Municipal nº 
2.856, de 16 de setembro de 1988 (CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 1988c), com o propósito 
de: 

Art. 3º (...) 

a) Resguardar os atributos excepcionais da natureza, na região, formados 
pelo Pico do Itabira, formações geológicas, matas vizinhas e áreas 
adjacentes; 

b) Proteger, de maneira integral, o solo, a fauna, a flora, cursos d’água e mais 
recursos naturais da região utilizando-os para objetivos educacionais, 
científicos, recreativos e turísticos; 

c) Proteger o meio ambiente e assegurar condições para o bem estar público 
(CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 1988c, Art. 3º). 

Segundo o Art. 2º da supracitada lei, a área do Parque Municipal do Itabira era tão somente 
aquela indicada no Decreto Municipal nº 6.117/1998: 

O referido Parque será localizado em área declarada de utilidade pública, 
para fins de desapropriação, através do Decreto nº 6117, de 04 de agosto de 
1988, baixado por este Executivo (CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 1988c, Art. 
2). 

Desta maneira, com a edição da Lei Municipal nº 2.856/1988, um total de 19.395,73 m² não 
estava inserido como área do Parque Municipal do Itabira, que eram decorrentes do 
acréscimo advindo do Decreto Municipal nº 6.159/1998. 

No ano de 2001, por meio do Decreto Municipal nº 13.477, de 31 de agosto de 2001 
(CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 2001a), a Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim 
declarou de utilidade pública para desapropriação o imóvel de propriedade de Electa Machado 
Moura, totalizando uma área de 490.605,36 m², com a finalidade de implantação do Parque 
Ecológico do Itabira. Revogou-se, para tanto, as desapropriações indicadas nos Decretos 
Municipais nº 6.177/1988 e nº 6.159/1998 em relação à mencionada proprietária. 

Posteriormente, por meio da Lei Municipal nº 5.235, de 03 de setembro de 2001 (CACHOEIRO 
DE ITAPEMIRIM, 2001b), criou-se, entre outras áreas protegidas, o Parque Ecológico do 
Itabira e o Parque Ecológico do Frade e da Freira, que se localiza próximo ao Pico do Itabira, 
a aproximadamente 20 km. 

Subsequentemente, a Lei Municipal nº 5.484, de 23 de outubro de 2003 (CACHOEIRO DE 
ITAPEMIRIM, 2003b), que dispõe sobre patrimônios históricos, culturais e ambientais do 
município de Cachoeiro de Itapemirim, reconheceu o Parque Municipal do Itabira como Área 
de Preservação e Patrimônio Ambiental do referido município. 

No ano de 2005, a partir da publicação da Lei Municipal nº 5.774, de 4 de outubro de 2005 
(CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 2005), ocorreu a reavaliação do Parque Municipal do Itabira, 
alterando sua denominação, em conformidade com o Art. 55 da Lei Federal nº 9.985/2000 
(BRASIL, 2000), que instituiu o SNUC.  

Por meio da Lei Municipal nº 5.774/2005, a denominação do Parque Municipal do Itabira foi 
alterada para Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) do Itabira (Reserva do Itabira), 
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categoria de UC do grupo Uso Sustentável (BRASIL, 2000). Dessa forma, revogou-se a Lei 
Municipal nº 5.235/2001 (CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 2001b). 

As dimensões para a criação da RDSI basearam-se na área descrita no Decreto Municipal 
nº 6.159/1988, equivalente a 1.047.535,17 m², acrescidas de 535.214 m² de afloramentos 
rochosos, totalizando uma área de 1.579.750,00 m². 

Em de 03 de dezembro de 2008, foi promulgada a Lei Municipal nº 6.177 (CACHOEIRO DE 
ITAPEMIRIM, 2008c), que revogou a Lei Municipal nº 5.774/2005 (CACHOEIRO DE 
ITAPEMIRIM, 2005) e alterou a categoria de RDS da UC para a categoria de Monumento 
Natural (MONA), denominando-se Monumento Natural do Itabira (MONAI).  

Ademais, o novo dispositivo legal alterou, também, a Lei Municipal nº 5.890, de 31 de outubro 
de 2006 (CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 2006), a qual instituiu o Plano Diretor do município. 
Nesse mecanismo legal foi incluída, então, a nova denominação da UC, entre outras 
providências. 

No que concerne aos limites do MONAI, em 2009 foi sancionada a Lei nº 6.260/2009 
(CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 2009), que ampliou, redimensionou e reposicionou a área da 
unidade de conservação. A partir do advento desta Lei, a extensão territorial do MONAI 
passou a ocupar uma área de 216,85 ha, equivalente a 2.168.500 m². De igual modo, foi 
estabelecida, também, a Zona de Amortecimento da UC, cuja área era de 1.604,9 ha 
(16.049.000 m²). 

Mais adiante, a legislação supracitada foi revogada pela Lei Municipal nº 6.954/2014 
(CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 2014d), que ampliava, redimensionava e reposiciona o limite 
do MONAI e de sua ZA. Após sua entrada em vigor, o espaço territorial do MONAI passou a 
ser de 450,18 ha (4.501.800 m²) e a sua ZA com 853,61 ha (8.536.100 m²), totalizando 
1.303,79 ha (13.037.900 m²). Um aspecto a ser salientado é que a expansão da zona da UC 
decorreu dentro dos limites pretéritos da ZA. Em contrapartida, os limites da ZA foram 
reduzidos significativamente em mais de 50%. 

Cumpre salientar que, em 2016, a Lei Municipal nº 6.954/2014 foi objeto de Ação Direta de 
Inconstitucionalidade (Adin), que fora ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito 
Santo (MPES). Nesse contexto, o Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) julgou 
procedente a Adin nº 0007372-45.201608.08.0000, em 04 de novembro de 2016, declarando 
inconstitucional uma série de normais legais do município de Cachoeiro de Itapemirim, dentre 
as quais, a Lei Municipal nº 6.954/2014.  

Nas razões do acordão exarado pelo TJES, deu-se provimento à Adin em razão da 
inexistência de estudos técnicos ou audiência pública previamente à aprovação da Lei. Essa 
condição viola o princípio de democracia participativa (TJES, 2018) e as premissas da Lei nº 
9.985/2000 (BRASIL, 2000), na qual é estabelecido, em seu Art. 22, que: 

[...] a criação de uma Unidade de Conservação deve ser precedida de 
estudos técnicos e de consulta pública que permitam identificar a localização, 
a dimensão e os limites mais adequados para a Unidade (BRASIL, 2000, 
Art. 22). 

O Acórdão proferido pelo TJES transitou em julgado em 14 de agosto de 2018. Por 
consequência da inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 6.954/2014, retornaram em vigor 
as disposições das Leis Municipais nº 6.117/2008 e nº 6.260/2009. 

A Tabela 2.1 apresenta um compilado da legislação mencionada neste tópico. 
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Tabela 2.1 - Aspectos históricos de criação do MONAI. 

 
Fonte: elaborada com base nas informações disponíveis no website da Prefeitura Municipal de Cachoeiro de 
Itapemirim (CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 1988a; 1988b; 1988c; 2001a; 2001b; 2003; 2005; 2008; 2009; 2014). 

  

Referência legal Data Deliberação

Decreto Municipal
nº 6.117

04/08/1988

Declara de utilidade pública, para fins de
desapropriação o imóvel que descreve, destinado à

proteção de paisagens e locais particularmente
dotados pela natureza, e dá outras providências.

Decreto Municipal
nº 6.159 25/08/1988

Retifica o Decreto nº 6.117, de 04 de agosto de
1988, que declara de utilidade pública, para fins

de desapropriação o imóvel que descreve, destinado
à proteção de paisagens e locais particularmente
dotados pela natureza, e dá outras providências.

Lei Municipal
nº 2.856

16/09/1988 Cria-se o "Parque Municipal do Itabira"
no município de Cachoeiro do Itapemirim.

Decreto Municipal
no 13.477

31/08/2001
Declara de utilidade pública, para

fins de desapropriação, o imóvel que
menciona e dá outras providências.

Lei Municipal
no 5.235

03/09/2001
Cria os Parques Ecológicos do Frade e da Freira, do 

Itabira e dos bairros Coronel Borges e Nossa Senhora 
Aparecida (Corte Grande) e dá outras providências.

Lei Municipal
no 5.484

23/10/2003 Dispõe sobre patrimônios históricos,
culturais e ambientais.

Lei Municipal
no 5.774

04/10/2005

Procede à reavaliação do Parque Municipal do
Itabira, alterando sua denominação, em conformidade 

com o Art.  55 da Lei Federal  nº 9.985, de
18 de julho de 2000, e dá outras providências.

Lei Municipal
nº 6.177

03/12/2008

Revoga a Lei nº. 5.774, de 03 de outubro de 2005,
para alterar a categoria da Reserva de Desenvolvimento 

Sustentável do Itabira e modificar sua denominação, 
altera a lei nº 5.890, de 31 de outubro de 2006,

para incluir essa nova denominação e para eliminar 
ambiguidades no conceito de ZPA 3, adequando a 

redação do dispositivo correspondente às finalidades
do monumento natural, e dá outras providências. 

Lei Municipal
nº 6.260

20/07/2009
Amplia, redimensiona, reposiciona e estabelece

a Zona de Amortecimento da Unidade
de Conservação do Pico do Itabira.

Lei Municipal
nº 6.954

(inconstitucional)
06/03/2014

Amplia, redimensiona e reposiciona a Unidade
de Conservação e a Zona de Amortecimento

do Monumento Natural do Itabira
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2.1.3.3 Tombamento do Pico do Itabira pelo Estado do Espírito Santo 

No que se refere à inclusão do Pico do Itabira como bem patrimonial pelo estado do Espírito 
Santo, destaca-se a aprovação pelo Conselho Estadual de Cultura (CEC), do estado do 
Espírito Santo, em 1999, do tombamento do Pico do Itabira e de seu entorno como “Bem 
Paisagístico Natural”, por meio da Resolução CEC nº 005, de 20 de setembro de 1999 (CEC, 
1999). 

A Resolução CEC nº 005/1999 foi homologada por meio do Decreto Regulamentar CEC nº 
564-R, de 30 de janeiro de 2001 (CEC, 2001), resultando num polígono com área de 
252,65 ha, conforme exposto no Mapa 2.4. 
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2.1.4 Planejamento e Gestão 

2.1.4.1 Conselho Consultivo, Organizações e Infraestrutura de Apoio 

Como mencionado anteriormente, o MONAI apresenta um Conselho Consultivo, o Conselho 
Consultivo do Monumento Natural do Itabira (CCMNI), como principal organização atuante no 
apoio à gestão da UC. É importante destacar que o Conselho Consultivo é previsto pela Lei 
Federal nº 9.985/2000,que instituiu o SNUC (BRASIL, 2000).  

No que se refere à estruturação do Conselho Consultivo, seu início decorre da criação do 
Decreto Municipal nº 19.172, de 23 de dezembro de 2008 (CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 
2008a), que criou pela primeira vez o Conselho Consultivo do Monumento Natural do Itabira.  

Contudo, o Decreto Municipal nº 19.172/2008, em virtude de inconsistências legais, foi 
revogado pelo Decreto Municipal nº 19.187, de 30 de dezembro de 2008 (CACHOEIRO DE 
ITAPEMIRIM, 2008b). o qual foi revogado, vigorando, atualmente, a Lei Municipal nº 
7.595/2018 (CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 2018b). 

Nos anos seguintes, foram criados e revogados outros decretos de criação e composição do 
CCMNI, a saber: 

• Decreto Municipal nº 22.128, de 14 de julho de 2011 (CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 
2011); 

• Decreto Municipal nº 24.472, de 24 de abril de 2014 (CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 
2014a); 

• Decreto Municipal nº 24.514, de 15 de maio de 2014 (CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 
2014b); 

• Decreto Municipal nº 25.280, de 17 de abril de 2015 (CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 
2015); 

• Decreto Municipal nº 27.782, de 06 de julho de 2018 (CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 
2018a); 

Após a sucessão de Decretos Municipais mencionada anteriormente, foi editada a Lei 
Municipal nº 7.595, de 04 de outubro de 2018 (CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 2018b), que 
alterou a composição do CCMNI. Segundo esse dispositivo legal, o CCMNI terá a seguinte 
composição: 

[...] 

I - Representante do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos 
Naturais - IBAMA; 

II - Representante do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal - IDAF; 

III - Representante do Batalhão da Polícia Ambiental; 

IV - Representante da Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMMA; 

V - Representante da Secretaria Municipal de Educação - SEME; 

VI - Representante da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo - SEMCULT; 

VII - Representante da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano - 
SEMDURB; 

VIII - Representante do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Itapemirim; 
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IX - Representante da ONG Caminhadas e Trilhas - Preserve; 

X - Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos - IEMA; 

XI - Representante da Associação de Moradores do Itabira; 

XII - Representante da ONG Gota Verde; 

XIII - Representante da Associação de Moradores da Gruta; 

XIV - Representante dos Proprietários de Imóveis situados na Unidade de 
Conservação; 

XV - Representante do Sindicato Rural; 

XVI - Representante da Pastoral da Ecologia (PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 2018b, Art. 2º). 

Em que pese a sucessão de Decretos Municipais e Leis que modificaram a composição do 
CCMNI, o Conselho foi novamente modificado em 2020. Atualmente, a composição do CCMNI 
encontra-se regulamentada pelo Decreto Municipal nº 29.667, de 13 de agosto de 2020 
(CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 2020b), e encontra-se apresentada na Tabela 2.2. 
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Tabela 2.2 - Membros atuais do CCMNI do MONAI. 

 
Fonte: elaborada a partir de dados extraídos de Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim (2020b). 

Quanto às organizações locais, segundo moradores entrevistados para a elaboração do 
presente estudo, há grande interesse na conservação das áreas naturais por parte de 

Entidade Titular Suplente

Secretaria Municipal de
Meio Ambiente (Semma)

Andressa
Colombiano Louzada

Fabiana Ramos
Dias Caçador

Secretaria Municipal
de Educação (Seme) Paulo Roberto Arantes

Suzana Maria
das Neves

Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Urbano (Semdurb)

Luciano Quirino
de Freitas

José Henrique
Marin Marinato

Secretaria Municipal de
Cultura e Turismo (Semcult) Valquiria Rigon Volpato Antônio Luiz Curty

Instituto Estadual de
Meio Ambiente (Iema)

Leonardo
Paganotti Marinato

Janine Marta
Scandiani

Instituto Chico Mendes
de Conservação (ICMBio)

Augusta Rosa
Gonçalves

José Maria
Assis Poubel

Instituto de Defesa
Agropecuária e Florestal (Idaf)

Carla Saraceni
Almeida Godinho

Marcia Braga
Ferrari Borges

Polícia Ambiental
Sgt. PM Marcelo

de Cerqueira Simmer
Sgt. PM Guilherme

Cassa Louzada

ONG Caminhas e Trilhas – Preserve
João Henrique

Bahiense Ferreira
Hermínio

Dalton Maganhi

ONG Instituto Gota Verde
Vinicius

Rocha Leite
João Marcos

de Oliveira Purcino

Federação das Associações de 
Moradores e Movimentos Populares de 

Cachoeiro de Itapemirim (FAMMOPOCI)

Cláudio Vilarinho
Moraes

Alan Fardin
Simonato

Comunidade do Itabira
Hugo Gin

Farias Tanure
Lais Oliveira

Ferreira

Sindicato Rural de
Cachoeiro de Itapemirim Wesley Mendes

Thais da
Silva Spoladore

Comunidade da Gruta
Jorge Louzada

Hoinhas Jaime Dacker Passos

Pastoral da Ecologia Valério Raymundo
Carlos Antonio

Mendes Lacerda

Comite da Bacia Hidrográfica
do Rio Itapemirim (CBHRI)

Carina Prado
da Silva

Paulo Henrique
Moulin Breda

Representantes do Poder Público

Representantes da Sociedade Civil Organizada



Elaboração do Plano de Manejo do  
Monumento Natural do Itabira (MONAI) 

 
Caracterização do  

Monumento Natural do Itabira (MONAI)    

 

 
Av. Carandaí, 288 | 2º andar | Funcionários | Belo Horizonte | MG | CEP: 30130060 | Tel. 31 3227-5722 | www.azurit.com.br      44 

 

proprietários da área de estudo. Cumpre ressaltar, porém, que não há organização 
comunitária com atuação consolidada na área de estudo. 

De acordo com informações obtidas com entrevistados para composição deste estudo, não 
há atuação representativa de ONGs na área de estudo. O único registro encontrado em 
plataformas de pesquisa ocorreu no ano de 2016, conforme reportagem publicada pela 
Redação Folha Cachoeiro (2016), no jornal Folha Vitória. Nesse ano, houve uma caminhada 
realizada na região de inserção do MONAI, referido, na reportagem, como Parque Natural do 
Itabira. Com objetivo de valorizar o turismo sustentável e preservar a vegetação nativa da 
região, o evento foi organizado pela Organização Não Governamental (ONG) Caminhadas e 
Trilhas - Preserve. 

Considerando a atuação de representantes de duas ONGs no CCMNI, estimula-se o 
desenvolvimento de ações e engajamento das organizações do Terceiro Setor no apoio à 
manutenção e conservação da UC. 

Concernente à infraestrutura instalada, de apoio à gestão, na área do MONAI, cumpre 
salientar que não há estruturas próprias da UC no local. Ademais, não existe brigada 
voluntária de prevenção e combate à incêndios florestais ou centros de atendimento ao turista 
na região. A inexistência de edificações na área da UC dificulta a gestão, fiscalização e 
controle do território. 

Destaca-se, ainda, que a fiscalização da MONAI ocorre por demanda, se houver alguma 
denúncia de moradores. Contudo, segundo relatos dos gestores da UC, não há prática de 
fiscalização preventiva no território.  

Quanto ao combate a incêndios florestais, conforme assinala os responsáveis pela gestão da 
UC, não há programa de combate a incêndios e não há nenhuma fiscalização preventiva para 
essa finalidade. Deve-se ressaltar que, conforme aponta representante da Semma, não há 
ocorrência frequente de incêndios na região de inserção da UC. Segundo ela, geralmente as 
ocorrências, quando em área rural, são fiscalizadas pelo IDAF, tanto na área da UC e ZA 
quanto no restante do município de Cachoeiro de Itapemirim.  

Encoraja-se, também, maior envolvimento das universidades existentes em Cachoeiro de 
Itapemirim e municípios circunvizinhos da região de inserção da UC. Salienta-se que existem 
23 universidades em Cachoeiro de Itapemirim, porém, há grande escassez de pesquisas 
científicos e estudos técnicos publicados e/ou disponíveis sobre o contexto específico do 
MONAI. As pesquisas universitárias auxiliam na divulgação da UC e na aquisição de maiores 
conhecimentos sobre seu território. 

2.1.4.2 Ações e Iniciativas Socioambientais Desenvolvidas 

Em consulta realizada à entidade responsável pela gestão do MONAI, a Semma de Cachoeiro 
de Itapemirim, representantes do órgão relataram não haver iniciativas socioambientais da 
Semma realizadas na região de inserção do MONAI, tampouco protocolos para solicitação ou 
registros de pesquisa realizadas na UC. 

Ressalta-se que, conforme Lei Federal nº 9.985/2000 (BRASIL, 2000), também conhecida 
como Lei do SNUC, os órgãos gestores devem incentivar o desenvolvimento de pesquisas 
sobre a fauna, a flora e a ecologia das UCs e sobre formas de uso sustentável dos recursos 
naturais, considerando o conhecimento das populações tradicionais. O SNUC afirma, também, 
que: 

Art. 32 (...) 
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§ 1º As pesquisas científicas nas unidades de conservação não podem 
colocar em risco a sobrevivência das espécies integrantes dos ecossistemas 
protegidos. 

§ 2º A realização de pesquisas científicas nas unidades de conservação, 
exceto Área de Proteção Ambiental e Reserva Particular do Patrimônio 
Natural, depende de aprovação prévia e está sujeita à fiscalização do órgão 
responsável por sua administração. 

§ 3º Os órgãos competentes podem transferir para as instituições de pesquisa 
nacionais, mediante acordo, a atribuição de aprovar a realização de 
pesquisas científicas e de credenciar pesquisadores para trabalharem nas 
unidades de conservação (BRASIL, 2000). 

De acordo com Tanure (2018), as ações desenvolvidas especificadamente no território do 
MONAI encontram-se atreladas somente à esfera jurídico-legal. A pesquisa do referido autor, 
que possuía o objetivo de analisar as ações socioambientais municipais no antigo Parque 
Municipal do Itabira, descreve que a UC carece, desde sua criação em 1988, de ações 
socioambientais efetivas, seja nas áreas turística, agroflorestal e/ou de conservação de 
recursos da natureza. 

2.2 Aspectos Físicos 

Os aspectos físicos traduzem a composição do ambiente natural que é a base do geossistema. 
Para tanto, inicia-se a caracterização contextualizando as estruturas do relevo, tópico o qual 
vai revelar os principais constituintes da base: as estruturas geológicas, hidrogeológicas, a 
formação do relevo, e as altitudes e declives com suas respectivas classificações. Todos 
esses elementos são essenciais para conhecer o fator primário de formação de todo o sistema 
ambiental, portanto, de fundamental importância contextualização regional e local. 

2.2.1 Domínios Morfoclimáticos e Estruturas do Relevo 

Inicia-se a caracterização contextualizando o MONAI na região de domínio morfoclimático. Os 
domínios morfoclimáticos, propostos por Ab’Saber (1967), apresentam uma regionalização 
das características morfológicas e climáticas brasileiras, que culminam nos principais 
aspectos ambientais do território, e na área de inserção em perspectiva nacional. O Mapa 2.5, 
a seguir, apresenta a localização do MONAI dentro dessa classificação. 

De acordo IBGE (2006), o MONAI está inserido no domínio morfoclimático III, que recebe o 
nome de Mares de Morros. Neste domínio, a morfologia se apresenta com áreas 
mamelonares, que se traduz em uma paisagem de mares de morros, com diversas formas 
emergindo na superfície, com diferenciação de altitudes e declividades. Na região Sudeste, 
essas áreas são denominadas de cinturões móveis neoproterozoicos, pois apresenta histórico 
recente de atividades no aspecto estrutural do relevo, isto é, os processos geológicos de 
formação da área. 

Além dos aspectos morfológicos e geológicos, o domínio morfoclimático traz a característica 
climática predominante, fundamental para a formação do relevo e formações vegetacionais 
associadas. No domínio de Mares de Morros, têm-se a predominância das áreas florestadas, 
em um clima tropical atlântico. Este clima é caracterizado por sofrer influência da Massa 
Tropical Atlântica (mTa), que interfere em todo o litoral brasileiro. É uma massa de ar de 
característica quente e úmida, transpondo esses atributos à referida área de atuação. O 
regime pluviométrico predominante proporciona a formação de grandes florestas neste 
território.  
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O clima, por sua vez, deve ser tratado como um fator integrante no processo de formação de 
relevos e como a sua interação com os atributos geológicos, define as formas físicas. Para a 
área de estudo, conforme o Serviço Geológico do Brasil (CPRM, 2019), a atividade geológica 
identificada na área de estudo pertence ao Éon Proterozoico, na Era Neoproterozoica, em 
estágio de sinorogenia, portanto em momento que ocorre a orogênese, o qual se traduz em 
formação de relevos montanhosos. 

A área de estudo apresenta duas unidades geológicas: Nova Venécia e Ortognaisse 
Cachoeiro. A unidade Nova Venécia é uma litofácie em uma estreita faixa ocupando a borda 
leste da área de estudo, seguido por uma zona de cisalhamento transpressional sinistral, que 
a separa da unidade Ortognaisse Cachoeiro. O corpo geológico Ortognaisse Cachoeiro ocupa 
95% do território, com afloramentos rochosos expressivos que se destacam, inclusive o pico 
do MONAI. 

A litologia da área de estudo é composta por rocha ígnea de característica de granitóides 
basais, em ortognaisses diferenciados. Estes possuem duas classes: granodiorítica e 
tonalítica, expressas, predominantemente, em formas granuladas e bandadas, 
respectivamente. 

O Mapa 2.6, representado na sequência, espacializa a litologia e a sua classificação em 
unidades geológicas. 
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Com base no conhecimento da geologia com as litologias ocorrentes, revela-se o potencial 
de exploração mineral da área investigada. Em mapeamento realizado por CPRM (2010b), 
são identificados alguns recursos minerais com suas classes de áreas de interesse mineral, 
pela sua relevância e utilidade industrial. Quase a totalidade da região de inserção do MONAI 
é classificada como área com aproveitamento mineral comprovado e uma estreita faixa no 
extremo leste como áreas indicativas de aproveitamento mineral. Essa distribuição pode ser 
observada no Mapa 2.7. 

Foram identificadas duas localidades em área de ocorrência para recursos minerais e 
industriais dentro da área de estudo: ao extremo sudoeste, enquadrado na classe de material 
de uso na construção civil; e no extremo sudeste a ocorrência de rochas e minerais industriais, 
que para este associa-se a rocha granito (CPRM, 2010b). 
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Ainda relacionado aos recursos ambientais da área de estudo, a estrutura geológica revela, 
além dos recursos minerais, os recursos hídricos com sua potencialidade indicada.  
Este levantamento, realizado por CPRM (2010a), indicou a classificação dos domínios 
hidrogeológicos e sua favorabilidade hidrogeológica, conforme exibido no Mapa 2.8. 

A área de estudo apresenta dois (2) domínios hidrogeológicos. O domínio cristalino ocupa 
quase a totalidade da área, possui rochas cristalinas bem consolidadas provenientes da 
característica geológica local, a qual proporciona uma favorabilidade hidrogeológica 
baixa/muito baixa. Essa classificação se deve à própria característica litológica, visto que 
aquíferos em ambientes cristalinos fornecem capacidade de armazenamento através de 
fraturas e falhas. 

O outro domínio identificado é o Metassedimentos/Metavulcânicas. Este domínio se localiza 
na faixa leste da área de estudo, e possui características semelhantes ao aquífero cristalino, 
que também estabelece suas reservas hídricas por meio de falhas e fraturas. A diferença 
entre os dois (2) domínios está essencialmente nas feições geológicas definidas para cada 
classe de aquífero. 
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2.2.2 Geomorfologia e Formas do Relevo 

Uma região de base geológica granítica associa-se a um relevo movimentado, em que é 
comum que se destaquem afloramentos rochosos em regiões montanhosas e, 
consequentemente, regiões de mares de morros aos arredores. Essas características definem 
a geomorfologia local, conforme mapeamento realizado por IJSN (2012), que fora recortado 
para área de estudo, conforme apresentado no Mapa 2.9, a seguir. 

De acordo IJSN (2012), a área de estudo está inserida em dois (2) domínios geomorfológicos: 
Faixa de Dobramentos Remobilizados (predominante) e Depósitos Sedimentares. 

Correspondente à Faixa de Dobramentos Remobilizados, são encontradas as regiões de 
Planaltos da Mantiqueira Setentrional. Já na unidade de Depósitos Sedimentares, destacam-
se os Piemontes Inumados, por ocupar toda a faixa oeste da área de estudo correspondente 
a essa classificação. 

Para trazer o detalhamento das características geomorfológicas regionais, corresponde à 
região de maior presença da área de estudo a unidade de Maciços do Caparaó, que 
representam contínuo de áreas montanhosas nos estados do Espírito Santo e de Minas 
Gerais e está posicionada na região centro-leste da área de estudo. Como exemplo, têm-se 
o Pico do Itabira com 678m de altitude, a forma mais destacada na paisagem entre os granitos 
ortognaisses. 

O Maciço do Caparaó integra uma extensa cadeia de dobramentos soerguida na região 
sudeste do país durante o ciclo Brasiliano, ocorrido há cerca de 630 a 550 milhões de anos 
atrás, como aponta Sollner et al. (1989). Desse modo, acredita-se que as formações rochosas 
da Serra do Caparaó foram originadas há 2 bilhões de anos, sendo, portanto, apenas 
retrabalhadas no ciclo Brasiliano, período em que se constatou intensa atividade geológica, 
conforme Novo et al. (2011). 

Na unidade Maciços do Caparaó estão os declives mais expressivos, que variam entre as 
classes de 25% a 40%, e a classe acima de 40% de declive. As outras classes, entre 0% a 
25%, ocupam a maior parte da área de estudo, em especial as classes entre 10% e 15%. De 
acordo a classificação proposta por Embrapa (1979), relevos com a declividade entre 3% e 
8% são classificados como suave-ondulado. 

Na faixa oeste da área estudo, correspondente ao domínio de depósitos sedimentares, define-
se a unidade geomorfológica de tabuleiros costeiros, que está localizada em quase todo o 
litoral do Espírito Santo. Ela se insere no interior do estado na região sul, devido a influência 
da área de planície do rio Itapemirim. Os tabuleiros costeiros são caracterizados por 
ambientes predominantemente de depósitos sedimentares, com solos profundos e de menor 
altitude. Nessa configuração, predominam usos do solo de uso pastoril em sua interioridade, 
por ser mais acessível em relação às áreas montanhosas. 

As altimetrias e declividades da área de estudo podem ser observadas no Mapa 2.10 e no 
Mapa 2.11. 

A partir das informações contidas nos mapas de hipsometria e declividade, é possível realizar 
a interpretação da classificação regional da área de estudo em nível local, com a informação 
topográfica obtida através das curvas de nível, fornecidas por Iema (2015). 

Como pode ser observada, a área de estudo compreende uma região predominantemente 
plana com valores altimétricos na faixa de 14 m a 212 m de altitude, que representam 54% 
em relação à área de estudo. A altitude que se encontra na faixa dos 410 m a 805 m, está 
localizada na porção central da área, representada pela unidade de Maciços do Caparaó. 
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Portanto, observa-se então que a área é predominantemente plana, associada aos principais 
córregos da área de estudo (Córrego Cobi na porção oeste e Córrego da Gruta à leste), e 
também onde passa a rodovia federal BR-482 e rodovia estadual ES-289. Já as áreas mais 
declivosas, estão associadas aos afloramentos de granito da área de estudo, como o Pico do 
Itabira. 
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2.2.3 Caracterização Hidrográfica: Planejamento e Recursos Hídricos 

Dentre os aspectos físicos, a hidrografia é um sistema de extrema importância para compor a 
caracterização da UC, pois possibilita identificar a regionalização hídrica e como a área de 
estudo se insere na dinâmica hidrológica. 

Com a caracterização morfológica do relevo, toma-se conhecimento da conformação da 
hidrografia e como ela se distribui. Conforme já observado, algumas topografias são 
marcantes na paisagem e delimitam com distinção evidente as áreas de planície, ocupadas 
por leitos d’água principais. 

De acordo com a AGERH (2017), a área de estudo está inserida na ottobacia do rio Itapemirim 
(nível 4). Esta delimitação se estende do estado de Minas Gerais até o litoral. 

A bacia hidrográfica do rio Itapemirim possui uma área aproximada de 5.913 km² e abrange 
17 municípios, sendo um (1) do estado de Minas Gerais (Lajinha) e os 16 restantes, do estado 
do Espírito Santo. A referida bacia hidrográfica faz fronteira: ao norte, com as ottobacias dos 
rios Benevente, Jucu e Guandu; à oeste, com a ottobacia do rio José Pedro/Manhuaçu; e ao 
sul, com as ottobacias dos rios Itabapoana e Marataízes. 

Conforme pode ser observado pela localização do MONAI no estado do Espírito Santo, 
ilustrada no Mapa 2.12, a área de estudo está inserida na região jusante da bacia hidrográfica. 
Em relação ao principal curso d’agua da bacia, o rio Itapemirim, a área de estudo se encontra 
ao norte do rio em questão, ao lado da margem esquerda. O curso d’água da área de estudo 
que contribui diretamente para o rio Itapemirim é o córrego Urtiga, sendo que o tal que é 
elemento de delimitação deste território. 

Os córregos principais são o Cobi, que demarcam o principal eixo de talvegue da área de 
estudo, córrego Itabira e córrego da Gruta. O córrego da Gruta, ilustrado na Figura 2.2, se 
posiciona na faixa leste da área de estudo, atributo que também foi utilizado para divisão da 
área. 

 
Figura 2.2 - Córrego da Gruta. 

Fonte: Visão Ambiental (2013). 

A hidrografia da área de estudo segue um padrão dendrítico, que se relaciona com as 
estruturas geológicas da área, com um controle estrutural associado à faixa de compressão 
geológica. 

Em relação à gestão de recursos hídricos, a área de estudo está enquadrada na unidade de 
planejamento do Baixo Rio Itapemirim, delimitada a partir da classificação de ottobacias em 
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nível 5. A esta bacia, no que concerne a área de estudo, está associado o risco de inundação 
nas planícies do córrego Cobiça e do rio Itapemirim. Foi identificado este risco para casas nas 
localidades dos bairros Elpídio Volpini, Boa Esperança e Coronel Borges (AGERH, 2018), 
distantes, respectivamente, 10 km, 11 km e 3,4 km da região de inserção do MONAI. No caso 
do bairro Coronel Borges, este encontra-se localizado em área circunvizinha à ZA do MONAI, 
o que requer atenção especial quanto aos processos de expansão urbana e os possíveis 
efeitos desse avanço, principalmente de impermeabilização do solo, sobre os atributos e 
processos ecológicos existentes na UC. 
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2.2.4 Pedologia e Uso e Cobertura da Terra 

A área de estudo possui uma diversidade em relação aos seus atributos pedológicos 
diretamente relacionada ao ambiente geológico e as estruturas de relevo. Foram identificados 
quatro (4) grandes grupos de solos: Argissolos, Cambissolos, Neossolos e Latossolos 
(CUNHA et al., 2016). O Mapa 2.13, apresentado na sequência, espacializa essas classes 
pedológicas. 

Os Argissolos Vermelho se localizam na planície da área de estudo, localizada na porção 
oeste do território, região de influência do córrego Cobi. Os argissolos possuem 
características de ambientes úmidos e textura argilosa. Devido à sua composição, os 
argissolos podem apresentar uma ocorrência elevada de processos erosivos, visto que não 
fornece boa porosidade em sua estrutura. 

Os Cambissolos Háplicos estão localizados na porção central da área de estudo, associados 
aos afloramentos rochosos e as zonas de piemontes, com um relevo ondulado. Geralmente 
associados às zonas de processo de morfogênese, possuem afloramentos rochosos com 
baixa cobertura vegetal. A principal característica são os solos rasos localizados 
essencialmente em áreas montanhosas. Na área de estudo eles apresentam predominância 
e compõe quase a totalidade do limite do monumento do Pico do Itabira. 

Os Neossolos Litólico se distribuem em uma faixa leste da área de estudo, em um relevo 
suave-ondulado. São solos rasos, geralmente com elevada presença de fragmentos rochosos, 
atribuindo uma textura granulosa, identificada através de um solo cascalhento. 

Ainda, identifica-se em uma menor distribuição no território os Latossolos Amarelos, situados 
em uma faixa horizontal, no sentido oeste-leste da área de estudo. Diferentemente dos solos 
anteriores apresentados, estes são antigos, profundos e com capacidade de permeabilidade 
elevada devido à sua textura predominantemente arenosa-argilosa. Apesar de não serem tão 
expressivos em relação à área ocupada na área de estudo, se situam na borda do atual limite 
do MONAI e de sua ZA. 
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O conhecimento da formação originária do solo é essencial para compor a interpretação de 
usos indicados e relacionados para cada cobertura, considerando, assim, as potencialidades 
e restrições. Ainda, é importante para entender as consequências das ações promovidas no 
ambiente, essencialmente, na cobertura vegetal e no solo. 

Para a identificação da cobertura da terra, foi realizado um mapeamento mediante dados 
obtidos em imageamento de satélite, que foram refinados com as informações levantadas em 
campo, durante a realização da campanha de reconhecimento do MONAI e de sua região de 
inserção. De modo subsequente, a análise traz a interpretação das ações humanas e os 
possíveis efeitos sobre a região investigada. 

Cumpre ressaltar que o levantamento de imagens de uso e cobertura do solo ocorreu por 
meio da plataforma Geobases, do estado do Espírito Santo. Nesse sistema, foram 
identificadas 17 classes e, conforme exposto no Mapa 2.14, apresentado na sequência, as 
referidas classes foram agrupadas de acordo com suas similaridades geoecológicas. 

As classes predominantes da área de estudo foram: pastagem, que ocupa metade da área 
(50,36%); e cobertura vegetal, com cobertura de 19,64%. A pastagem, cumpre ressaltar, se 
desenvolve especialmente nos morros suaves.  

Os cultivos identificados (9,74% do território), com base em observações de campo, 
correspondem em atividades agrícolas, principalmente, de banana e café, que se encontram, 
algumas vezes, intercalados aos fragmentos de mata. O cultivo predominante identificado é 
o de café, com 6,49% da área de estudo, seguido de banana com 2,49%. Os cultivos de coco-
da-baía, bem como outros cultivos permanentes e temporários, ocupam 0,76% da área de 
estudo. 

Ainda, foram também identificadas atividades de pecuária na área de estudo. É importante 
mencionar que, sem uma adequada fiscalização e manutenção, as atividades agropecuárias 
que se sobrepõe ao interior de unidades de conservação, como o caso do MONAI, podem 
contribuir com intensa pressão nessas áreas protegidas, favorecendo o surgimento de focos 
de incêndios e desmatamentos. Esse processo pode, ainda, favorecer a substituição de 
ecossistemas naturais por extensas áreas de cultivo de culturas, comprometendo as 
fitofisionomias locais, a sua biodiversidade e, consequente, as suas funções ecossistêmicas. 

No que corresponde à vegetação, esta fora enquadrada como Floresta Estacional 
Semidecidual e Floresta Ombrófila Densa. Ambas apresentam cobertura expressiva, com 
porte arbóreo. A vegetação localiza-se principalmente na região central da área de estudo, 
entre os afloramentos rochosos (10,17%), e se distribui ao longo das áreas de relevo mais 
acentuado. Ainda há a identificação da mata nativa em estágio inicial (7,08%), que se localiza, 
prioritariamente, entre áreas de cultivo, onde há vestígios de antigo uso agrícola. 

A água é a tipologia identificada em corpos d’águas (0,28%), caracterizados como lagoas, 
encontrados, principalmente, nas regiões planares da área de estudo. Algumas áreas de 
reflorestamento são identificadas e ocupam 2,6% do território. Por fim, a classe de solo 
exposto e áreas edificadas somam apenas 0,13% do território.  
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2.2.4.1 Sistema Antrópico 

Assim como outras formações florestais, as matas do MONAI estão sujeitas às perturbações 
antrópicas. Destacam-se, nesse sentido, as alterações correspondentes a intervenção 
humana para uso da terra, seja com finalidade mineradora, agrícola ou pecuária, 
descaracterizando a vegetação primária. Segundo o IBGE (2012), a esse sistema dá-se o 
nome de Sistema Antrópico. Neste, estão incluídos os estágios de sucessão natural, a 
agropecuária, a agricultura, a pastagem e o reflorestamento. 

O MONAI encontra-se bastante antropizado, com todas as suas fisionomias apresentando 
características da existência de corte seletivo de algumas espécies e introdução de outras, 
como relatado por Visão Ambiental (2013), incluindo a presença de estradas, construções, 
áreas de lazer (como as piscinas naturais). Esse cenário, segundo entrevista com moradores 
locais, aplica-se também à ZA do MONAI. 

É pertinente salientar, ainda, o interesse de alguns proprietários da região de inserção do 
MONAI em fracionar suas propriedades, com o objetivo de estabelecer novas residências e 
benfeitorias. Considerando os atributos existentes na UC e as regras a serem definidas no 
seu plano de manejo, esse processo de ser monitorado e avaliado com os proprietários, 
visando reduzir os riscos e possíveis alterações ambientais no território.  

Ademais, destaca-se, enquanto possibilidades de uso público do MONAI, o interesse 
existente para a visitação do Pico, que pode ser fomentado por meio da recepção turística em 
algumas propriedades, incluindo serviços de apoio ao visitante (comercialização de produtos 
artesanais, condução de visitantes, fornecimento de alimentação e hospedagem, entre outros). 

2.2.4.1.1 Agricultura 

A prática da agricultura na área do MONAI, ilustrada na Figura 2.3, apresentada mais adiante, 
ocorre para fins de subsistência e comerciais e está presente em áreas próximas às 
residências.  

Nesse contexto, predominam espécies frutíferas, como Cocos nucifera (coqueiro), Eugenia 
jambolana (jamelão), Malpighia glabra (acerola), Terminalia cattapa (castanheira), Artocarpus 
sp. (jaqueira), Spondias sp. (cajá-anão), entre outras. Entre os cultivos agrícolas, destacam-
se Coffea sp. (cafeeiro), Musa paradisiaca (bananeira), Cocos nucifera (coqueiro) e, apenas 
para fins de consumo local, Zea mays (milho). É importante destacar que a maior parte das 
espécies cultivadas na área de estudo, que se encontram listadas no Apêndice I, trata-se de 
espécies exóticas naturalizadas. 

Cumpre salientar que uma espécie invasora pode passar pelo estágio de naturalizada e se 
dispersar cada vez mais até se tornar invasora, e neste caso o estágio de naturalizada é 
apenas mais um passo no processo de bioinvasão. Entretanto, parte das espécies 
naturalizadas nunca se tornam invasoras de fato, conforme Richardson et al. (2000). Portanto, 
é necessária a adoção do manejo adequado dessas espécies, para que não representem 
danos à biota local. 

2.2.4.1.2 Pastagem 

Outra perturbação antrópica identificada na área de estudo é a atividade agropastoril, como 
relatado por Fundação Promar (FPM, 2001) e Visão Ambiental (2013), caracterizada pela 
presença de vegetação rasteira (que não ultrapassa os 50 cm de altura), com maior destaque 
para as gramíneas e espécies invasoras de cultura, como Paspalum maritimum (capim-
pernambuco), Brachiaria sp. (braquiária), Panicum maximum (capim-colonião), Commelina sp. 
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(trapoeraba), Sida cordifolia (guaxuma), Borreria verticillata (erva-botão), Mimosa pudica 
(dormideira), Melinis minutiflora (capim-gordura), Jatropha sp. (urtiga), entre outras. 

Tais perturbações, segundo Martins et al. (2002) e Scariot et al. (2005), alteram a dinâmica 
da vegetação florestal de uma área, desencadeia modificações no processo de sucessão dos 
ecossistemas florestais, conforme Alves e Metzger (2006) e, como apontado por Scariot et al. 
(2005), promove alteração no microclima e nas características do solo. 

Os remanescentes florestais localizados no sul do estado do Espírito Santo, como as que 
ocorrem na RPPN Cafundó, na Floresta Nacional (Flona) Pacotuba também são exemplos 
desse processo de degradação, pois sua estrutura passou por processos de fragmentação 
pelas mesmas razões, como relatado por ICMBio e Faunativa (2011) e Pimentel (2011). Esses 
fragmentos de floresta originaram-se, possivelmente, conforme assinala Godinho et al. (2014), 
devido às diversas perturbações antrópicas e modificações da paisagem na qual estão 
inseridas, como pastagens, plantios de café e cana-de-açúcar, e por remanescentes florestais 
isolados, principalmente, nos topos dos morros, segundo indica Projeto Corredores 
Ecológicos (2005), ICMBio et al. (2011) e Pimentel (2011). 

Normalmente, em paisagens fragmentadas, pouco férteis e com forte compactação do solo, 
como nas pastagens, dificilmente ocorrerá regeneração natural satisfatória, como relatado por 
Magnago et al. (2012), pois essa prática não proporciona condições mínimas exigidas para o 
recrutamento de espécies. Merecem atenção, portanto, as áreas de pastagem, uma vez que 
reduzem a diversidade de fisionomias de ambiente e, consequentemente, inibem o 
estabelecimento de espécies vegetais e animais. 

Na sequência, a Figura 2.3 ilustra área de pastagem presente no MONAI, bem como outras 
áreas antropizadas dentro da UC e em seu entorno. 
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Figura 2.3 - Áreas antrópicas no MONAI. 

Fonte: Lais Olifer (2021). 

Nota: A - cultivo de café às margens de um inselberg; B - cultivo de café; C - área de pastagem; D - registro de 
deposição irregular de lixo na ZA do MONAI. 

2.2.5 Geodiversidade: Aspectos Físicos e as Potencialidades para o Geoturismo 

A geodiversidade envolve o levantamento da variedade de elementos e de processos 
relacionados aos elementos físicos, que relaciona os aspectos abióticos e seus valores, seja 
para caracterização e/ou uso. Nesse sentido, aproveita-se da rica paisagem geológica que 
compõe o MONAI, para direcionar a UC para as práticas de geoconservação e geoturismo, 
que podem proporcionar a conservação das paisagens e marcos geográficos, o incremento 
do turismo, a possibilidade de geração de emprego e renda para a população local, entre 
outros aspectos. 

É importante dizer que, conforme aponta Moreira (2014), apesar de a geodiversidade ser 
considerada a base para a biodiversidade, o que se observa é que em muitos anos a 
biodiversidade vem sendo muito mais contemplada e divulgada em detrimento da 
geodiversidade. A autora complementa que: 

As Unidades de Conservação (UCs), entre outros objetivos, foram criadas 
principalmente para conservar a natureza. Uma das razões para a criação de 
um Parque Nacional, por exemplo, é a existência de atrativos naturais que 
possibilitem a integração de atividades de lazer com a educação e 
sensibilização ambiental da população. Mas o que se observa em muitas das 
Unidades de Conservação brasileiras é que a maior parte dos meios 
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interpretativos está centrada nos aspectos bióticos, deixando em segundo 
plano os aspectos geológicos, que muitas vezes nem chegam a ser 
abordados. (MOREIRA, 2014, p.15). 

Nesse sentido, o levantamento da Geodiversidade Estadual, desenvolvido por CPRM (2010a), 
identifica alguns elementos potenciais para propostas de desenvolvimento sustentável do 
território, com base nos elementos da geodiversidade. 

Entre os atrativos geoturísticos, o município de Cachoeiro de Itapemirim integra a Rota dos 
Vales e do Café, juntamente com os municípios de Mimoso do Sul e Muqui. Essa Rota integra 
um conjunto de paisagens e locais turísticos que se relacionam com a história do ciclo do café 
no estado do Espírito Santo. Correspondente à área de estudo, integra a rota geoturística o 
próprio Pico do Itabira e a referência de ser um polo de extração de mármore e granito, 
conforme Secretaria de Estado de Turismo (ESPÍRITO SANTO, 2021) do Espírito Santo. 

Podem ser observadas nessas paisagens casas coloniais, as quais remetem ao período de 
início da produção de café, como parte memorial da história de consolidação do município. 
Não só a arquitetura, como também as próprias ruas e o estilo urbano de alguns locais da 
cidade são históricos. Além disso, os picos e os vales na paisagem montanhosa da Serra da 
Mantiqueira são remetidos nesse roteiro, por integrar possibilidades de rotas turísticas com 
diversos atrativos. 

No que compõe a identificação da geodiversidade, a área de estudo se subdivide em dois (2) 
domínios geológicos: Domínio dos complexos granitóides intensamente deformados e 
Domínio dos Complexos Gnaisse-Migmatíticos e Granulitos.  

O primeiro domínio corresponde a área de maior ocorrência na área de estudo, com 
ortognaisses, conforme exemplo apresentado na Figura 2.4, que é uma variação das rochas 
ígneas graníticas. Essas rochas se ressaltam na paisagem, incluindo o Pico do Itabira e outras 
feições associadas. 
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Figura 2.4 - Exemplo de ortognaisse - Serra do Soturno, localizada a noroeste do MONAI. 

Fonte: Jorge Calazans (s/d). 

No segundo domínio, Complexos gnaisse-migmatíticos e granulitos, ocorrem os complexos 
cristalinos em região da unidade geológica Paraíba do Sul, que possuem rochas cristalinas, 
recobertas por sedimentos (CPRM, 2010a). 

Na área de estudo também há a existência de uma ferrovia, paralela à planície do córrego 
Cobi, a qual integra a paisagem do conjunto de afloramentos rochosos da área de estudo. 
Nos arredores da ferrovia é possível observar o conjunto de ortognaisses destacados nos 
afloramentos, e apesar da ferrovia se localizar distante do MONAI, são regiões que podem 
ser integradas à área da UC, como alternativas para a criação de um circuito que contemple 
todo o complexo geológico dos ortognaisses. 

A identificação dos locais de interesse para a prática do geoturismo contribui para a 
valorização do patrimônio, buscando a utilização destes espaços em uma perspectiva 
sustentável. No caso do MONAI, destaca-se a prática da escalada, sobretudo do afloramento 
que é a maior referência da UC, de acordo com os munícipes de Cachoeiro de Itapemirim: o 
Pico do Itabira. Este, considerado como um símbolo do município, teve como seu primeiro 
escalador o capixaba Sílvio Mendes, do Centro Excursionista Rio de Janeiro (CERJ), que, em 
1947, acompanhado pelo seu parceiro de escaladas, Índio do Brasil Luz, além de Reinaldo 
Behnken e Reinaldo dos Santos, escalou o Pico pela via que hoje leva o seu nome. 

O Mapa 2.15, apresentado a seguir, exibe as informações citadas referentes ao mapeamento 
da geodiversidade do estado do Espírito Santo, recortadas para a área de estudo. 
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Ainda sobre os aspectos abióticos relacionados com o geoturismo para a região, menciona-
se que a espeleologia é um elemento a ser considerado no mapeamento de geodiversidade, 
por apresentarem valor inestimável para a inclusão de meios de conservação e gestão. 

De acordo o Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Cavernas (CECAV, 2012), 
existem dois (2) graus de potencial na área de estudo, conforme exibido no Mapa 2.16. 
Predominantemente, a região apresenta um potencial baixo. Apenas na faixa leste do território, 
o enquadramento do Cecav (2012) apresentou grau muito alto. 

O contexto supracitado pode ser justificado pela própria composição litológica local, na qual 
não é comum que se encontrem cavernas. Contudo, foram observados, durante atividade de 
reconhecimento de campo na região de inserção do MONAI, dois (2) locais que podem ser 
considerados como abrigos - na perspectiva de cavidades. Porém, ainda não foram realizados 
estudos prospectivos para que tenham uma identificação minuciosa acerca da existência de 
cavidades, visto que o dado disponível se encontra em escala nacional. 

Nesse sentido, o Mapa 2.16 ilustra o potencial espeleológico da área de estudo. 
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2.3 Aspectos Bióticos 

O Brasil é considerado o país de maior biodiversidade do mundo, dada a sua dimensão 
territorial e suas condições climáticas e geomorfológicas. Sua grande biodiversidade 
encontra-se distribuída em seis (6) biomas terrestres, sendo eles: Floresta Amazônica (maior 
floresta tropical úmida do mundo), Pantanal (maior planície inundável interna do mundo); 
Cerrado; Caatinga; Pampas e Mata Atlântica. 

O MONAI e a sua ZA estão inseridos integralmente no bioma da Mata Atlântica, conforme 
ilustrado a seguir no Mapa 2.17. 

A Mata Atlântica é a segunda maior floresta pluvial tropical do continente americano, que 
originalmente estendia-se ao longo da costa brasileira, penetrando até o leste do Paraguai e 
nordeste da Argentina, conforme apontado por Coutinho (2006). Segundo Galindo-Leal e 
Câmara (2003), no passado, a Mata Atlântica cobria mais de 1.500.000 km2, com 92% desta 
área no Brasil. 

Atualmente, a cobertura vegetal remanescente da Mata Atlântica no Brasil varia entre 12% a 
28%, conforme dados de Ribeiro et al. (2009) e Fundação SOS Mata Atlântica e Inpe (2019) 
e se encontra em diferentes estágios de regeneração. Apenas cerca de 7% estão bem 
conservados em fragmentos acima de 100 ha, conforme dados do Ministério do Meio 
Ambiente (BRASIL, 2015). O estado de devastação que esse bioma se encontra, 
caracterizado pela fragmentação de habitats naturais, crescente homogeneização biótica, 
defaunação e secundarização da mata em múltiplas escalas, tal como apontado por Joly et 
al. (2014) e Arroyo-Rodríguez et al. (2015), é reflexo das atividades históricas de urbanização, 
industrialização e expansão agrícola, segundo relatos de Fonseca (1985), Laurence (2009) e 
Zachos e Habel (2011). 

Extremamente heterogênea em sua composição, o bioma cobre um amplo rol de zonas 
climáticas e formações vegetacionais tropicais e subtropicais e representa, segundo o 
Ministério do Meio Ambiente (BRASIL, 2015) um dos biomas terrestres mais biodiversos do 
planeta. Mesmo reduzida e muito fragmentada, estima-se que o mosaico de remanescentes 
de mata nativa e ecossistemas não florestais que compõem a Mata Atlântica ainda abriga 
2.420 vertebrados e 20.000 espécies de plantas (BRASIL, 2015), ambos com altos níveis de 
endemismo, segundo Mittermeier et al. (2011), sendo a Mata Atlântica altamente prioritária 
para a conservação da biodiversidade mundial. No entanto, conforme levantamento de 
Martinelli e Moraes (2013) e Paglia et al. (2008), há 1.544 espécies de plantas e 380 espécies 
de animais, respectivamente, ameaçadas de extinção, o equivalente a 60% de todas as 
espécies ameaçadas de fauna e flora do Brasil. 

Em razão disto e por apresentar grandes variações no relevo, nos regimes pluviométricos e 
nos mosaicos de unidades fitogeográficas, a Mata Atlântica da América do Sul é reconhecida 
mundialmente por ser um dos 36 hotspots de biodiversidade para priorização da conservação, 
conforme Myers et al. (2000), Mittermeier et al. (2011) e Williams et al. (2011). Por definição, 
é considerada como hotspot toda área com pelo menos 1.500 espécies endêmicas (que só 
existem naquela região) e que já perdeu mais de ¾ de sua vegetação original. 

Ao considerar a delimitação do bioma da Mata Atlântica, definida na Lei Federal nº 11.428, de 
22 de dezembro de 2006 (BRASIL, 2006), tem-se que 100% do território do estado do Espírito 
Santo era originalmente ocupado por este bioma. Conforme dados publicados por Fundação 
SOS Mata Atlântica e Inpe (2019), o Espírito Santo possui 510.752 ha de remanescentes 
florestais, o que totaliza 11,07% de cobertura vegetal nativa no Estado.  
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Segundo o Atlas da Mata Atlântica do Estado do Espírito Santo (ESPÍRITO SANTO, 2018), o 
município de Cachoeiro de Itapemirim apresentou, em avaliação realizada para os anos de 
2012/2013, 55,2% de áreas destinadas à pastagem e apenas 19,5% de áreas de mata nativa 
ou em estágio de regeneração, tal como ilustrado na Figura 2.5. 

 
Figura 2.5 - Cobertura florestal no município de Cachoeiro de Itapemirim. 

Fonte: elaborado a partir do Atlas da Mata Atlântica do Estado do Espírito Santo (ESPÍRITO SANTO, 2018). 

Tratando-se especificamente do MONAI, a referida UC contempla áreas fragmentadas com 
vegetação secundária em regeneração em estágios inicial, médio e avançado, conforme 
Visão Ambiental (2013), com grande heterogeneidade ambiental, intimamente ligada à 
diversidade biológica da região. 

É importante destacar que o MONAI abriga um importante e raro ecossistema terrestre: os 
inselbergs, como relatado por Covre (2018) e ilustrado na Figura 2.6. Afloramentos rochosos 
constituídos principalmente por rochas graníticas e gnáissicas, os inselbergs constituem 
paisagens de notável beleza cênica e refúgio para espécies especializadas da fauna e flora, 
fator extremamente relevante para a região. Destaca-se, ainda, que o isolamento natural 
destas áreas abertas eleva a probabilidade de ocorrência de espécies novas para a ciência, 
endêmicas e raras. 
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Figura 2.6 - Registro de trecho do inselberg do Itabira. 

Fonte: imagem cedida por Lais Olifer (2021). 

A vegetação dos inselbergs difere marcadamente daquela dos arredores, devido às condições 
edáficas, microclimáticas, de altitude, como mencionado por Pinto-Junior (2020), e para a 
diversificação de certos táxons, como por exemplo, das famílias botânicas Bromeliaceae e 
Cactaceae. É importante ressaltar que as condições ambientais rigorosas e o isolamento 
geográfico existente em inselbergs têm sido determinantes nos processos evolutivos e na 
diferenciação das espécies recorrentes nessas áreas, conforme assinala Kluge e Brulfert 
(2000). Ainda, segundo Larson et al. (2000), os inselbergs possuem barreiras para o 
desenvolvimento de muitas espécies, devido à baixa retenção de água e nutrientes, às poucas 
alternativas para fixação de raízes e às dificuldades de fixação de sementes. 

Em razão dessa filtragem ambiental, essas formações apresentam espécies vegetais 
altamente especializadas, gerando uma flora com elevados níveis de diversidade e 
endemismo, tornando-os excelentes locais para pesquisa de biodiversidade, tal como relatado 
por Porembski e Barthlott (2000), Conceição e Giulietti (2002), Porembski (2002; 2007), Caiafa 
e Silva (2005) e Couto et al. (2017). Entretanto, apesar de ser uma formação estudada a mais 
de um (1) século, elas são negligenciadas e, por isso, os detalhes sistemáticos, biogeográficos 
e ecológicos da biota residente ainda são insuficientes, como apontado por Porembski e 
Barthlott (2000). 

Concernente às ameaças, diversos inselbergs apresentam seus arredores alterados para a 
implementação de culturas agrícolas, como apontado por Porembski et al. (1998). Entretanto, 
segundo Campello (2000), encontram-se ameaçados principalmente pela exploração e 
comércio de rochas, fator de ameaça também identificado para a área de estudo, 
considerando que, segundo Sardou Filho et al. (2013), o estado do Espírito Santo é um dos 
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maiores exploradores de rochas orçamentais mundo e que nas regiões circunvizinhas ao 
MONAI existem atividades de beneficiamento e extração de mármore. Esse fato denota a 
importância do ordenamento das atividades do MONAI e reforça a importância da UC como 
salvaguarda de ecossistemas raros. 

2.3.1 Flora 

2.3.1.1 Tipologias Vegetais e Sistema Antrópico 

Conforme já abordado, o MONAI é dotado de heterogeneidade ambiental, reflexo do 
complexo histórico de evolução geomorfológica da paisagem, o que influenciou a diversidade 
de ambientes. Associadas a esta diversidade, estão presentes várias fitofisionomias. Esta 
diversidade de fitofisionomias encontradas na área de estudo é um atributo significativo para 
a conservação da biodiversidade regional, pois, associado a isso, está um elevado número 
de espécies pertencentes a cada uma das fitofisionomias, principalmente aquelas de 
distribuição natural restrita. 

2.3.1.1.1 Fitofisionomias da Mata Atlântica 

Em toda sua extensão, conforme Oliveira-Filho e Fontes (2000), o domínio Atlântico engloba 
uma variedade de ecossistemas com estruturas e composição florísticas com elevado grau 
de diferenciação em função dos fatores ambientais presentes. Conforme Decreto Federal nº 
6.660, de 21 de novembro de 2008 (BRASIL, 2008), a Mata Atlântica abrange os 
ecossistemas: mangues, restingas, floresta ombrófila densa, floresta ombrófila aberta, floresta 
ombrófila mista, floresta estacional decidual e floresta estacional semidecidual. 

As tipologias vegetais nativas encontradas na região de inserção do MONAI é a Floresta 
Estacional Semidecidual e a Floresta Ombrófila Densa, conforme ilustrado no Mapa 2.18. 
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A Floresta Estacional Semidecidual caracteriza-se pela vegetação de porte arbóreo, sendo 
esta constituída por vegetação condicionada por dupla estacionalidade climática com uma 
estação chuvosa de verão seguida por outra estação seca de inverno. A decidualidade das 
folhas depende da intensidade das temperaturas e da disponibilidade hídrica recebida pelas 
plantas, conforme apontado por Rizzini (1963) e Veloso et al. (1991), sendo que, o percentual 
de árvores caducifólias no conjunto florestal situa-se entre 20% e 50% durante a época seca, 
conforme Embrapa (s.d.). 

Dentre as tipologias, a floresta semidecídua é o habitat menos protegido, com projeções de 
encolhimento da área potencial em cenários climáticos extremos a 50,4% e 66% em habitats 
de afloramento rochoso. Esse tipo vegetacional, segundo IBGE (2012), foi subdividido em 
quatro (4) formações, ordenadas segundo a hierarquia topográfica, conforme Figura 2.7, que 
condiciona fisionomias diferentes, de acordo com as variações das faixas altimétricas. 

 
Figura 2.7 - Perfil esquemático da Floresta Estacional Semidecidual. 

Fonte: IBGE (2012) apud Veloso et al. (1991). 

No MONAI ocorre, segundo Visão Ambiental (2013), a fisionomia Submontana, por situar-se 
na faixa altimétrica que varia de 50 m a 500 m, seguindo a classificação proposta por Veloso 
(1992). As conformações dessa vegetação, ainda segundo o autor, apresentam um dossel 
uniforme, troncos perfilhados, de casca grossa e ramos suavemente retorcidos, com copas 
amplas e com gemas foliares protegidas da seca por catafilos. A submata arbóreo-arbustiva 
é bastante densa e sob essa se desenvolve o estrato herbáceo onde ervas macrofilas, fetos, 
palmeiras e epífitas são escassos. As lianas, por sua vez, são fonte de recursos essenciais 
para a manutenção da fauna local, pois, segundo Morellato (2003) e Engel et al. (1998), muitas 
espécies disponibilizam flores e frutos num período de baixa oferta pelos arbustos e árvores. 
São exemplos de assinaturas vegetais desse tipo de fisionomia, na área de estudo, as 
espécies: Aspidosperma polyneuron (peroba-rosa), Cedrela fissilis (cedro-rosa) e Hymenaea 
courbaril (jatobá). 

Outra tipologia vegetal observada na área de estudo, como já mencionado, trata-se da 
Floresta Ombrófila Densa. Este tipo de vegetação, conforme apontado por IBGE (2012), é 
caracterizado por fanerófitos, lianas lenhosas e epífitas em abundância, condicionadas a 
fatores climáticos tropicais de elevadas temperaturas (médias de 25 °C) e de alta precipitação, 
bem-distribuída durante o ano (de 0 a 60 dias secos), o que determina uma situação 
bioecológica praticamente sem período biologicamente seco. Assim como a Floresta 
Estacional Semidecidual, a Ombrófila Densa também foi subdividida em formações ordenadas 
segundo a hierarquia topográfica, conforme ilustrado na Figura 2.8. 
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Figura 2.8 - Perfil esquemático da Floresta Ombrófila Densa. 

Fonte: IBGE (2012) apud Veloso et al. (1991). 

No MONAI, ocorrem três (3) tipos de formações: Terras Baixas, Submontana e Montana. 
Essas formações florestais são caracterizadas por espécies do gênero Vochysia, Ocotea, 
Crecopia, Bromelia, Aechmea, Inga, Ficus, Cedrella, Atlalia, Tabebuia e Geonoma, bem como 
um banco de plântulas enriquecido por vários indivíduos de Euterpe edulis (palmito-juçara), 
conforme dados publicados por IBGE (2012) e Visão Ambiental (2013). 

A Figura 2.9 apresenta registros de diferentes estados de conservação de fragmentos de 
Floresta Ombrófila Densa, que se encontram intercalados por áreas que sofreram perturbação 
antrópica. 

 
Figura 2.9 - Diferentes estados de conservação de remanescentes de Floresta Ombrófila Densa, 
entremeadas por áreas antropizadas, na área de estudo. 

Fonte: Lais Olifer (2021). 
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Na área de estudo ocorrem também outras formações vegetais, como é o caso dos 
ecossistemas rupestres e dos brejos herbáceos, segundo relatado por Fundação Promar 
(FPM, 2001) e Visão Ambiental (2013). 

A vegetação rupestre é aquela que ocorre sobre topos de serras e chapadas com 
afloramentos rochosos, topografia acidentada, com solo raso, ácido, pobre em nutrientes, 
onde predominam ervas e arbustos, podendo ter arbustos pouco desenvolvidos. Nesses 
ambientes a ocorrência de espécies com distribuição restrita é alta. No MONAI, essa 
vegetação encontra-se em afloramentos rochosos presentes em diversos pontos da área de 
estudo, conforme Figura 2.10, em local de difícil acesso, principalmente nas regiões central e 
nordeste da UC, como apontado por FPM (2001). Os inselbergs são os afloramentos de maior 
destaque para o abrigo desse tipo de vegetação. 

 
Figura 2.10 - Registros de vegetação rupestre no MONAI. 

Fonte: Lais Olifer (2021). 

Destacam-se nessa fisionomia as espécies Alcantarea sp. (bromélia), Vellozia sp. (canela-de-
ema), Cereus sp. (cacto), Rhipsalis sp. (cacto) e Cyrtopodium sp. (orquídea), dentre as 
herbáceas; e Bougainvillea spectabilis (primavera-rosa), Cecropia pachystachia (embaúba) e 
Peschiera laeta (leiteira), dentre as arbustivo-arbóreas. Por outro lado, identificou-se, também, 
a ocorrência da espécie Mellinis minutiflora (capim-gordura), caracterizada como espécie 
exótica invasora e que, portanto, merece atenção quanto ao manejo, a fim de reduzir as 
chances de contaminação das áreas naturais. 

Os brejos herbáceos, apresentados na Figura 2.11, por sua vez, são observados ao sul do 
MONAI, segundo relatos apresentados por FPM (2001) e Visão Ambiental (2013). Destacam-
se, entre as espécies herbáceas, Eleocharis sp. (junco), Edichytium coronarium (lírio do brejo), 
Centella asiatica (pé-de-cavalo ou erva-capitão), Cyperus sp. (tiririca) e Fimbristylis sp. 
(alecrim-da-praia). Quanto às espécies arbustivas, ressaltam-se: Cassia alata (fedegoso), 
Sida carpinifolia (guaxuma) e Pilocarpus sp. (jaborandi). 
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Figura 2.11 - Registros de brejo herbáceo no MONAI. 

Fonte: Lais Olifer (2021). 

2.3.1.1.2 Sucessão Ecológica 

Os remanescentes vegetais do MONAI, conforme diagnosticado por Visão Ambiental (2013), 
são de vegetação secundária. Tais remanescentes estão em estágio de sucessão inicial, 
médio e avançado e encontram-se fragmentados, alterados e empobrecidos. Entretanto, 
mesmo que alterados e empobrecidos, esses fragmentos florestais nativos são um valioso 
recurso natural. 

A vegetação secundária ocorre quando áreas de florestas, savanas ou campos são 
intervindas, com supressão total ou parcial da vegetação nativa, e o desenvolvimento da 
vegetação ocorre, segundo IBGE (2012), com solo e resquícios de vegetação preexistentes, 
muitas vezes com sementes ou banco de sementes. A flora do MONAI indica três (3) estágios 
de sucessão ecológica, descritos na Tabela 2.3. 
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Tabela 2.3 - Descrição dos estágios sucessionais identificados no MONAI. 

 
Fonte: elaborado a partir de IBGE (2012) e Visão Ambiental (2013). 

2.3.1.1.3 Diversidade de Espécies da Flora 

Vários estudos têm demonstrado efetivamente a relação entre a complexidade de fatores 
ambientais e a diversidade de espécies. A variabilidade de ambientes ajuda a criar condições 
específicas para a ocorrência de espécies endêmicas. Assim, quanto maior a variação nas 
características ambientais (topografia, geologia, solo, vegetação), maiores as chances de 
encontrar alta diversidade biológica. 

Para definição das espécies botânicas com potencial ocorrência para a área de estudo, 
adotou-se os registros obtidos em campo para a elaboração dos antigos Planos de Manejo 
da UC, desenvolvidos por FPM (2001) e Visão Ambiental (2013), dados de espécies da Flona 
Pacotuba (ICMBIO, 2021a) e tombamentos específicos para a área do MONAI 
(SPECIESLINK, s.d.). Esse levantamento registrou um total de 207 espécies, distribuídas em 
62 famílias botânicas, tal como listado no Apêndice I. 

Dentre as famílias identificadas como de potencial ocorrência para o MONAI, Fabaceae foi a 
mais representativa em diversidade, totalizando 15 espécies amostradas (7,24%), conforme 
Figura 2.12, seguida por Araceae (6,28%), Poaceae (5,79%), Myrtaceae e Bromeliaceae 
(5,31% para ambas) e totalizando 29,93% da flora estudada. 

Estágio Caracterização Espécies de destaque

Inicial

Fisionomia herbáceo-arbustiva com
cobertura aberta ou fechada. Geralmente 

apresenta dominância de uma única espécie. 
Observa-se textura e padrão espectral
mais homogêneos. Espécies pioneiras 
abundantes. Ausência de sub-bosque.

Pterigota brasiliensis

(farinha-seca), Cecropia pachystachya 

(embaúba), Sapindus saponaria 

(saboneteira), Cupania sp.
(camboatã) e Tabebuia sp. (ipê)

Médio 

Fisionomia arbustivo-arbórea com cobertura 
fechada. Há início de diferenciação em 

estratos, observada nas diferenças de alturas 
das árvores (distribuição diamétrica 

apresentando amplitude moderada, com 
predomínio de pequenos diâmetros). 

Ocorrência eventual de indivíduos emergentes. 
Diversidade biológica significativa.

Inga sp. (ingá), Ficus  sp.
(fícus), Tabebuia  sp. (ipê),
diversas lianas das famílias 
Bignoniaceae (peroba, ipê,

cinco-folhas) e Sapindaceae 
(camboatã, saboneteira, guaraná)

Avançado

Fisionomia arbórea com
cobertura fechada, formando dossel

relativamente uniforme no porte.
Distribuição diamétrica de grande
amplitude. Textura heterogênena
e padrão espectral diversificado,

o que revela um aumento
considerável na diversidade. 

Anadenanthera  aff. colubrina

(angico-branco), Casearia sylvestris 

(espinheira-santa), Cecropia 

pachystachia  (embaúba), Pterigota 

brasiliensis  (farinha-seca) e
Cupania sp. (camboatá), espécies de 
Araceae, Piperaceae, Heliconiaceae, 

Bromeliaceae e Amaranthaceae
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Figura 2.12 - Riqueza de famílias botânicas ocorrentes no MONAI. 

Fonte: elaborado a partir de FPM (2001), Visão Ambiental (2013), ICMBio (2021a), SpeciesLink (s.d.). 

A riqueza de espécies na família Fabaceae é de fundamental importância, considerando que 
a família Fabaceae possui a capacidade de fixar nitrogênio da atmosfera e do solo, conforme 
Silva et al. (2004), além de apresentar, segundo Campello (1998), rápido estabelecimento da 
cobertura vegetal. Merece menção também a riqueza de espécies da família Myrtaceae, por 
essa ser uma boa indicadora da manutenção da diversidade, como relatado por Carim et al. 
(2007), e por possuir uma conhecida apreciação por grandes mamíferos frugívoros, 
especialmente primatas, segundo Tabarelli e Peres (2002). 

As bromélias, segundo Rocha et al. (2000), provavelmente constituem o grupo de organismos 
cuja presença no ecossistema resulta em maior efeito de inclusão de novas espécies do que 
o encontrado na maioria das outras formas de organismo viventes. Este efeito, conforme 
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Oliveira e Rocha (1997) e Richardson (1999), é resultado de um complexo de características: 
folhas dispostas em forma de roseta, permitindo o armazenamento de água, proporcionando 
diferentes microhabitats para inúmeras espécies animais e vegetais, seja para abrigo, 
alimentação, sítio de reprodução e obtenção de nutrientes e umidade para a sua manutenção; 
importante variedade de formas e recursos florais, o que atrairia uma grande gama de 
polinizadores, desde vertebrados até invertebrados, além de servir como sítio de obtenção de 
recursos por ácaros florais. Nesse sentido, como apontado por Rocha et al. (2004), as 
bromélias são particularmente importantes para a manutenção da diversidade biológica do 
sistema. 

Outro aspecto que merece destaque é o endemismo. Aproximadamente 15,45% das espécies 
levantadas são endêmicas da Mata Atlântica, enquanto quase 18,35% são naturalizadas ou 
cultivadas, o que confere à uma gama ampla de espécies o título de exótica.  

Concernente ao status de conservação, 16 espécies, distribuídas em 12 famílias, encontram-
se ameaçadas em algum grau à nível estadual, nacional e/ou internacional, conforme 
apontado na Tabela 2.4. Das espécies ameaçadas, cinco (5) são endêmicas da Mata Atlântica 
e todas são nativas do Brasil, reflexo do histórico de degradação do bioma. 

Tabela 2.4 - Espécies da flora com potencial ocorrência no MONAI que se encontram ameaçadas 
de extinção. 

 
Continua 

ES Brasil Global

Apocynaceae

Aspidosperma polyneuron peroba-rosa  MA NA  -  - EN 2

Araceae

Euterpe edulis palmito-jussara  - NA  - VU  - 1, 2

Bignoniaceae

Paratecoma peroba peroba-amarela  MA NA  - EN  - 1, 2

Zeyheria tuberculosa ipê-felpudo  - NA  - VU VU 2

Euphorbiaceae

Joannesia princeps  boleira  - NA  -  - VU 1, 2

Fabaceae

Dalbergia nigra jacarandá-caviuna  MA NA  - VU VU 2

Melanoxylon brauna grauna / braúna  - NA  - VU 2

Lauraceae

Ocotea catharinensis canela-preta  - NA  - VU VU 2

Ocotea odorifera canela-froncha  - NA  - EN - 2

Meliaceae

Cedrela fissilis cedro-rosa  - NA  - VU VU 2

Moraceae

Brosimum glaziovii camboatã - NA - - EN 3

FonteTáxon
Nome

popular

Ende-

mismo
Origem

Status de conservação
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Continuação 

 
Fonte: 1 - Visão Ambiental (2013); 2 - FPM (2001); 3 - ICMBio (2021a); 4 - SpeciesLink (s.d.); Endemismo e origem: 
Flora do Brasil (2020); Status de conservação: Iema (2005), Brasil (2014a), IUCN (2020). 

Legenda: MA - Mata Atlântica; NA - Nativa; NZ - Naturalizada; CUL - Cultivada; ES - Espírito Santo; VU - Vulnerável; 
EN - Em perigo. 

No que tange aos usos potenciais, os recursos vegetais são empregados como instrumentos 
de domesticação e consumo, contribuindo para concepção de mitos, símbolos, crenças e 
rituais das comunidades tradicionais e mercadoria nas populações contemporâneas, 
conforme Diegues e Arruda (2001). Na Mata Atlântica é diagnosticada uma imensa 
sociodiversidade representada por mais de 200 povos e comunidades, que reúnem um 
inestimável acervo de conhecimentos tradicionais. Entre esses conhecimentos, segundo 
Pesce (2001), a prática do uso de plantas para fins medicinais é fundamental para nortear 
estudos sobre princípios ativos e possibilidades de aproveitamento dos elementos na indústria 
farmacêutica e alimentícia. 

Para as espécies nativas da flora identificadas como de potencial ocorrência na região de 
inserção do MONAI, buscaram-se, nos repositórios científicos, registros de usos medicinais. 
Foram considerados apenas estudos, comprovados cientificamente, que investigaram a 
efetividade do uso médico ou que sugeriram aplicações potenciais medicinais das espécies. 
Na eventualidade da não ocorrência de estudos ou da ausência de identificação em nível 
específico, buscaram-se as informações supracitadas acerca dos gêneros. Destaca-se, ainda, 
que não foram avaliadas espécies exóticas naturalizadas e cultivadas. 

Foram identificados usos medicinais para 98 espécies da flora nativa com potencial ocorrência 
no MONAI, que são apresentados no Apêndice II. O potencial medicinal da flora brasileira 
ainda não foi totalmente explorado no Brasil, portanto, espera-se que as espécies que não 
foram mencionadas também apresentem propriedades médicas. 

Concernente às espécies que apresentam potencial econômico, destacam-se algumas das 
que estão envolvidas com a indústria manufatureira - sobretudo da madeira, e/ou são matéria-
prima de atividades artesanais: Furcraea foetida (fita), Euterpe edulis (palmito-juçara) e 
demais espécies da família Araceae, Cedrela fissilis (cedro), Cecropia pachystachya 
(embaúba) e as espécies dos gêneros Ocotea, Eugenia, Citronella, Sloanea e as das famílias 
Apocynacea e Bignoniaceae.  

ES Brasil Global

Myrtaceae

Campomanesia laurifolia guabiroba-juba MA NA - - EN 3

Orchidaceae

Cattleya guttata orquídea MA NA VU VU  - 2

Cattleya intermedia orquídea  - NA  - VU  - 2

Poaceae

Sucrea maculata - MA NA - EN - 4

Sapotaceae

Manilkara elata paraju  - NA  -  -  EN 2

FonteTáxon
Nome

popular

Ende-

mismo
Origem

Status de conservação
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Cumpre salientar que o potencial medicinal da flora brasileira ainda não foi totalmente 
explorado no Brasil, portanto, espera-se que as espécies que não foram mencionadas 
também apresentem propriedades médicas. 

Com relação às espécies que apresentam potencial econômico, destacam-se algumas das 
que estão envolvidas com a indústria manufatureira - sobretudo da madeira, e/ou são matéria-
prima de atividades artesanais: Euterpe edulis (palmito-juçara) e demais espécies da família 
Araceae, Cedrela fissilis (cedro), Cecropia pachystachya (embaúba) e as espécies dos 
gêneros Ocotea, Eugenia, Citronella e as das famílias Apocynacea e Bignoniaceae. 

Cabe mencionar, ainda, que, segundo a Lei Federal 11.428/2016 (Lei da Mata Atlântica), o 
corte e a supressão da vegetação primária e/ou secundária em estágio inicial, médio e 
avançado de regeneração do bioma Mata Atlântica somente serão autorizados pelo órgão 
ambiental competente em caráter excepcional, em casos autorizados por esta Lei (BRASIL, 
2006). 

Exemplos de espécies da flora identificadas na região de inserção do MONAI são 
apresentados na Figura 2.13. 
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Figura 2.13 - Representantes da flora do MONAI. 

Fonte: elaborado a partir de Visão Ambiental (2013). 

Nota: A - Cariniana sp. (jequitibá); B - Sloanea sp. (catana); C - Ficus sp.; D - Cupania racemosa (camboatã) na 
lateral inferior direita e Cecropia pachystachyan (embaúba) maior, em primeiro plano. 

2.3.2 Fauna 

A caracterização da fauna de vertebrados terrestres e aquáticos de potencial ocorrência no 
MONAI é apresentada na sequência. 

Um quadro sintético das espécies de fauna identificadas com potencial ocorrência na região 
de inserção do MONAI estão apresentadas na Tabela 2.5. 
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Tabela 2.5 - Síntese das espécies, categorizadas por grupo faunístico, identificadas com 
potencial ocorrência no MONAI. 

 
Nota: ES - Espírito Santo; BR - Brasil. 

2.3.2.1 Herpetofauna 

O estudo da herpetofauna compreende duas diferentes classes: Amphibia, correspondente 
ao grupo de animais conhecidos como Gymnophiona (cobras-cegas), Caudata (salamandras) 
e Anura (sapos, rãs e pererecas); e Reptilia, que engloba os Squamata (lagartos, serpentes 
e anfisbênias), Testudines (tartarugas) e Crocodylia (jacarés). 

De acordo com Costa e Bérnils (2018) e Segalla et al. (2019), o Brasil apresenta grande 
diversidade herpetofaunística, comportando atualmente 1.875 espécies de anfíbios e répteis. 
Dessa forma, torna-se o país com o maior número de espécies de anfíbios e o segundo em 
maior riqueza de répteis no mundo. 

A fauna brasileira apresenta 1.080 espécies de anfíbios, sendo 1.039 Anuros, cinco (5) 
Caudata e 36 Gymnophionas, conforme Segalla et al. (2019). Já os répteis, segundo Costa e 
Bérnils (2018), são representados por 795 espécies, sendo 36 quelônios, seis (6) jacarés, 276 
lagartos, 72 anfisbenas e 405 serpentes. 

A Mata Atlântica, bioma no qual se encontra inserido o MONAI, é considerada um dos hotspots 
mais importantes para a conservação da fauna no mundo, abrigando cerca de 570 espécies 
endêmicas de vertebrados, conforme dados publicados por Myers et al. (2000) no passado. 
Segundo dados apresentados por Morellato e Haddad (2000), a Mata Atlântica possui maior 
diversidade de fauna do que muitas formações florestais na Amazônia. 

Em 2013, eram conhecidas 540 espécies de anfíbios anuros para a Mata Atlântica e 90% 
deste total eram espécies endêmicas da do bioma, segundo Haddad et al. (2013). Rossa-
Ferez et al. (2017) realizaram uma revisão e apontaram um total de 625 espécies para o bioma 
em questão, das quais 77,6% (485) são consideradas endêmicas. Sendo assim, considerando 
as análises realizadas por Haddad et al. (2013) e Rossa-Ferez et al. (2017), este é o bioma 
brasileiro com a maior riqueza e grau de endemismo de anfíbios anuros. Os anuros deste 
bioma também apresentam uma alta variedade de modos reprodutivos, tal como apontado 
por Haddad e Prado (2005). 

Com relação ao estado do Espírito Santo, no ano de 2011 eram conhecidas 133 espécies de 
anurofauna, conforme Almeida et al. (2016). Desde então, dezenas de espécies foram 
descritas ou descobertas como de ocorrência dentro dos limites políticos do Espírito Santo, 
como relatado por Silva-Soares (2019). Atualmente, o estado apresenta 155 espécies de 
anfíbios registradas, sendo três (3) espécies pertencentes à ordem Gymnophiona e 155 à 
Anura. 

Anfíbios 39 23 - -

Répteis 36 6 - 1

Aves 299 33 24 7

Mamíferos 64 10 7 3

Peixes 38 1 1 -

Ameaçadas 

(ES/BR/Global)
Endemismo ExóticasEspéciesGrupo faunístico
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Em relação aos répteis, no ano de 2005, segundo Rodrigues (2005), eram conhecidos para a 
Mata Atlântica 67 espécies de lagartos e anfisbenídeos e 134 de serpentes. De acordo com 
Tozetti et al. (2017), o bioma abriga cerca de 300 espécies de répteis, das quais 102 (34%) 
são endêmicas. Conforme Costa e Bérnils (2018), o Espírito Santo abriga 131 espécies de 
répteis, sendo Squamata a ordem mais rica, com um total de 118 espécies. 

Para a região do MONAI foram encontrados dois (2) estudos ambientais que contemplam o 
levantamento de espécies da herpetofauna, sendo eles, FPM (2001) e Visão Ambiental (2013), 
além de três (3) levantamentos para o entorno, quais sejam, ICMBio e Faunativa (2011), 
ICMBio (2021a) e SpeciesLink (s.d.). 

Nestes estudos foram registradas 75 espécies com potencial ocorrência na região do MONAI 
em seu entorno imediato e nas UCs circunvizinhas (Flona Pacotuba e MONA Frade e Freira), 
das quais 39 são anfíbios anuros, duas são cágados, 13 são lagartos e 21 são serpentes, 
distribuídas em 26 famílias, conforme apontado na Figura 2.14. A lista de espécies de anfíbios 
e répteis com potencial ocorrência para a área de estudo é apresentada no Apêndice III. 
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Figura 2.14 - Riqueza de famílias herpetofaunísticas de potencial ocorrência no MONAI. 

Fonte: elaborado a partir de FPM (2001), Visão Ambiental (2013), ICMBio e Faunativa (2011), ICMBio (2021a) e 
SpeciesLink (s.d.). 

As 39 espécies de anfíbios estão distribuídas em nove (9) famílias, sendo Hylidae a família 
mais numerosa. Não foram elencadas espécies identificadas como ameaçadas de extinção 
em nenhum dos níveis de análise (estadual, nacional e global). Merecem destaque as 
espécies que apresentam ocorrência restrita ao bioma Mata Atlântica, que perfazem 58,97% 
das espécies de anfíbios com potencial ocorrência para a área de inserção do MONAI. 

Dentre as famílias de répteis registradas, a que apresentou maior riqueza foi Colubridae, com 
14 espécies, aproximadamente 54% do total. Esse resultado era esperado, uma vez que a 
família Colubridae representa o grupo mais diverso de serpentes, conforme Zug et al. (2001). 
Também não foram identificadas, para os répteis, espécies consideradas ameaçadas de 
extinção. Foram identificadas seis (6) espécies endêmicas para a Mata Atlântica, o que perfaz 
16,66% do total de espécies de répteis. 
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Os anfíbios e os répteis são grupos mais representativos em termos de espécies sensíveis às 
mudanças ambientais, como assinala Haddad e Prado (2005), uma vez que a maioria é 
especialista em habitats e não conseguem sobreviver em ambientes alterados, como pastos 
e plantações de diversos tipos.  

A principal ameaça aos anfíbios no Brasil e no mundo é justamente a destruição, degradação 
e fragmentação de habitats, como apontado por Marques et al. (2004), Silvano e Segalla 
(2005) e Becker et al. (2007). Em função de muitas espécies de ambos os grupos serem 
sensíveis às alterações antrópicas, como aquelas que apresentam estratégias reprodutivas 
especializadas e hábitos mais dependentes do ambiente aquático, acabam se tornando 
bioindicadores de qualidade ambiental. Dentre as espécies de potencial ocorrência na região 
do MONAI, destacam-se enquanto espécies bioindicadores da herpetofauna as seguintes: 
Haddadus binotatus (rã-do-folhiço), Proceratophrys boiei (sapo-de-chifre), Boana 
albomarginata (pererequinha), Crossodactylus gaudichaudii (rãzinhas-das-costas-lisas). 

Nesse sentido, apesar de não terem sido identificadas espécies ameaçadas nas listagens 
consultadas, alguns estudos já apontam o declínio desses grupos por redução de habitat. A 
lista de espécies ameaçadas do Espírito Santo e do Brasil já se encontram defasadas e, 
portanto, não representam com exatidão a realidade sobre a conservação das espécies de 
fauna e flora. 

Para a área de estudo, destaca-se, também, a ocorrência de uma espécie exótica, 
Hemidactylus mabouia (lagartixa), lagarto de origem africana, exótico do Brasil e amplamente 
encontrado nas Américas, sobretudo em centros urbanos. A ocorrência dessa espécie na área 
da UC é justificada pela proximidade do MONAI da sede municipal de Cachoeiro de Itapemirim. 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) incluiu, segundo Lopes et al. (2017), o ofidismo 
(acidentes provocados por serpentes venenosas) como uma doença tropical negligenciada. 
Na área de estudo, três (3) espécies de serpente de importância médica foram identificadas: 
Bothrops jararaca (jararaca), Bothrops jararacussu (jararacuçu) e Micrurus corallinus (coral-
verdadeira), descritas a seguir. 

• B. jararaca (jararaca): ocorre no Brasil, da Bahia ao Rio Grande do Sul, Paraguai e 
Argentina. Especificamente no Brasil, as mordidas de jararaca respondem por cerca 
de 90% do total de acidentes com humanos envolvendo serpentes. O veneno dessa 
espécie pode provocar lesões no local da mordida, tais como hemorragia e necrose 
que podem levar, em casos mais graves, a amputações dos membros afetados ou à 
morte. Apesar disso, o veneno da jararaca apresenta propriedades farmacológicas 
complexas e benéficas à saúde humana. Segundo Cushman e Odetti (1991), o 
Captopril foi o primeiro fármaco produzido a partir de toxinas animais. Produzido a 
partir de mistura de peptídeos potencializadores de bradicinina, encontrados no 
veneno das jararacas, o medicamento é utilizado no tratamento da hipertensão e 
insuficiência cardíaca. A descoberta desse medicamento motivou uma série de 
estudos. Atualmente, grupos da Universidade de São Paulo (USP) e da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) estudam outras propriedades do veneno de B. 
jararaca com possíveis efeitos contra doenças neurodegenerativas e trombose. 

• B. jararacussu (jararacuçu): registrada no Brasil, Bolívia, Paraguai e Argentina. Em 
território nacional, habita a região Sul e Sudeste, além dos estados da Bahia e do Mato 
Grosso do Sul. É considerada uma espécie peçonhenta de grande porte (podem medir 
até 2,2 m) e de tamanha importância médica. Conforme Campbell et al. (2004), por 
possuir presas inoculadoras altamente especializadas, são classificadas como a 
segunda maior espécie produtora e inoculadora de peçonha, ocasionando acidentes 
muito graves. 
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• Micrurus corallinus (coral-verdadeira): endêmica do Brasil, a espécies ocorre no litoral 
nos estados da Bahia ao Rio Grande do Sul. Peçonhenta, sua presa se difere das 
supracitadas por ser proteróglifa (fixas, anteriores e pequenas). As serpentes corais, 
assim como as outras suas espécies de serpentes peçonhentas, só atacam quando 
acuadas. Acidentes relacionados à essa espécie são pouco frequentes. 

Conforme apontado por Visão Ambiental (2013), há um histórico marcado de caça por 
retaliação às serpentes, peçonhentas ou não, na área do MONAI. Entretanto, segundo relato 
de moradores locais, a caça não é mais praticada na UC. 

Outra espécie da herpetofauna que merece destaque é Tupinambis marianae (teiú). A espécie 
é caçada tradicionalmente por alguns povos indígenas para alimentação e, nos tempos atuais, 
por não-indígenas para fins comerciais, além de ser importante fonte de couro e carne, como 
relatado por Fitzgerald et al. (1991). Essa situação pode ter provocado o declínio na espécie 
em alguns ambientes. T. merianae, segundo Presch (1973) e Sazima e Haddad (1992), possui 
uma dieta onívora, que pode incluir invertebrados, vertebrados, ovos e várias espécies de 
frutos, sendo considerado, conforme Castro e Galetti (2004), um excelente dispersor de 
sementes, sobretudo em pequenos fragmentos florestais, contribuindo para a recolonização 
vegetal de ambientes antropizados. 

Na sequência, na Figura 2.15, são apresentadas algumas espécies da herpetofauna 
registradas para a área de inserção do MONAI. 

 
Figura 2.15 - Espécies da herpetofauna registradas no MONAI. 

Legenda: A - Bothrops jararaca (jararaca); B - Ameiva ameiva (camaleão-verde); C - Dendropsophorus elegans 
(pererequinha); D - Diploglossus fasciatus (víbora). 

Fonte: elaborado a partir de Visão Ambiental (2013). 

Continua  
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Continuação 

 
Nota: E - Bothrops jararacussu (jararacuçu). 

2.3.2.2 Avifauna 

O Brasil compõe, juntamente com a Colômbia e o Peru, o “continente das Aves da América 
do Sul”, conforme denominação dada por Piacentini et al. (2015). Abrigando 1.919 espécies 
de aves em seu território, das quais 270 são endêmicas, segundo dados disponibilizados por 
Comitê Brasileiro de Registros Ornitológicos (CBRO, 2014), distribuídas em 33 ordens e 103 
famílias, o país se posiciona como o segundo país mais rico em espécies no planeta, atrás 
apenas da Colômbia, segundo Piacentini et al. (2015). 

Ademais, o Brasil também é o país com o maior número de espécies consideradas 
ameaçadas de extinção globalmente, com um total de 170 espécies, segundo Birdlife 
International (2017). Conforme Ribon et al. (2003), a diversidade desse grupo no Brasil vem 
sido afetada pela antropização dos ambientes e consequente fragmentação dos hábitats. 

Ribeiro et al. (2009) enfatizam que devido à tamanha biodiversidade e alto grau de 
degradação atual da Mata Atlântica, torna-se fundamental a aplicação de estratégias de 
conservação e restauração florestal. Nesse sentido, Mckinney e Lockwood (1999) ressaltam 
que diferentes taxas de declínio têm sido observadas para as aves florestais por consequência 
da degradação ambiental, transformando-as, segundo Gimenes e Anjos (2003), em 
excelentes indicadores ambientais. Conforme Moreira-Lima (2014), a Mata Atlântica 
apresenta elevada riqueza de aves, sendo 213 espécies consideradas endêmicas. 

O estado do Espírito Santo abriga uma avifauna rica e bastante diversificada, com mais de 
600 espécies registradas, segundo dados de Simon (2009). Para o município de Cachoeiro 
de Itapemirim há o registro de ocorrência, segundo portal Wikiaves (2021), de 359 espécies. 
Entretanto, a última publicação de dados oficiais para o município foi em 1999, por Bauer 
(1999), que identificou 251 espécies da avifauna (FPM, 2001). 

Para a área do MONAI, apenas dois (2) estudos classificaram a avifauna, sendo eles FPM 
(2001) e Visão Ambiental (2013). Para a caracterização da avifauna, também foram 
considerados os dados disponibilizados pelo Portal da Biodiversidade do ICMBio (2021a). 
Estes três (3) levantamentos apresentaram, majoritariamente, táxons generalistas, com baixa 
sensibilidade e alta plasticidade às alterações ambientais, resultados que confirmam a 
degradação ambiental que a região sofreu ao longo dos últimos anos. Isso porque as aves 
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conhecidas para o MONAI, segundo Sick (1997), são sinantrópicas, ou seja, espécies que 
ampliam sua distribuição geográfica na medida em que a vegetação original é suprimida. A 
título de exemplo, citam-se as espécies Rupornis magnirostris (gavião-carijó), Columbina 
talpacoti (rolinha-roxa), Guira guira (anu-branco) e Pitangus sulphuratus (bem-te-vi). 

Após a compilação dos dados, foram identificadas 299 espécies de aves, distribuídas em 58 
famílias, as quais são apresentadas na Figura 2.16, com a indicação da riqueza de cada uma 
delas. A listagem completa das espécies de aves é apresentada no Apêndice IV. 

 
Figura 2.16 - Riqueza de famílias de aves com potencial ocorrência no MONAI. 

Fonte: elaborado a partir de FPM (2001), Visão Ambiental (2013) e ICMBio (2021a). 

Destaca-se, também, a presença das espécies Accipiter superciliosus (gavião-miudinho) e 
Coccyzus euleri (papa-lagarta-de-euler), espécies amplamente distribuídas, mas incomuns 
em suas áreas de ocorrência; e Formicarius colma (galinha-do-mato), espécie estritamente 
florestal, que não ocorre em ambientes alterados. Portanto, sua sobrevivência depende da 
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preservação do que resta da Mata Atlântica. Merece menção especial as espécies 
identificadas como exóticas, como Bubulcus ibis (garça-vaqueira), Patagioenas picazuro  
(asa-branca), Furnarius figulus (casaca-de-couro-da-lama), Fluvicola nengeta (lavadeira-
mascarada), Paroaria coronata (cardeal), Icterus jamacaii (corrupião) e Passer domesticus 
(pardal). 

Ao todo, foram identificadas 33 espécies de ocorrência restrita à Mata Atlântica. Em termos 
conservacionistas, foram identificadas 24 espécies ameaçadas de extinção, além daquelas 
enquadradas como Quase Ameaçadas, como indicado na Tabela 2.6. Contudo, há que se 
fazer uma ressalva, pois a maior parte dos táxons ameaçados de extinção com potencial 
ocorrência na região provém de dados históricos e de áreas ao entorno, publicados por FPM 
(2001) e ICMBio e Faunativa (2011), sendo que muitos já se encontram provavelmente 
extintos regionalmente na atualidade. 

Tabela 2.6 - Espécies da avifauna com potencial ocorrência no MONAI que se encontram 
ameaçadas de extinção ou que possuem endemismo. 

 
Continua 

  

ES Brasil Global

Galliformes

Cracidae 

Penelope superciliaris jacupemba  -  - CR LC 2, 3

Penelope obscura jacuaçu  - VU  - LC 1, 3

Accipitriformes

Accipitridae

Spizaetus melanoleucus gavião-pato  - VU  - LC 2, 3

Gruiformes

Rallidae 

Aramides saracura saracura-do-mato MA  -  - LC 2, 3

Gallinula chloropus  frango-d'água-comum  - VU  - LC 2

Psittaciformes

Psittacidae 

Touit melanonotus apuim-de-costas-pretas MA EN VU VU 3

Amazona rhodocorytha chauá MA CR VU VU 1, 2, 3

Amazona vinacea papagaio-de-peito-roxo MA CR VU EN 2

Brotogeris tirica periquito-rico MA  -  - LC 2, 3

Primolius maracana maracanã-verdadeira  -  -  - NT 1, 2, 3

Pyrrhura cruentata tiriba-grande MA EN VU VU 2, 3

Strigiformes

Strigidae 

Pulsatrix koeniswaldiana murucututu-de-barriga-amarela MA  -  - LC 1, 2, 3

Nome popular
Ende-

mismo
FonteTáxon

Status de conservação
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Continua 

ES Brasil Global

Apodiformes

Trochilidae 

Phaethornis idaliae rabo-branco-mirim  MA -  - LC 2, 3

Thalurania glaucopis beija-flor-de-fronte-violeta MA  -  - LC 1

Galbuliformes

Bucconidae 

Malacoptila striata barbudo-rajado MA  -  - LC 1, 2, 3

Galbulidae

Jacamaralcyon tridactyla cuitelão MA  -  - NT 2

Piciformes

Picidae 

Campephilus robustus  pica-pau-rei MA  -  - LC 2

Melanerpes flavifrons benedito-de-testa-amarela MA -  - LC 2, 3

Veniliornis maculifrons picapauzinho-de-testa-pintada  MA  -  - LC 1, 2, 3

Ramphastidae 

Pteroglossus bailloni araçari-banana  -  -  - NT 1

    Ramphastos vitellinus tucano-de-bico-preto  -  -  - VU 2, 3

Passeriformes

Cardinalidae

Caryothraustes canadensis furriel  -  - EN LC 2

Conopophagidae

     Conopophaga melanops cuspidor-de-máscara-preta  MA  - VU LC 2, 3

Cotingidae 

Xipholena atropurpurea anambé-de-asa-branca MA - VU VU 3

Procnias nudicollis araponga MA  -  - NT 1

  Dendrocolaptidae 

Dendrocincla turdina arapaçu-liso MA  -  - LC 2, 3

Lepidocolaptes squamatus arapaçu-escamado MA  -  - LC 2, 3

   Formicariidae

Formicarius colma galinha-do-mato  - VU  - LC 2, 3

Furnariidae 

Automolus leucophthalmus barranqueiro-de-olho-branco MA  -  - LC 2, 3

Thripophaga macroura rabo-amarelo MA VU VU 2

Táxon Nome popular
Ende-

mismo

Status de conservação
Fonte



Elaboração do Plano de Manejo do  
Monumento Natural do Itabira (MONAI) 

 
Caracterização do  

Monumento Natural do Itabira (MONAI)    

 

 
Av. Carandaí, 288 | 2º andar | Funcionários | Belo Horizonte | MG | CEP: 30130060 | Tel. 31 3227-5722 | www.azurit.com.br      98 

 

Continuação 

 
Fonte: 1 - Visão Ambiental (2013); 2 - FPM (2001); 3 - ICMBio (2021a); Endemismo - Brooks et al. (1999); Status 
de conservação - Iema (2005), Brasil (2014b), IUCN (2020). 

Nota: Endemismo - MA (Mata Atlântica); Status de conservação - ES (Espírito Santo), LC (Pouco Preocupante), 
NT (Quase Ameaçada), VU (Vulnerável), EN (Em Perigo), CR (Criticamente em Perigo). 

Tão somente a ocorrência dos vários endemismos brasileiros e elementos ameaçados de 
extinção da fauna brasileira na composição da avifauna do local justifica a importância 
biológica da área, sobretudo da floresta nativa residual, identificada no MONAI como 
vegetação secundária da Floresta Ombrófila Densa e Floresta Estacional Semidecidual, em 

ES Brasil Global

Passeriformes

Pipridae 

Neopelma aurifrons fruxu-baiano MA - EN VU 3

Plantyrinchidae

Platyrinchus mystaceus patinho - - VU LC 3

Rhynchocyclidae 

     Hemitriccus orbitatus tiririzinho-do-mato MA  -  - NT 2, 3

     Myiornis auricularis miudinho MA  -  - LC 2, 3

     Rhynchocyclus olivaceus bico-chato-grande  - VU  - LC 2, 3

Corythopis delalandi estalador  - VU  - LC 2, 3

Todirostrum poliocephalum teque-teque MA  -  - LC 1, 2, 3

Thamnophilidae 

Dysithamnus plumbeus choquinha-chumbo MA  - EN VU 2, 3

Thamnophilus caerulescens choca-da-mata  -  - VU LC 1

Thraupidae 

Hemithraupis ruficapilla saíra-ferrugem MA  -  - LC 2, 3

Tachyphonus coronatus tiê-preto MA  -  - LC 1, 2, 3

Tangara seledon saíra-sete-cores MA  -  - LC 1, 2

Tyrannidae 

Attila rufus capitão-de-saíra MA - - LC 3

Tinamiformes

  Tinamidae

Crypturellus noctivagus  jaó-do-litoral MA CR VU NT 2, 3

Crypturellus variegatus inhambu-anhangá  - EN  - LC 2, 3

Tinamus solitarius macuco MA CR  - NT 2, 3

Nyctibiiformes

  Nyctibiidae

Nyctibius grandis mãe-da-lua-gigante  - VU  - LC 3

Táxon Nome popular
Ende-

mismo

Status de conservação
Fonte
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estágio avançado de regeneração, por ser esse o tipo de ambiente mais comprometido na 
região de Cachoeiro de Itapemirim, em função da aberta/manutenção de áreas de pastagens. 

Assim como para os demais grupos, segundo entrevista com moradores locais, a caça de 
aves na área não á mais uma prática. Entretanto, existe um histórico de pressão de caça e 
uso xerimbabo das espécies da avifauna, como relatado por FPM (2001) e Visão Ambiental 
(2013). Em adição, deve-se mencionar que a presença de moradias na área de inserção ou 
de entorno do MONAI pode também estar atuando como fator impactante sobre a avifauna 
local, seja pela perda da qualidade do habitat, em função da substituição da vegetação nativa 
pelas edificações ou da implantação de lavouras e pastagens ou pela presença de animais 
domésticos como predadores em potencial de muitas aves silvestres, no caso de cães e gatos, 
que exercem enorme pressão na fauna silvestre, como apontado por Loss et al. (2013) e 
Gompper (2014). 

A seguir, na Figura 2.17, são ilustradas algumas das espécies da avifauna registradas no 
MONAI. 

 
Figura 2.17 - Espécies da avifauna registrada no MONAI. 

Fonte: elaborado a partir de Visão Ambiental (2013). 

Nota: A - Dendrocygna viduata (irerê); B - Athene cunicularia (coruja-buraqueira); C - Pteroglossus aracari (araçari-
de-bico-branco); D - Cathartes burrovianus (urubu-de-cabeça-amarela). 

Continua 

  



Elaboração do Plano de Manejo do  
Monumento Natural do Itabira (MONAI) 

 
Caracterização do  

Monumento Natural do Itabira (MONAI)    

 

 
Av. Carandaí, 288 | 2º andar | Funcionários | Belo Horizonte | MG | CEP: 30130060 | Tel. 31 3227-5722 | www.azurit.com.br      100 

 

Continuação 

 
Nota: E - Malacoptila striata (barbudo-rajado); F - Colaptes campestris (pica-pau-do-campo); G - Icterus jamacaii 
(corrupião); H - Procnias nudicollis (araponga). 

2.3.2.3 Mastofauna 

Os mamíferos constituem um grupo de vertebrados bastante diverso e cosmopolita, cuja 
importância transcende aspectos puramente ecológicos, possuindo relação íntima com a 
espécie humana. Diferentes atividades antrópicas têm provocado diversos impactos 
negativos sobre as múltiplas populações de mamíferos existentes ao redor do planeta, 
acarretando a necessidade de implementação de ações voltadas a sua conservação, tanto 
em escala local quanto global. 

As duas últimas listas mais recentes, que contabilizaram a riqueza de mamíferos existente no 
território brasileiro, compiladas por Paglia et al. (2012) e Percerquillo e Gregorin (2017), 
relataram a existência de 701 e 720 espécies, respectivamente. Uma abordagem mais atual 
da diversidade de mamíferos, publicada por Abreu-Jr. et al. (2020) por meio da Sociedade 
Brasileira de Mastozoologia (SBMz), indica a contagem de 755 espécies. Esse panorama 
histórico e atual evidencia o avanço significativo sobre o conhecimento da diversidade 
mastofaunística em intervalo reduzido de tempo, o que traz a luz a continuidade de estudos 
básicos de taxonomia, sistemática e inventários faunísticos. 

Estudos recentes apontam para uma diversidade (321 espécies) e endemismo (91 espécies) 
expressivo de mamíferos atlânticos. Boa parte desses mamíferos está também distribuída no 
estado do Espírito Santo, onde ocorrem aproximadamente 172 espécies. As ordens 
Chiroptera, Rodentia e Primates são as mais diversas, conforme dados apresentados por 
Universidade Federal do Espírito Santo e Laboratório de Mastozoologia e Biogeografia 
(UFES; LAMAB, 2021).  
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A Mata Atlântica é hoje uma das ecorregiões geográficas do mundo que tem a sua 
biodiversidade mais ameaçada e, por isso, está listada dentre os hotspots mundiais, devido 
ao elevado endemismo faunístico e florístico e intensa conversão de áreas naturais em 
ambientes antrópicos, como relatado por Myers et al. (2000). Essa característica afeta 
sobremaneira a comunidade mastofaunística, que como abordado é rica em espécies e em 
endemismos, mas que se encontra ameaçada, segundo Bogoni et al. (2018), principalmente, 
pela fragmentação e degradação ambiental que assola a maior parte deste domínio 
morfoclimático. 

O conhecimento da mastofauna local é uma maneira efetiva para avaliar a qualidade biológica 
de uma determinada paisagem, uma vez que a composição dessa assembleia é o reflexo 
histórico e atual dos componentes (abióticos e bióticos) ecossistêmicos que moldam uma 
localidade. Segundo Ceballos e Ehrlich (2002) e Jorge et al. (2013), os mamíferos apresentam 
espécies cujos atributos ecológicos permitem indicar aspectos importantes dos habitats nos 
quais estão inseridos. Por isso, a taxocenose de mamíferos é usualmente utilizada como 
indicador ambiental em estudos ambientais. 

Assim, a consolidação dos dados secundários das espécies da mastofauna com potencial 
ocorrência para o MONAI e sua área de entorno foi feita com base nos dados publicados por 
FPM (2001), ICMBio e Faunativa (2011), Visão Ambiental (2013) e SpeciesLink (s.d.)., sendo 
esta consolidação apresentada no Apêndice V. 

Ao todo foram identificadas 64 espécies de mamíferos terrestres, distribuídas em 23 famílias, 
como ilustrado na Figura 2.18, pertencentes a nove (9) ordens, a saber: Rodentia (n = 18), 
Chiroptera (n = 12), Carnivora (n = 11), Didelphimorphia (n = 9), Primates (n = 6), Pilosa 
(n = 6), Cingulata (n = 4), Artiodactyla (n = 1) e Lagomorpha (n = 1). 

 
Figura 2.18 - Riqueza de famílias de mamíferos com potencial ocorrência no MONAI. 

Fonte: elaborado a partir de FPM (2001), ICMBio e Faunativa (2011), Visão Ambiental (2013), SpeciesLink (s.d.). 

Das espécies levantadas, sete (7) mamíferos apresentam algum grau de ameaça de extinção. 
Foram catalogadas ainda 10 espécies endêmicas da Mata Atlântica, com distribuição restrita 
a esse domínio, conforme apresentado na Tabela 2.7. 
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Tabela 2.7 - Espécies da mastofauna com potencial ocorrência no MONAI que se encontram 
ameaçadas de extinção ou que possuem endemismo. 

 
Continua 

  

ES Brasil Global

Didelphimorphia

Didelphidae

Didelphis aurita gambá/saruê MA - - LC 1, 3

Gracilinanus microtarsus cuíca MA - - LC 3

Primates

Atelidae

Alouatta guariba bugio-ruivo MA - - VU 3

Cebidae

Callithrix geoffroyi sagui-de-cara-branca MA - LC LC 1, 2

Callithrix penicillata sagui-de-tufo-preto - - LC LC 1

Sapajus nigritus macaco-prego MA - - NT 1, 3

Pitheciidae

Callicebus sp. guigó/sarué - - - - 1

Callicebus personatus guigó MA VU VU VU 3

Carnivora

Felidae

Leopardus pardalis jaguatirica - VU - LC 3

Leopardus tigrinus gato-do-mato-pequeno - VU EN VU 2

Puma concolor onça-parda - EN VU - 2

Puma yagouaroundi gato-marrom - - - LC 1, 2

Rodentia

Cricetidae

Delomys sublineatus rato-do-mato MA - - LC 4

Euryoryzomys russatus rato-do-mato MA - - LC 4

Sooretamys angouya rato-do-arroz MA - - LC 3

Echimyidae

Trinomys iheringi rato-de-espinho MA - - LC 2

Lagomorpha

Leporidae

Sylvilagus brasiliensis tapiti - - - EN 1, 2

Táxon Nome popular
Ende-

mismo

Status de conservação
Fonte



Elaboração do Plano de Manejo do  
Monumento Natural do Itabira (MONAI) 

 
Caracterização do  

Monumento Natural do Itabira (MONAI)    

 

 
Av. Carandaí, 288 | 2º andar | Funcionários | Belo Horizonte | MG | CEP: 30130060 | Tel. 31 3227-5722 | www.azurit.com.br      103 

 

Continuação 

 
Fonte: 1 - Visão Ambiental (2013); 2 - FPM (2001); 3 - ICMBio e Faunativa (2011); 4 - SpeciesLink (s.d.); Status 
de conservação: Iema (2005), Brasil (2014b), IUCN (2020). 

Nota: Endemismo - MA (Mata Atlântica); Status de conservação: ES (Espírito Santo), LC (Pouco Preocupante),  
NT (Quase Ameaçada), EN (Em Perigo). 

Na sequência, alguns exemplares de mamíferos registrados no MONAI são apresentados na 
Figura 2.19. 

 
Figura 2.19 - Registros da mastofauna no MONAI. 

Fonte: A e B - Visão Ambiental (2013); C - Lais Olifer (2021). 

Nota: A - Cebus nigritus (macaco-pegro); B - Callithrix geoffroyi (sagui-de-cara-branca); C - bando de Hydrochoerus 
hydrochaeris (capivara). 

Os resultados obtidos, principalmente, em relação à presença de espécies raras e ameaçadas 
na área do MONAI ressaltam a importância das UCs, mesmo aquelas de área relativamente 
pequena, para a manutenção e preservação da biodiversidade. 

ES Brasil Global

Chiroptera

Phyllostomidae

Lonchorhina aurita morcego - - VU LC 4

Táxon Nome popular
Ende-

mismo

Status de conservação
Fonte
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Os mamíferos silvestres, principalmente, os de grande e médio porte, são importantes 
bioindicadores da qualidade dos ambientes florestai, como indicado por D'Andrea et al. (1999). 
Estão entre os grupos zoológicos mais importantes em termos de conservação biológica, pois 
são tanto polinizadores como dispersores de sementes, além de exercerem um valioso papel 
nas teias alimentares. Dessa forma, levantamentos desse grupo são essenciais para a 
definição de estratégias de conservação de áreas naturais. 

Como relatado por Costa et al. (2005), a conservação de mamíferos tem se beneficiado de 
iniciativas de organizações governamentais e não governamentais, incluindo avanços na 
legislação, iniciativas em âmbito nacional para definição de áreas prioritárias para 
conservação, planos de manejo para várias espécies ameaçadas, planejamento sustentável 
da paisagem e a criação de novas UCs, além de comumente serem utilizados, como apontado 
por Boas e Dias (2010) como espécies-bandeira, contribuindo para a educação ambiental e, 
indiretamente, conservação da natureza. 

É fato que todas as espécies apresentam igual importância, mas, das espécies ou grupos 
identificados, algumas destacam-se em função dos usos ou das ameaças potenciais que 
acarretam, conforme elencado na sequência. 

2.3.2.3.1 Espécies com Valor Cinegético ou Potencial Xerimbabo 

Espécies cinegéticas são caracterizadas assim por serem passíveis de serem caçadas, seja 
para consumo, tráfico ou por retaliação. As espécies com potencial xerimbabo, do Tupi ‘’coisa 
muito querida’’, são aquelas silvestres que potencialmente podem ser entendidas como 
animais de estimação. 

A extração da fauna silvestre para subsistência tem importância fundamental na manutenção 
de comunidades tradicionais de diferentes áreas tropicais, segundo Pianca (2004) e Sanches 
(2004). Entretanto, conforme Rowcliffe et al. (2003), a pressão da caça é exercida sobre 
diversos animais, mesmo sem o devido conhecimento do papel destas espécies no 
ecossistema, sendo apontada, segundo ICMBio (2018a), como uma das principais razões 
pelas quais espécies são atualmente ameaçadas. Após a perda de habitat, a caça para 
subsistência e comércio é a segunda maior ameaça à fauna silvestre brasileira. Em função 
disso, a caça de animais silvestres tem sido preocupação constante entre os 
conservacionistas, tal como relatado por Milner-Gulland e Bennett (2003). 

O hábito de manter animais silvestres em cativeiro, por sua vez, está profundamente arraigado 
na cultura brasileira, em todas as classes sociais, tornando-se difícil para as pessoas 
compreenderem que diversas espécies utilizadas para esse fim já são raras nos ambientes 
em que vivem, segundo Sick (2001) citado por Azevedo (2005). Uma das causas dessa 
dificuldade está no pouco conhecimento acerca da legislação brasileira e o pouco interesse 
pelos animais em seu ambiente natural. Por isso, ainda segundo o autor, o comércio ilegal de 
animais segue sendo é um problema sério. 

Nesse sentido, cumpre salientar que a caça à animais silvestres é crime federal, assim como 
estabelece a Lei Federal nº 5.197, de 03 de janeiro de 1967 (BRASIL, 1967), a qual prevê 
que: 

‘’Art. 1º. Os animais de quaisquer espécies, em qualquer fase do seu 
desenvolvimento e que vivem naturalmente fora do cativeiro, constituindo a 
fauna silvestre, bem como seus ninhos, abrigos e criadouros naturais são 
propriedades do Estado, sendo proibida a sua utilização, perseguição, 
destruição, caça ou apanha.’’ (BRASIL, 1967). 
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Das 64 espécies identificadas para o MONAI, 28 apresentam valor cinegético ou potencial 
xerimbabo, como listado na Tabela 2.8. 

Entre as espécies elencadas, destacam-se as espécies das ordens Primates e Carnivora, por 
serem, em maioria, ameaçadas de extinção. Destaca-se, também, a espécie Eira barbara 
(irara), a única descrita para o seu gênero. A espécie Desmodus rotundus (morcego-vampiro) 
também é alvo de caça, sobretudo por retaliação, uma vez que sua saliva contém enzimas 
que evitam a coagulação do sangue do animal do qual se alimenta e devido a esse seu hábito 
alimentar, este quiróptero pode transmitir o vírus da raiva, causando prejuízo aos criadores 
de gado. 

Tabela 2.8 - Espécies de mamíferos cinegéticas e xerimbabo com potencial ocorrência no 
MONAI. 

 
Fonte: elaborado a partir de FPM (2001); Azevedo (2005); Visão Ambiental (2013); ICMBio e Faunativa (2011); 
SpeciesLink (s.d.). 

 

Táxon Nome Popular Táxon Nome Popular

Primates Pilosa

Atelidae Dasypodidae

Alouatta guariba bugio-ruivo Dasypus novemcinctus tatu-galinha

Cebidae Euphractus sexcinctus tatu-peba

Callithrix geoffroyi sagui-de-cara-branca Rodentia

Callithrix penicillata sagui-de-tufo-preto Caviidae

Sapajus nigritus macaco-prego Cavia aperea preá

Pitheciidae Cavia fulgida preá

Callicebus  sp. guigó/sarué Cuniculus paca paca

Callicebus personatus guigó Hydrochoerus hydrochaeris capivara

Carnivora Dasyproctidae

Canidae Agouti paca paca

Cerdocyon thous cachorro-do-mato Dasyprocta leporina cutia

Mustelidae Lagomorpha

Galictis cuja furão Leporidae

Eira barbara irara Sylvilagus brasiliensis tapiti

Lontra longicaudis lontra Artiodactyla

Procyonidae Cervidae

Nasua nasua quati Mazama americana veado-mateiro

Procyon cancrivorus mão-pelada Chiroptera

Felidae Phyllostomidae

Leopardus pardalis jaguatirica Desmodus rotundus morcego-vampiro

Leopardus tigrinus gato-do-mato-pequeno Diphylla ecaudata morcego-vampiro

Puma concolor onça-parda

Puma yagouaroundi gato-marrom



Elaboração do Plano de Manejo do  
Monumento Natural do Itabira (MONAI) 

 
Caracterização do  

Monumento Natural do Itabira (MONAI)    

 

 
Av. Carandaí, 288 | 2º andar | Funcionários | Belo Horizonte | MG | CEP: 30130060 | Tel. 31 3227-5722 | www.azurit.com.br      106 

 

2.3.2.3.2 Espécies Exóticas 

Invasões biológicas estão entre as principais causas de perda de biodiversidade. Mesmo 
áreas protegidas têm sofrido sérias consequências das invasões biológicas, como a alteração 
da composição de espécies e dos processos ecossistêmicos, e em casos extremos a extinção 
local de espécies. 

No MONAI, ocorrem três (3) espécies exóticas: Canis familiaris (cachorro-doméstico), Mus 
musculus (camundongo) e Rattus norvergicus (ratazana). A ocorrência dos ‘’ratos’’ na área 
de estudo é justificada pela proximidade com a área urbana. Segundo Sampaio e Schmidt 
(2013), C. familiaris é a espécie exótica de maior incidência nas UCs do Brasil. Os indivíduos 
dessa espécie, segundo moradores locais, são abandonados na área do MONAI ou criados 
livres como animais de estimação (pet) pelos moradores do MONAI. 

Ainda que não tenha sido relatado, é de se esperar também a presença de Felis catus (gato-
doméstico) na área do MONAI, uma vez que este animal, juntamente com o Canis familiaris 
(cachorro-doméstico), está entre os animais de estimação mais comum nos lares brasileiros, 
conforme dados publicados pelo Instituto Pet Brasil (2019). 

Em estudo realizado por Visão Ambiental (2013), foram identificados cães em atividade de 
caça. Entretanto, como já mencionado anteriormente, essa prática não fora mais observada 
na área de estudo, conforme relatos de moradores locais. 

Contudo, a presença de animais domésticos apresenta um potencial zoonótico considerável 
- isto é, doenças que se espalham de animais para seres humanos. Estima-se que, nos 
últimos 40 anos, 65% das doenças que surgiram sejam zoonoses. Os cães são hospedeiros 
de diversas zoonoses e podem introduzir os patógenos no ambiente selvagem, colocando em 
risco a fauna local, que pode não sobreviver ou, até mesmo, colocar em risco a saúde da 
população expondo linhagens silvestres de agentes causadores de doença às comunidades 
humanas, tal como apontado por Szirmai (1999). 

Outros grupos, mesmo que não exóticos, também apresentam potencial zoonótico. Roedores, 
morcegos e primatas não-humanos muito comummente estão envolvidos em problemas de 
saúde pública como hospedeiros de parasitas. Em alguns casos, podem ser capazes de 
manter a parasitose mesmo sem a presença humana, como a esquistossomose, segundo 
D’Andrea et al. (2000) e as leishmanioses, hantavirores, febre-amarela, HIV, raiva, conforme 
apontado por Gao et al. (1999), Oliveira et al. (2004) e Costa et al. (2011). 

2.3.2.3.3 Perda de Habitat 

Outro impacto potencial à mastofauna do MONAI é a perda de habitat. O desmatamento e 
outras alterações no uso da terra geralmente levam a um processo que subdivide extensas 
áreas de habitat contínuo em fragmentos florestais isolados e diferentes da matriz do habitat 
original, como é o caso do MONAI. 

Essa realidade é problemática uma vez que as populações de mamíferos, visto que são 
animais que ocupam o topo da pirâmide alimentar, precisando de grandes áreas para obter a 
quantidade de presas necessárias à sua subsistência. Assim, a destruição, fragmentação e 
alteração de habitats representam a principal causa de ameaça para todas as espécies deste 
grupo conforme ICMBio (2018a). 

Ainda segundo ICMBio (2018a), para mitigar essa ameaça, várias ações específicas podem 
ser efetivadas, mas as principais dizem respeito à proteção de habitats, com a criação de 
UCs, além da efetiva proteção daquelas já existentes, como é o caso do MONAI, procurando 
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sempre promover a conectividade entre habitats protegidos. Dentro da perspectiva de 
crescente perda e fragmentação de ambientes naturais, a conectividade entre populações é 
fundamental para a conservação da mastofauna. 

Dentre as espécies identificadas para a área de estudo, seis (6) apresentam-se fragilizadas 
pela fragmentação de habitat. Elas são descritas na sequência. 

• Lontra longicaudis (lontra): possui ampla distribuição na América Latina, alimenta-se 
de peixes, anfíbios, pequenos mamíferos, insetos e aves, conforme Nowak (1991), 
Emmons e Feer (1997) e Eisenberg e Redford (1999), vivendo em casais ou solitários, 
permanecendo unidos somente na época reprodutiva e com a prole. Segundo Cimardi 
(1996), seus excrementos são abundantes e servem como marcadores odoríferos 
específicos. A espécie foi apontada como ocorrente, principalmente em corpos d’água, 
para a área de estudo por moradores locais, conforme FPM (2001). Entretanto, a 
espécie não foi identificada em estudo mais recente, realizado por Visão Ambiental 
(2013). Com base nisso, estima-se que a espécie esteja localmente extinta em função 
da contaminação aquática por poluentes de várias fontes e de forma constante (como 
as piscinas) e a retirada das florestas ciliares, fatores decisivos na redução das 
populações da espécie, como apontado por Fonseca et al. (1994) e Machado et al. 
(1998). 

• Leopardus pardalis (jaguatirica), Leopardus tigrinus (gato-do-mato-pequeno), Puma 
concolor (onça-parda) e Puma yagouaroundi (gato-marrom): os felinos, apesar de 
apresentarem amplas distribuições geográficas em toda a América, possuem 
exigências de habitats, territórios ocupados e recursos alimentares, e a destruição em 
larga escala dos ecossistemas brasileiros, em especial da Floresta Atlântica, são 
fatores cruciais no desaparecimento destas espécies da maior parte do Brasil, 
conforme Fonseca et al. (1994). Animais essencialmente carnívoros, de médio e 
grande porte, necessitam de territórios extensos para sobreviver. Um indivíduo de 
P. concolor, por exemplo, pode deslocar grandes distâncias em um só dia, e 
provavelmente, ter sua população subestimada em áreas fragmentadas como as 
encontradas no município de Cachoeiro de Itapemirim, ou ser apenas um indivíduo 
transeunte que abrange regiões inteiras como área de uso, devido à escassez de 
alimento e habitats preservados. 

• Callicebus personatus (guigó): espécie ameaçada de extinção, é endêmica da Floresta 
Atlântica, conforme Paglia et al. (2012). Apesar de não estar restrito a habitats 
primários, segundo Melo et al. (2015) suspeita-se que a espécie apresenta baixa 
tolerância às perturbações no ambiente em função da sua área de ocupação ou 
extensão de ocorrência histórica, principalmente em decorrência do desmatamento ao 
longo de sua distribuição geográfica. Os conhecimentos acerca da sua biologia básica 
são escassos. Por ser considerada uma espécie carismática, vários trabalhos de 
educação ambiental têm sido desenvolvidos a partir de espécies de primatas 
ameaçadas de extinção, segundo Wilson (1992) e Buss (2004), colocando-as como 
“espécies-bandeira”, símbolo de preservação de ecossistemas inteiros. 

2.3.2.4 Ictiofauna 

A literatura científica, como apontado por Lowe-Mcconnell (1999) e Tundisi e Tundisi (2008), 
destaca que os peixes possuem um papel central no funcionamento e na dinâmica das 
comunidades aquáticas. Segundo Karr (1981) e Nelson (2006), movimentos espaciais e sua 
migração podem influenciar qualitativa e quantitativamente seus processos interativos nas 
redes e estruturas ecológicas, tornando os peixes uma importante ferramenta enquanto 
indicadores biológicos. 
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A ictiofauna Neotropical compreende mais de 6.000 espécies de peixes de água doce, 
segundo Malabarba e Malabarba (2019). Todavia, o conhecimento sobre a diversidade desta 
fauna é ainda incompleto, como atestam as dezenas de espécies de peixes descritas 
anualmente no Brasil e, portanto, é de se esperar que a riqueza total efetiva seja ainda maior, 
podendo chegar a 9.000 espécies, como sugerido por Reis et al. (2016). 

Conforme apresentado por Sarmento-Soares e Martins-Pinheiro (2014), 56 espécies estão 
presentes na bacia do rio Itapemirim. Destas, 12 ocorrem exclusivamente nessa bacia. Os 
autores apontam que apesar dos esforços para a identificação dos peixes da bacia do rio 
Itapemirim ainda serem escassos, os impactos relacionados a ictiofauna local são bem 
identificados. 

Ainda segundo Sarmento-Soares e Martins-Pinheiro (2014), a alta energia e o volume das 
quedas d’água no alto e médio terços fluviais têm atraído empreendimentos de Pequenas 
Centrais Hidrelétricas (PCHs) nas últimas décadas. A construção de barragens provoca a 
alteração do regime hídrico de rio para lago, com implicações decisivas sobre a fauna, em 
especial sobre a população de peixes, como apontado por Tundisi (1993), Godoy (1995) e 
Agostinho e Zalewski (1996). Além disso, por ocorrer em área de ambiente florestal 
fragmentado, a bacia do rio Itapemirim também está fragilizada pelo desmatamento histórico 
do bioma Atlântico. 

Após levantamento de dados referentes a ictiofauna da bacia do rio Itapemirim, foram 
arroladas 38 espécies com potencial ocorrência na área do MONAI, conforme apresentado 
no Apêndice VI, distribuídas em 16 famílias e sete (7) ordens, como ilustrado na Figura 2.20. 

 
Figura 2.20 - Riqueza de famílias da ictiofauna com potencial ocorrência no MONAI. 

Fonte: elaborado a partir de FPM (2001), ICMBio e Faunativa (2011) e SpeciesLink (s.d.). 

A maior riqueza de espécies foi registrada na ordem Characiformes (n = 20), seguido de 
Siluriformes (n = 9). A riqueza de espécies dessas ordens mais representativas corresponde 
a 76,31% do total de espécies com potencial ocorrência no MONAI. 

0

2

4

6

8

10

12

N
úm

er
o 

de
 e

sp
éc

ie
s

Famílias



Elaboração do Plano de Manejo do  
Monumento Natural do Itabira (MONAI) 

 
Caracterização do  

Monumento Natural do Itabira (MONAI)    

 

 
Av. Carandaí, 288 | 2º andar | Funcionários | Belo Horizonte | MG | CEP: 30130060 | Tel. 31 3227-5722 | www.azurit.com.br      109 

 

Apenas uma espécie, Deuterodon parahybae, é considerada endêmica à bacia do rio 
Itapemirim, segundo dados disponibilizados por Fishbase (s.d.). A biologia da espécie não foi 
suficientemente descrita. Concernente ao status de conservação, Prochilodus vimboides foi a 
única identificada em listas oficiais de espécies ameaçadas. A espécie é considerada 
Vulnerável em território nacional (BRASIL, 2014c). 

Com base no estudo realizado por Sarmento-Soares e Martins-Pinheiro (2014), a ocorrência 
das seguintes espécies já era esperada: Awaous tajasica, Astyanax parahybae (lambari), 
Astyanax giton (piaba), A. lacustres (tambiú), Characidium sp., Cyphocharax gilbert 
(curimabatá), Geophagus brasiliensis (cará), Gymnotus carapo (peixe-faca), Hoplias 
malabaricus (traíra), Leporinus copelandii (piaú), Pimelodella lateristriga (mandi), Poecilia 
vivípara (guaru), Rhamdia sp., Geophagus brasiliensis (cará) e Trichomycterus 
caudofasciatus. 

Entretanto, a ausência das espécies Eucinostomus lefroyi (mojarra-malhada), 
Hyphessobrycon bifasciatus (treta-amarelo) e Bryconamericus ornaticeps, registradas em 
toda bacia do sul do Espírito Santo por Sarmento-Soares e Martins-Pinheiro (2014) pode 
indicar que os efeitos da destruição da Floresta Atlântica, observada pela degradação de rios 
e córregos, causada pela perda de vegetação ripária, poluição química e orgânica, 
represamentos e introdução de espécies exóticas, afetou a sobrevivência dos peixes de riacho 
que nela habitam de diversos modos. Os reflexos das intervenções ambientais causadas na 
bacia hidrográfica, segundo apontamentos de Miranda (2012), são a mudança da temperatura 
da água, a redução de alimentos disponíveis, a redução de locais adequado para a postura 
de ovos e inviabilidade de respiração. 

Das espécies de peixes identificadas com potencial ocorrência para a área do MONAI, são de 
interesse comercial, possuindo valor econômico principalmente devido ao apreço pela  
carne: os lambaris (Astyanax spp.), as traíras (Hoplias spp.), os piaus (Leporinus spp.), e 
barrigudinhos (Poecilia spp.). 

Diante das informações dispostas anteriormente, somado à baixa diversidade de espécies 
encontrada na área, pode-se aventar a possibilidade de que a ictiofauna da região do MONAI 
já deve ter sofrido mudanças, pois sabe-se que há algumas décadas toda a área em questão 
e seu entorno eram cercados por Floresta Atlântica. Segundo pesquisa realizada por FPM 
(2001) os córregos Itabira e Urtiga, possuíam um volume de água muito maior do que é 
encontrado atualmente, e existiam diversos outros corpos d’água, hoje extintos por drenagem 
ocasionada pela retirada da vegetação nativa para implantação de pastagens e cultivos de 
monoculturas. 

Outro fator de relevância para a área de estudo são os possíveis conflitos quanto ao uso de 
recursos e do território, sobretudo no que tange às piscinas naturais. O desvio do curso d’água 
para o enchimento das piscinas, somado ao despejo de efluentes domésticos no leito dos 
cursos d’águas. O efeito dessas ações pode potencialmente causar eutrofização dos corpos 
d’água e diminui a concentração de oxigênio dissolvido na água com consequente aumento 
da mortandade da ictiofauna. 

2.4 Aspectos Históricos, Culturais e Socioeconômicos 

Na área do MONAI, conforme previsto pela Lei Federal nº 9.985/2000, podem coexistir 
propriedade públicas e privadas, atividades socioeconômicas rurais e áreas de interesse para 
a conservação do patrimônio natural e histórico-cultural. Essa categoria de UC pode, portanto, 
abranger um território como características mistas, onde se busca a conservação dos 
recursos naturais associada às condições de ocupação humana que se estabelecem em seus 
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limites e aos princípios constitucionais que garantem o direito à propriedade privada, visando 
sobretudo, a proteção dos atributos naturais existentes no MONAI. 

Nesse contexto, esta sessão da Caracterização delineia o perfil socioeconômico da região de 
inserção do MONAI, partindo de uma escala regional, passando pelo recorte municipal de 
Cachoeiro de Itapemirim até o alcance específico da área de estudo. 

2.4.1 Dinâmicas de Ocupação Regional 

De acordo com informações do IBGE (2014a) e da Prefeitura Municipal de Cachoeiro de 
Itapemirim (2020a), a ocupação do município remete ao início do século XIX, período em que 
a região de Cachoeiro de Itapemirim era dominada por índios Puris - grupo indígena brasileiro 
pertencente ao tronco linguístico Macro-Jê, que habitava, originalmente, os quatro (4) estados 
da região Sudeste. No ano de 1812, motivado pelo potencial aurífero da região onde, hoje, se 
encontra o município de Castelo, o donatário da capitania do Estado, Francisco Alberto Rubim, 
teve a tarefa de desenvolver o povoamento na capitania. 

A primeira incursão exploradora em Cachoeiro de Itapemirim ocorreu entre 1820 e 1825, ao 
ser concedida ao Tenente Luiz José Moreira meia légua de terras na região (IBGE, 2014a). 
Nesse mesmo período, foram constituídos postos de policiamento, denominados quartéis de 
pedestres, próximos do encachoeiramento do rio Itapemirim, para proporcionar segurança 
aos habitantes que se instalavam na localidade. Conforme IBGE (2014a), o local funcionava, 
também, como ponto de parada dos raros tropeiros que desciam do sertão e acabavam por 
se estabelecerem nessas paragens. 

À margem sul do rio Itapemirim, por determinação do governador Francisco Rubim, foi 
construído o Quartel da Barca, cujo nome remete a uma homenagem a Luiz Araújo - Conde 
da Barca, Ministro dos Negócios Estrangeiros e da Guerra de Dom João VI. O Quartel da 
Barca exercia a função de proteção contra as incursões dos índios Puris e Botocudos, que 
hostilizavam aqueles que percorriam a região à procura do ouro e os lavradores que 
desejavam trabalhar a terra com plantação de cana-de-açúcar (IBGE, 2014a). 

Ainda de acordo com informações de IBGE (2014a), partindo do Quartel da Barca, era 
realizado um patrulhamento por pedestres. Esses desciam pela margem do rio até a Vila de 
Itapemirim, prosseguindo até o Quartel de Boa Vista, situado na barreira do Siri, em frente à 
Ilha das Andorinhas, regressando ao ponto de partida, alternando em sentido contrário com a 
patrulha do Quartel de Boa Vista. A patrulha de pedestre era constituída por negros livres, 
comandada por um alferes2 (IBGE, 2014a). 

Com o aumento de seus efetivos, os arredores dos quartéis configuraram a formação dos 
primeiros núcleos populacionais com pequenas plantações de mandioca, bananeiras e cana-
de-açúcar, como assinala IBGE (2014a). Ao estenderem suas propriedades pelas margens 
do rio, os fazendeiros de Itapemirim expandiram a colonização da região (PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 2020a). 

Após o ciclo do ouro, o desenvolvimento da região foi impulsionado pelo café e pela cana-de-
açúcar (PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 2020a). As primeiras 
casas do arraial de Cachoeiro de Itapemirim datam do início de 1846, sendo instalado o 

2 Nome dado a antigo militar, hoje equiparado à patente de 2º Tenente. 
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município de Cachoeiro de Itapemirim em 25 de março de 1867, desmembrando-se da Vila 
de Itapemirim (PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 2020b). 

Quanto à região específica do MONAI e de seu entorno, é datado de 1817 o registro de 
primeiro morador da região, mais especificadamente o Sr. Manoel de Oliveira Matos, que 
possuía uma lavoura próxima ao Pico do Itabira (BITTENCOURT, 1987). 

O Pico do Itabira, principal cartão-postal do MONAI, atrai alpinistas e montanhistas para a 
região devido ao seu potencial geoturístico de práticas de esportes de aventura. Juntamente 
com outras formações rochosas do entorno, como mencionado anteriormente, o Pico do 
Itabira faz parte do Conglomerado do Itabira, considerado o maior centro de escalada do 
estado do Espírito Santo (DE PAULA, 2014). A região, portanto, tem destacado potencial de 
atração geoturística, podendo, assim, fortalecer a prática do turismo de modo responsável e 
alinhado com os objetivos da UC. 

No que tange à expansão residencial na região do MONAI, cumpre ressaltar que, em 2014, 
foi realizada uma consulta sobre a inclusão de uma Zona de Ocupação Controlada (ZOC) no 
entorno do MONAI. A ZOC proposta acarretaria o crescimento do Perímetro Urbano do 
Município, porém, como previsto na Lei Federal nº 9.985/2000 (BRASIL, 2000b), o 
Monumento Natural é uma Unidade de Proteção Integral e, desta forma, sua ZA, uma vez 
definida formalmente, não pode ser transformada em zona urbana. Devido a isso e ao fato de 
que a ZOC proposta adentraria grande parte do lado oeste da poligonal do Bem Paisagístico 
Natural Pico do Itabira, tombado pela Resolução CEC nº 05/1999 (CEC, 1999), a proposta foi 
indeferida pela Câmara de Patrimônio Ecológico, Natural e Paisagístico (CPENP) do CEC. 

2.4.2 Estrutura Socioeconômica da Região 

Nesta sessão serão abordados aspectos relacionados aos múltiplos contextos delineadores 
da estrutura socioeconômica da região de inserção do MONAI, tendo como contexto 
macrogeográfico o município de Cachoeiro de Itapemirim. 

2.4.2.1 Dinâmica Demográfica 

O último estudo demográfico realizado na região da UC advém do ano de 2013. O mencionado 
estudo foi produzido pela empresa Visão Ambiental, com vistas à elaboração do plano 
de manejo do MONAI. Para tanto, foram realizadas entrevistas com 70% do total de 
moradores da região.  

Os resultados das entrevistas revelaram que 50 famílias residem na região da UC, sendo a 
população masculina representada por 44,44% e a população feminina 55,56% desse total, 
não havendo divergência acentuada na questão de gênero. Esse quadro pode ser observado 
na Tabela 2.9, apresentada a seguir. 

Tabela 2.9 - Percentual de população por gênero na região da UC e sua Zona de Amortecimento. 

Fonte: elaborada a partir dos dados extraídos de Visão Ambiental (2013). 

Para fins comparativos, a Tabela 2.10 apresenta o quantitativo e percentual de população 
total e por gênero de Cachoeiro de Itapemirim referente ao último Censo Demográfico do 
IBGE (2010). Naquele ano, a população total do município era de 189.889 indivíduos e 

População %

População residente masculina 44,44

População residente feminina 55,56
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composta por 48,89% de indivíduos do gênero masculino e 51,11% do gênero feminino. 
Percebe-se, dessa forma, que a região da UC obedece ao equilíbrio intragênero encontrado 
em nível municipal. 

Tabela 2.10 - Quantitativo e percentual de população total e por gênero no município de 
Cachoeiro de Itapemirim. 

 
Fonte: elaborada a partir extraídos de IBGE (2010), relativos ao Censo Demográfico de 2010. 

2.4.2.1.1 Análise Rural-Urbano  

A Lei Federal nº 9.985/2000 (BRASIL, 2020b) prevê que áreas compostas por Unidades de 
Proteção Integral, categoria em que o MONAI se insere, são imperiosamente consideradas 
zonas rurais. Portanto, toda a região da UC se insere em zona rural, assim como sua ZA, 
conforme elucida o Art. 49 do SNUC (BRASIL, 2000b): “[...] a área de uma unidade de 
conservação do Grupo de Proteção Integral é considerada zona rural, para os efeitos legais” 
(BRASIL, 2000b, Art. 49). 

Para fins de comparação temporal, em nível municipal, dados obtidos no Atlas de 
Desenvolvimento Humano do Brasil (PNUD et al., 2020) demonstraram que a taxa de 
urbanização de Cachoeiro de Itapemirim nos anos de 1991, 2000 e 2010, referente às últimas 
três (3) operações censitárias nacionais, conduzidas pelo IBGE, vem apresentando 
crescimento, como apresentado na Tabela 2.11. A tendência crescente da taxa de 
urbanização do município confronta com a proximidade da UC com a sede municipal de 
Cachoeiro de Itapemirim, justificando, também, a elaboração do plano de manejo, pelo qual 
se estabelece o zoneamento e as respectivas normas, para controlar um possível avanço de 
processos de especulação imobiliária e outros processos impactantes que possam estar em 
desacordo com os objetivos do MONAI. 

Tabela 2.11 - Comparativo da taxa de urbanização do município de Cachoeiro de Itapemirim nos 
anos de 1991, 2000 e 2010. 

 
Fonte: elaborada a partir dos dados extraídos de PNUD et al. (2020). 

Nota: a taxa de urbanização corresponde ao percentual de pessoas residentes em domicílios em situação urbana 
em relação ao total da população. 

2.4.2.1.2 Estrutura Etária 

O estudo sobre a estrutura etária da região de inserção do MONAI, realizado por Visão 
Ambiental (2013) e sintetizado na Tabela 2.12, apontou que a composição da população por 
faixa etária estava concentrada no intervalo entre 35 e 40 anos, representando 66,67% dos 
moradores entrevistados na região. Ainda, 27,78% dos moradores apresentavam idades entre 
21 e 30 anos e nenhum residente entrevistado possuía idade menor que 20 anos ou maior de 
64 anos, o que demonstra que a totalidade de moradores entrevistados no estudo supracitado 

Gênero População %

População total 189.889 100

População residente masculina 92.845 48,89

População residente feminina 97.044 51,11

1991 2000 2010

Cachoeiro do Itapemirim 81,97 88,76 91,42

Taxa de urbanização (%)
Local
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encontra-se na faixa da População em Idade Ativa (PIA). Segundo o IBGE (2014b), a PIA 
corresponde às pessoas entre 15 e 64 anos de idade, uma vez que, em teoria, indivíduos 
nessa faixa etária estão aptos a exercer uma atividade econômica. 

Tabela 2.12 - Estrutura etária da população na região da UC. 

 
Fonte: elaborada a partir dos dados extraídos de Visão Ambiental (2013). 

Caso sejam adotados os índices do último Censo Demográfico do IBGE (2010) e as projeções 
populacionais para o Espírito Santo até 2030, conforme estudo desenvolvido por Brasil e 
Castiglioni (2013), a composição dos grupos etários para os anos de 2010, 2015, 2020 e 2030 
é a seguinte: 

• para o ano de 2010 (IBGE, 2010): 

o Jovens (0 a 14 anos): 23,0%; 

o PIA (15 a 64 anos): 69,9%; e 

o Idosos (65 anos ou mais): 7,1%. 

• para o ano de 2015 (BRASIL e CASTIGLIONI, 2013):  

o Jovens (0 a 14 anos): 20,8%; 

o PIA (15 a 64 anos): 71,1%; e 

o Idosos (65 anos ou mais): 8,1%. 

• para o ano de 2020 (BRASIL e CASTIGLIONI, 2013): 

o  Jovens (0 a 14 anos): 19,4%; 

o PIA (15 a 64 anos): 70,9%; e 

o Idosos (65 anos ou mais): 9,8%. 

• para o ano de 2030 (BRASIL e CASTIGLIONI, 2013): 

o Jovens (0 a 14 anos): 17,0%; 

o PIA (15 a 64 anos): 68,8%; e 

%

Jovens 0 a 14 anos 0

15 a 20 anos 0

21 a 30 anos 27,78

31 a 40 anos 72,22

41 a 50 anos 0

51 a 60 anos 0

61 a 64 anos 0

Idosos 65 anos ou mais 0

Estrutura etária

População em Idade Ativa 
(PIA)
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o Idosos (65 anos ou mais): 14,2%.

Percebe-se no quadro descrito anteriormente, que, nas projeções para o período entre 2015 
e 2030, o estudo prospectivo revela uma redução gradual de jovens e de representantes da 
PIA e um aumento do número de idosos no estado do Espírito Santo. 

Considerando a aplicação das projeções para o ano de 2020, referentes ao estado do Espírito 
Santo, no cenário investigado por Visão Ambiental (2013) na região de inserção do MONAI, 
a alteração dos grupos etários é pouco significativa. Nesse sentido, recomenda-se a 
realização de novo estudo censitário no território da unidade de conservação, com o objetivo 
de atualizar os dados etários e conferir maior representatividade e coerência aos números 
aqui apresentados. 

2.4.2.2 Infraestrutura, Serviços e Qualidade de Vida 

Nesta sessão, são apresentados e analisados os indicadores, referentes à região de inserção 
da UC e ao município de Cachoeiro de Itapemirim, dos seguintes parâmetros: educação, 
saúde, abastecimento de água e saneamento básico, infraestrutura viária e transporte, 
energia elétrica, segurança pública, Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) e engajamento 
social e percepções sobre a região. 

2.4.2.2.1 Educação 

Conforme Visão Ambiental (2013), não foram identificadas escolas na área do entorno da UC. 
Segundo entrevista realizada com moradora da região, no dia 27 de janeiro de 2021, havia 
uma escola há vários anos, porém, ela encontra-se, atualmente, desativada. 

Nesse contexto, os moradores recorrem à infraestrutura escolar disponível no bairro São Luiz 
Gonzaga. A despeito disto, realizou-se pesquisa no Catálogo de Escolas, inscritas no Censo 
Escolar de 2020 e disponibilizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira (INEP, 2020). Verificou-se que: a Escola Municipal de Educação 
Básica Prof.ª Juracy Cruz, localizada no bairro São Luiz Gonzaga; a Escola Municipal de 
Educação Básica Alberto Sartório, localizada no distrito Gruta; e a Escola Municipal de 
Educação Básica Unidocente Baixo Gruta, localizada no distrito Baixo Gruta, são as 
instituições de ensino mais próximas da região da UC. 

Cumpre ressaltar que tais instituições atendem somente à educação básica, à qual, de acordo 
com Lei de Diretrizes e Bases da Educação, instituída pela Lei Federal nº 9.394, de 20 de 
dezembro de 1996 (BRASIL, 1996), estende-se à educação infantil, ensino fundamental e 
ensino médio. Dessa forma, torna-se necessário recorrer à outras regiões do município 
quando houver demanda para além da instrução básica.  

No que diz respeito à infraestrutura escolar do município de Cachoeiro de Itapemirim, de 
acordo com dados do Censo Escolar de 2020 (INEP, 2020), o município contava, em 2020, 
com 163 escolas de Ensino Básico. 

2.4.2.2.2 Saúde 

O estudo realizado por Visão Ambiental (2013) constatou não haver estabelecimentos de 
saúde na região da UC. Contudo, a área em questão, no período desse estudo, era abarcada 
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pela Estratégia Saúde da Família (ESF)3. Devido a esse cenário, os moradores residentes no 
entorno do MONAI recorrem, muitas vezes, aos equipamentos públicos de saúde presentes 
na área central da sede municipal de Cachoeiro de Itapemirim, que dista, aproximadamente, 
7 km da área do MONAI. 

Segundo relato de moradora residente na região do MONAI, entrevistada no dia 1º de 
fevereiro de 2021, apesar de não haver Unidade Básica de Saúde (UBS) ou hospitais na 
região do MONAI, é realizado o atendimento porta a porta da agente de saúde uma vez por 
semana. 

Cumpre mencionar que o município de Cachoeiro de Itapemirim dispõe de um total de 471 
estabelecimentos de saúde, entre públicos e privados, registrados no Cadastro Nacional de 
Estabelecimentos de Saúde - CNES (BRASIL, 2021a), estando estes listados na Tabela 2.13. 
Ainda, o município possuía 585 leitos para internação, em estabelecimentos públicos e 
privados, até o mês de novembro de 2020, conforme o Departamento de Informática do 
Sistema Único de Saúde (DATASUS, 2021). 

3 A Estratégia Saúde da Família (ESF), previamente denominado Programa Saúde da Família (PSF), visa à 
reorganização da atenção básica no País, de acordo com os preceitos do Sistema Único de Saúde (SUS), e é tida 
pelo Ministério da Saúde e gestores estaduais e municipais como estratégia de expansão, qualificação e 
consolidação da atenção básica por favorecer uma reorientação do processo de trabalho com maior potencial de 
aprofundar os princípios, diretrizes e fundamentos da atenção básica, de ampliar a resolutividade e impacto na 
situação de saúde das pessoas e coletividades, além de propiciar uma importante relação custo-efetividade 
(BRASIL, 2021b). 
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Tabela 2.13 - Tipologia e quantitativo de estabelecimentos de saúde do município de Cachoeiro 
de Itapemirim no ano de 2021. 

Fonte: elaborada a partir de dados extraídos de CNES (BRASIL, 2021a). 

Os dados apresentados na Tabela 2.14, por sua vez, mostram a evolução da taxa bruta de 
mortalidade e a porcentagem de internações por doenças relacionadas ao saneamento 
inadequado para o município de Cachoeiro de Itapemirim no intervalo de 2013 a 2017 (PNUD 
et al., 2020). 

Tabela 2.14 - Indicadores de saúde do município de Cachoeiro de Itapemirim. 

Fonte: elaborada a partir dos dados extraídos de Pnud et al. (2020). 

Como pode-se observar na Tabela 2.14, houve um aumento de 9% na taxa bruta de 
mortalidade do ano 2013 até 2017, porcentagem esta que se encontra em consonância com 

Tipo Quantidade

Centro de Saúde / Unidade Básica 35

Policlínica 12

Hospital geral 5

Hospital especializado 1

Consultório isolado 254

Clínica / Centro de especialidade 95

Unidade de apoio diagnose e terapia (SADT isolado) 35

Unidade móvel terrestre 1

Unidade móvel de nível pré-hositalar na área de urgência 1

Farmácia 22

Unidade de vigilância em saúde 3

Central de gestão em saúde 1

Centro de atenção psicossocial 2

Pronto atendimento 1

Laboratório de saúde pública 1

Central de regulação do acesso 1

Polo de prevenção de doenças e promoção da saúde 1

Total 471

Ano
Taxa bruta de mortalidade 

padronizada (mil/hab.)

% internações por doenças 

relacionadas ao saneamento 

ambiental inadequado

2013 6,35 2,50

2014 6,35 2,73

2015 6,48 2,07

2016 6,42 3,11

2017 6,91 1,51
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o aumento de 7% na taxa bruta de mortalidade, no mesmo intervalo, em nível estadual, 
segundo dados de Pnud et al. (2020). 

Quanto ao percentual de internações por doenças relacionadas ao saneamento ambiental 
inadequado, houve uma redução absoluta no município, que foi equivalente a 60,4%, quando 
comparados os dados de 2013 e 2017 (PNUD et al., 2020). Porém, cumpre ressaltar que 
ocorreu um aumento contínuo do percentual entre os anos de 2013 e 2016, e, entre os anos 
de 2016 e 2017, houve uma queda significativa nesse percentual (48,55%).  

De acordo com BRK Ambiental (2018), empresa privada responsável pela gestão integrada 
dos sistemas e serviços de saneamento básico de água e de esgotos sanitários de Cachoeiro 
de Itapemirim, desde o ano de 1998, o município é referência internacional em saneamento 
básico. Cachoeiro de Itapemirim compõe o ranking das cidades brasileiras com maior 
percentual de atendimento sanitário, com 98,4% das residências do município com esgoto 
coletado, dos quais 98,15% são tratados (BRK AMBIENTAL, 2018). Esse cenário pode ter 
influenciado na queda do percentual de internações por doenças relacionadas ao saneamento 
ambiental inadequado. No caso específico das formas de saneamento identificadas na região 
de inserção do MONAI, esta questão é tratada mais adiante. 

No que tange aos agravos comunicados ao Sistema de Informação de Agravos de Notificação 
(SINAN, 2019), a Tabela 2.15 apresenta os dados de doenças de veiculação hídrica, doenças 
transmitidas por verminoses ou por vetores e doenças pandêmicas no município de Cachoeiro 
de Itapemirim, de acordo com informações das internações hospitalares para os anos 2007-
2019. 

Salienta-se que os casos de Covid-19, doença pandêmica de maior preocupação atualmente, 
mostram-se crescentes no cenário mundial e, portanto, os casos supracitados podem diferir 
em escala considerável até o momento de finalização dos estudos do plano de manejo do 
MONAI. 

Guimarães et al. (2007) afirmam que as condições ambientais de um determinado local ou 
região influenciam uma grande parcela dos problemas sanitários que afetam a população 
mundial. A conservação de patrimônios naturais tem impacto positivo na saúde da população. 
Além de garantirem a proteção de diferentes habitats (GELDMANN et al., 2013) e de serviços 
ecossistêmicos (HIPÓLITO et al., 2019), as UCs contribuem, também, para a redução de 
doenças (BAUCH et al., 2015), o que ressalta a importância da conservação e proteção do 
MONAI. 
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Tabela 2.15 - Doenças de veiculação hídrica, doenças transmitidas por verminoses ou por 
vetores e doenças pandêmicas notificadas no município de Cachoeiro de Itapemirim. 

 
Fonte: elaborada com base nos dados disponibilizados pelo Sinan (2019). 

Nota: * os dados disponíveis incluem casos confirmados e casos prováveis, mas sem a confirmação do diagnóstico. 

 

  

Período Doença
Casos

reportados
Via de transmissão

2007-2019 Cólera 0 Ingestão de água e alimentos contaminados

27/03/20 a 
03/01/21 Covid-19 12.435 Pessoa a pessoa

2007-1019 Dengue 43.600*
Picada de fêmea infectada dos

mosquitos Aedes aegypti  e A . albopictus

2007-2016 Esquistossomose 0
Penetração do verme na pele e mucosas

em contato com água contaminada

2007-2016 Febre amarela 0
Picada dos mosquitos transmissores infectados, 

sendo o principal, no ciclo urbano, o Aedes  aegypti

2007-2017 Febre maculosa 1

Picada dos carrapatos, principalmente
do gênero Amblyomma, tais como,

A . sculptum , A . aureolatum  e A . ovale

infectados pela bactéria causadora da doença

2007-2019 Febre tifóide 0
Ingestão de água e alimentos

contaminados com fezes ou urina ou pelo
contato com as mãos do doente ou portador

2007-2019
Leishmaniose 

tegumentar 
americana

33
Picada da fêmea infectada de

insetos (mosquito palha, tatuquira, birigui)

2007-2019 Leptosirose 65
Exposição direta ou indireta a

urina de animais (principalmente ratos)
infectados pela bactéria Leptospira

2007-2019 Raiva 0
Penetração do vírus no organismo através

da pele ou de mucosas, por meio de mordedura, 
arranhadura ou lambedura de animais infectados
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2.4.2.2.3 Abastecimento de Água e Saneamento Básico 

Os serviços de abastecimento de água, coleta e tratamento do esgoto no município de 
Cachoeiro de Itapemirim, como citado anteriormente, são prestados pela BRK Ambiental 
desde o ano de 1998. No caso das propriedades existentes na região de inserção do MONAI, 
em contraponto, de acordo com Visão Ambiental (2013), 88,89% das residências eram 
abastecidas por nascentes e 5,56% das propriedades eram abastecidas por poços artesianos. 
O restante dos proprietários (5,55%) não soube informar qual era a fonte de abastecimento. 

Cumpre ressaltar que, de acordo com moradores entrevistados no dia 20 de janeiro de 2021, 
residentes na região de inserção do MONAI, algumas propriedades detêm o abastecimento 
de água advindo de córregos da região. Os entrevistados afirmaram, também, que existem 
clubes de piscinas naturais na região os quais utilizam a água desses mesmos córregos para 
abastecimento das piscinas naturais.  

De acordo com relatos de moradores locais, os córregos atravessam os clubes, enchem as 
piscinas naturais e continuam seu curso. Os moradores residentes a jusante dos clubes, 
contudo, segundo os entrevistados, tem seu abastecimento de água comprometido durante o 
verão, época em que os clubes represam maior quantidade de água, devido à maior demanda 
turística.  

A Figura 2.21 apresenta registro fotográfico da captação de água do córrego originário da 
nascente Bacia, utilizada para abastecimento das residências. Ademais, pode-se avaliar, 
também, que a água captada pelas residências a jusante dos clubes, devido à presença de 
banhistas, pode estar contaminada e imprópria para consumo. Vale destacar que, até a 
finalização deste documento, não foram identificados estudos realizados para análise de 
qualidade da água que chega a essas residências. 

 
Figura 2.21 - Captação de água em nascente do córrego Bacia. 
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Fonte: imagem cedida por Lais Olifer (2021). 

Quanto à destinação dos efluentes, a fossa rudimentar era a única utilizada pelos moradores 
da região de inserção da UC (VISÃO AMBIENTAL, 2013). As fossas rudimentares, também 
conhecidas como “fossas negras”, consistem basicamente em um buraco no solo, para onde 
são direcionados os dejetos sem tratamento. Esse mecanismo de destinação de esgoto 
doméstico pode contaminar águas superficiais e subterrâneas, além de favorecer a 
proliferação de vetores de doenças, o exalamento de odores desagradáveis, entre outros 
impactos ambientais negativos. 

No que tange à destinação dos resíduos sólidos, o quadro verificado por Visão Ambiental 
(2013) foi o seguinte: 55,56% das propriedades acondicionavam em recipientes para coleta 
por serviço de limpeza; 22,22% queimavam; e 22,22% depositavam em caçambas da 
Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim. Esta, posteriormente, realizava a coleta, a 
disposição final e a troca da caçamba. O cenário supracitado encontra-se ilustrado na Figura 
2.22, apresentado a seguir. 

 
Figura 2.22 - Formas de destinação dos resíduos domiciliares nas residências na região de 
inserção da UC. 

Fonte: elaborada a partir de dados extraídos de Visão Ambiental (2013). 

Nesse contexto, ressalta-se que, segundo moradora entrevistada no dia 1º de fevereiro de 
2021, a coleta municipal de lixo não é realizada a coleta porta a porta, mas em pontos 
estratégicos, a saber: na fábrica de balas Rilu e na Piscina Águas do Itabira, pontos esses 
apresentados na Figura 2.23. Alguns moradores destinam seu resíduo até esses locais para 
serem coletados, porém, a grande maioria faz uso da queima dos resíduos. 

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

Coleta por serviço de
limpeza

Queima Caçamba municipal



Elaboração do Plano de Manejo do  
Monumento Natural do Itabira (MONAI) 

 
Caracterização do  

Monumento Natural do Itabira (MONAI)    

 

 
Av. Carandaí, 288 | 2º andar | Funcionários | Belo Horizonte | MG | CEP: 30130060 | Tel. 31 3227-5722 | www.azurit.com.br      121 

 

 
Figura 2.23 - Pontos de coleta municipal de resíduos. 

Fonte: Lais Olifer (2021). 

Nota: A - ponto de coleta na Piscina Águas do Itabira; B - ponto de coleta na fábrica de balas Rilu. 

Cumpre salientar que, segundo entrevistados, existem áreas, ao longo da estrada Luís 
Gonzaga de Oliveira, frequentemente utilizadas como bota-fora irregular. É realizada limpeza 
da área pela Prefeitura Municipal, no entanto, é comum o local ser novamente utilizado como 
ponto de destinação ilegal após a limpeza. 

Conforme dados do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS), publicados 
pelo Ministério do Desenvolvimento Regional (BRASIL, 2019a,b,c), em âmbito municipal, no 
ano de 2019, os dados de saneamento básico observados para o município de Cachoeiro de 
Itapemirim foram: 

• em 99,5% das residências, o abastecimento de água era realizado pela rede geral; 

• 98,64% da população urbana era efetivamente atendida por rede coletora de esgoto;  

• do volume total de esgoto coletado, 98,15% era submetido a tratamento; e, 

• 100% da população urbana era atendida pelo serviço de coleta de resíduos sólidos 
domiciliares. 

Ressalta-se que os dados de saneamento básico do SNIS não consideram a população rural, 
parcela, esta, que constitui a totalidade dos residentes da área de estudo. Ademais, a 
população rural de Cachoeiro de Itapemirim representava, em 2010, 8,58% (16.300 
moradores) da população total, de acordo com IBGE (2010). 

2.4.2.2.4 Infraestrutura Viária e Transporte 

O município de Cachoeiro de Itapemirim está atualmente inserido na Região Imediata 
Cachoeiro de Itapemirim e na Região Intermediária Cachoeiro de Itapemirim, conforme nova 
divisão regional do Brasil proposta por IBGE (2017). O município localiza-se a sudoeste de 
Vitória, capital do estado do Espírito Santo, distando, desta, cerca de 140 km. 

O acesso à área de estudo, a partir de Vitória, ocorre pelas rodovias federais BR-262 e  
BR-101 e, alternativamente, pela rodovia estadual ES-164. As ligações da sede do município 
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aos distritos e à área rural ocorrem por vias internas, caracterizadas por estradas municipais, 
estaduais e federais ou estradas de terra/vicinais.  

Deve-se destacar, também, o acesso ao MONAI pela BR-262, iniciando-se no trecho da 
Rodovia Presidente Costa e Silva que interliga a capital do Espírito Santo até o distrito de 
Aracê, pertencente ao município de Domingos Martins. Na sequência, deve-se seguir pela 
rodovia estadual ES-164 e, posteriormente, pelo trecho da rodovia federal BR-482, no 
município de Cachoeiro de Itapemirim, chegando, então, à região do Pico do Itabira. 

Concernente aos acessos partindo da sede municipal de Cachoeiro de Itapemirim, caso a 
saída ocorra na Prefeitura Municipal, sediada na Praça Jerônimo Monteiro, 28, Centro, deve-
se seguir na direção sudeste, na BR-482, em direção à rua Livia de Oliveira Depes, virando à 
esquerda para permanecer na BR-482, até o ponto de virada em estrada vicinal que leva até 
a área do MONAI. 

Alternativamente, ainda partindo da Prefeitura Municipal, é possível seguir na direção sudeste, 
na BR-482, em direção à rua Livia de Oliveira Depes e, na sequência, virar à esquerda na 
Rodovia Governador Lacerda de Aguiar/BR-482, sentido Estrada da Gruta, e virar, novamente, 
à esquerda, no primeiro entroncamento após o Centro de Detenção Provisória de Cachoeiro 
de Itapemirim. 

O Mapa 2.19 apresenta as principais vias que dão acesso à área de estudo. 

Conforme Visão Ambiental (2013), 100% dos residentes da região do MONAI, que 
participaram de seu estudo, detinham acesso ao transporte coletivo público municipal. No 
entanto, quando questionados quanto à qualidade do serviço prestado, 44,44% dos 
entrevistados afirmaram ser bom e 55,56% afirmaram que o transporte público é de baixa 
qualidade. 

Atualmente, segundo os moradores entrevistados no dia 20 de janeiro de 2021, o transporte 
público atua, normalmente, três (3) vezes ao dia, porém, em virtude de pandemia da Covid-
19, o transporte coletivo tem funcionado duas vezes ao dia. Quanto à qualidade da 
infraestrutura viária da região, os mesmos entrevistados afirmaram não haver manutenção 
adequada das vias e estradas.  

No caso do processo de elaboração plano de manejo do MONAI, a oferta e a qualidade da 
estrutura viária e do transporte público tornam-se relevantes, uma vez que o MONAI consiste 
em um ponto turístico que pode receber visitações. Além dessa questão, a implantação de 
obras viárias deve estar alinhada aos objetivos pelos quais a UC foi criada, visto que podem 
exercer pressão e gerar impactos ambientais negativos, sobretudo, na fragmentação de 
ecossistemas e nos processos geoecológicos existentes na área. 
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2.4.2.2.5 Energia Elétrica 

A EDP Espírito Santo, anteriormente conhecida como Espírito Santo Centrais Elétricas S. A. 
(Escelsa), é a concessionária responsável pela distribuição de energia elétrica no município 
de Cachoeiro de Itapemirim, tanto em meio urbano, quanto em meio rural.  

A região da UC estudada por Visão Ambiental (2013) era, no período, totalmente atendida 
pela rede geral de distribuição de energia. Conforme Pnud et al. (2020), 99,8% da população 
de Cachoeiro de Itapemirim era atendida com energia elétrica no município no ano de 2010, 
data do último Censo Demográfico, realizado pelo IBGE. 

Ressalta-se, entretanto, que, de acordo com entrevistas recentes realizada com moradores 
da área de estudo, entre os anos de 2018 e 2020 houve 84 quedas de energia na região. Essa 
questão foi considerada, quando da realização de reconhecimento de campo em 2020, pela 
equipe responsável pelo presente estudo, como desafio recorrente na região. 

2.4.2.2.6 Segurança Pública 

O município de Cachoeiro de Itapemirim é atendido, de acordo com Polícia Militar do Espírito 
Santo (PMES, 2020), pelo 9º Batalhão da Polícia Militar, subordinado operacionalmente ao 
Comando de Polícia Ostensiva da Região Sul do Estado do Espírito Santo. O 9º Batalhão da 
Polícia Militar localiza-se na rua Sisypho Sardenberg, nº 2, bairro São Luiz Gonzaga. 

Quanto à segurança pública na região de inserção do MONAI, de acordo com dados de Visão 
Ambiental (2013) e de relato de moradora entrevistada no dia 1º de fevereiro de 2021, o 
policiamento atua na região somente quando solicitado, não havendo patrulhamento regular. 

2.4.2.2.7 Índice de Desenvolvimento Humano 

O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) é uma medida resumida do progresso a longo 
prazo em três (3) dimensões básicas do desenvolvimento humano: renda, educação e saúde 
(PNUD, 2021a). Assim como o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) 
é composto por três (3) dimensões básicas: longevidade, educação e renda. O cálculo do 
IDHM é relevante ao permitir que as diferenças nos indicadores possam subsidiar a gestão 
pública. O IDHM é um número que varia entre zero (0) e um (1), sendo que, quanto mais 
próximo de um (1), maior o desenvolvimento humano do município (PNUD, 2021b). 

O IDHM de Cachoeiro de Itapemirim, em 2010, ano do último estudo censitário, era de 0,746. 
“Longevidade” foi a dimensão que mais contribuiu para o IDHM do município, com índice de 
0,837; seguida da “Renda”, com índice de 0,733; e da “Educação”, com índice de 0,677.  

A Figura 2.24 ilustra esse cenário e apresenta a evolução do IDHM do município de Cachoeiro 
de Itapemirim nos anos de 1991, 2000 e 2010. 
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Figura 2.24 - Evolução do IDHM do município de Cachoeiro de Itapemirim nos anos de 1991, 
2000 e 2010. 

Fonte: elaborada com base nos dados extraídos de Pnud et al. (2020). 

Conforme exposto na Tabela 2.16, é possível perceber que o IDHM de Cachoeiro de 
Itapemirim apresentou, para os anos de 1991, 2000 e 2010, alterações positivas em todos os 
aspectos que compõem a sua avaliação, o que demonstra uma evolução otimista do 
desenvolvimento humano municipal. 

Tabela 2.16 - Evolução dos componentes do IDHM do município de Cachoeiro de Itapemirim nos 
anos de 1991, 2000 e 2010. 

 
Fonte: elaborada com base nos dados extraídos de Pnud et al. (2020). 

No ranking nacional do ano de 2010, elaborado por Pnud et al. (2020), Cachoeiro de 
Itapemirim encontrava-se na 79ª posição, dentre os 5.565 municípios do Brasil. Quando 
comparado aos 78 municípios do estado do Espírito Santo, por outro lado, Cachoeiro de 
Itapemirim ocupava a 5ª posição. Pode-se concluir, portanto, que o município de Cachoeiro 
de Itapemirim apresenta IDHM alto em nível estadual e nacional. É pertinente salientar, 
contudo, que o IDHM não incorpora a dimensão ambiental (conservação) em sua análise, o 
que dificulta o estabelecimento de uma relação confiável entre esse referido indicador e uma 
possível sustentabilidade ecológica.  
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2.4.2.2.8 Engajamento Social e Percepções Sobre a Região 

Conforme dados de Visão Ambiental (2013) e de entrevistas realizadas com moradores da 
região de inserção do MONAI, durante encontro ocorrido no dia 20 de janeiro de 2021, a 
população residente da região de inserção do MONAI não possui articulação comunitária 
consistente.  

O estudo de Visão Ambiental (2013) apontou, ainda, que os moradores da região não 
demonstravam, no período de realização do estudo, interesse substancial com respeito à 
preservação da área do entorno. Com o intuito de impulsionar o envolvimento, participação e 
interesse dos moradores da região face à conservação do MONAI, cumpre frisar a 
necessidade de ações socioeducativas eficazes para sensibilização, conscientização e 
mobilização dos comunitários a respeito da conservação ambiental e dos serviços 
ecossistêmicos que são oferecidos pela UC para promover qualidade de vida e bem-estar 
para os munícipes. 

Apesar do quadro exposto anteriormente, de acordo com relatos de moradores durante 
entrevistas realizadas para composição deste estudo, o interesse dos moradores é notório 
quanto à promoção do turismo na região, sobretudo relacionado a atividades de contemplação 
da fauna silvestre presente no MONAI e em seu entorno. Mencionaram, também, que o plano 
de manejo é uma forma de valoração da região para que seja considerada uma área 
adequada para a soltura de animais reabilitados pelo Centro de Triagem de Animais Silvestres 
(Cetas) do Ibama. 

Ainda quanto à percepção dos moradores sobre o contexto socioeconômico da região de 
inserção da UC, de acordo com Visão Ambiental (2013), os residentes relataram que o 
principal problema enfrentado pela comunidade era a falta de pavimentação das vias. O 
estudo expôs, também, que a rodovia federal BR-408 representa grande preocupação para 
os moradores da região, devido ao fato de a área ser de extrema periculosidade, uma vez que 
não há sinalização e segurança adequada ao longo da via. 

2.4.2.3 Contextualização Econômica 

Nesta sessão, são apresentados e analisados os indicadores econômicos, referentes à região 
de inserção da UC e ao município de Cachoeiro de Itapemirim, dos seguintes parâmetros: 
Produto Interno Bruto (PIB), setores da economia e emprego e renda. 

2.4.2.3.1 Produto Interno Bruto 

No ano de 2018, o PIB de Cachoeiro de Itapemirim era de R$ 179.187,30 (x 1.000) e o PIB 
per capita equivalente a R$ 10.026,71, como ilustrado na Tabela 2.17. Esta apresenta a 
evolução do PIB do município de Cachoeiro de Itapemirim para os anos entre 2000 e 2018, 
período disponível no IBGE (2020b).  

Ainda na Tabela 2.17, é possível perceber, também, que, no panorama geral, o município 
obteve crescimento em ambas as dimensões do PIB, ao comparar o ano de 2010 com o ano 
de 2018. Verifica-se, ainda, que, apesar de algumas quedas no período investigado, no 
panorama geral, o município obteve crescimento em ambas dimensões do PIB, ao comparar 
o ano de 2010 com o ano de 2018. 
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Tabela 2.17 - Evolução do PIB do município de Cachoeiro de Itapemirim para os anos entre 2000 
e 2018. 

Fonte: elaborada com base nos dados extraídos de IBGE (2020b). 

2.4.2.3.2 Setores da Economia 

Para fins de organização dos dados do PIB a preços correntes (PIB nominal)4, os setores da 
economia encontram-se divididos em: primário (agropecuária), secundário (indústria) e 
terciário (serviços, administração, defesa, educação, saúde pública e seguridade social). 

De acordo com os dados do IBGE (2020b), o setor terciário se destacou, entre os anos de 
2010 e 2018, revelando-se como o setor mais relevante no cenário econômico municipal de 
Cachoeiro de Itapemirim no referido período. No ano de 2018, o setor terciário apresentou 
valor bruto adicionado de R$ 3.336.741,00, principalmente no âmbito de serviços, o qual, 
sozinho, gerou R$ 2.455.409,00. A indústria, relacionada ao setor secundário, representou o 
segundo mais relevante seguido da agropecuária.  

No âmbito de serviços, o ramo de maior desenvoltura na economia municipal é o de extração 
de minerais, classificando o município como a Capital do Mármore e Granito (PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 2020a). De acordo com a Prefeitura 
Municipal de Cachoeiro de Itapemirim (2020a), durante a década de 90, a indústria de 
extração e beneficiamento do mármore e granito se fortaleceu, desde então esse segmento 
da economia tem sido o maior responsável pela geração de empregos no município. 
Cachoeiro de Itapemirim se destaca pelo abastecimento de 80% do mercado brasileiro de 
mármore (PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 2020b). 

Cumpre mencionar que, na região em que se insere o MONAI e sua ZA, existem distintos 
empreendimentos em fase de licenciamento ambiental municipal, cujos procedimentos 
administrativos estão interrompidos em virtude do processo de elaboração do plano de 
manejo da UC. É pertinente ressaltar que, até a finalização deste documento, a totalidade dos 
dados referentes aos processos de licenciamento ambiental e das respectivas tipologias de 

4 PIB calculado a preços correntes corresponde ao PIB calculado no ano em que o produto foi produzido e 
comercializado. 

Ano PIB x 1.000 (R$) PIB per capta (R$)

2010 3.198.902,97 16.846,15

2011 3.479.236,30 18.211,89

2012 4.029.848,40 20.971,75

2013 4.239.610,14 20.659,56

2014 4.944.394,21 23.899,08

2015 4.795.238,98 22.976,49

2016 4.822.905,65 22.930,73

2017 4.757.487,53 22.478,20

2018 4.966.598,98 23.955,74
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empreendimentos solicitantes ainda não haviam sido encaminhados para a equipe técnica 
responsável pelo presente estudo. 

A Figura 2.25 ilustra a evolução de rendimentos dos diferentes setores da economia no 
município de Cachoeiro de Itapemirim entre os anos de 2010 e 2018, período disponível no 
IBGE (2020b). 

Figura 2.25 - Evolução de rendimentos, entre os anos de 2010 e 2018, dos diferentes setores da 
economia no município de Cachoeiro de Itapemirim. 

Fonte: elaborada com base nos dados extraídos de IBGE (2020b). 

2.4.2.3.3 Emprego e Renda 

Concernente às questões de emprego e renda, Visão Ambiental (2013) trouxe em seu estudo 
a informação que 61,11% dos residentes da região do MONAI, que participaram do processo 
amostral, afirmaram ter ocupação profissional, e 38,89% afirmaram não desempenhar 
ocupação remunerada. Na ocasião, lavrador e dona de casa eram as principais ocupações 
desempenhadas pelos moradores, representando, cada um, 16,67% dos participantes do 
estudo, as outras profissões apresentavam um relativo equilíbrio quanto aos aspectos 
percentuais de trabalhadores, como representado na Figura 2.26. 

R$ 0,00

R$ 500.000,00

R$ 1.000.000,00

R$ 1.500.000,00

R$ 2.000.000,00

R$ 2.500.000,00

R$ 3.000.000,00

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

R
en

di
m

en
to

 (v
al

or
es

 e
m

 R
$ 

x 
1.

00
0)

Agropecuária Indústria Serviços Administração Pública e Seguridade Social



Elaboração do Plano de Manejo do  
Monumento Natural do Itabira (MONAI) 

 
Caracterização do  

Monumento Natural do Itabira (MONAI)    

 

 
Av. Carandaí, 288 | 2º andar | Funcionários | Belo Horizonte | MG | CEP: 30130060 | Tel. 31 3227-5722 | www.azurit.com.br      129 

 

 
Figura 2.26 - Ocupação desempenhada pelos moradores da região do MONAI. 

Fonte: elaborada com base nos dados disponibilizados por Visão Ambiental (2013). 

Com o intuito de verificar alguns pontos no contexto atual, realizaram-se entrevistas com dois 
(2) moradores da região de inserção do MONAI e membros do CCMNI, especificadamente no 
dia 20 de janeiro de 2021. Os entrevistados esclareceram que os moradores que possuem a 
atividade agrícola como principal ocupação têm suas plantações voltadas para o consumo da 
própria família, não havendo significativa comercialização. Segundo Visão Ambiental (2013) 
e as informações obtidas em campo no mês de agosto de 2020, os moradores relataram que 
a agricultura e pecuária local consistem-se, principalmente, na produção de café, banana e 
coco e criação de gado e aves domésticas, como pode ser exemplificado na Figura 2.27. 

 
Figura 2.27 - Tipologias de uso e ocupação do solo na região de inserção do MONAI. 

Nota: A - atividades agrícolas e pastagens nos campos abertos e a sede municipal de Cachoeiro de Itapemirim 
(acima); B - bananicultura na área do MONAI; C - práticas agrícolas de cafeicultura; D - atividades de pecuária. 
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Ainda quanto aos residentes na região de inserção do MONAI, o cenário encontrado por Visão 
Ambiental (2013), quanto à renda dos moradores, foi o seguinte: 

• a renda familiar de 22,22% correspondia a valores menores do que 2 salários mínimos; 

• de 72,22% dos moradores correspondia a valores entre 2 e 4 salários mínimos; 

• de 5,56% correspondia a valores entre 4 e 5 salários mínimos; 

Cumpre ressaltar que, no ano de 2013, ano em que foi realizado o estudo, o salário mínimo 
no Brasil equivalia a R$ 678,00, como publicado pelo Decreto Federal nº 7.872, de 26 de 
dezembro de 2012 (BRASIL, 2012a). 

Visão Ambiental (2013) destacou, também, a escassez de serviços e comércios na região do 
MONAI. A população residente, portanto, recorre à sede do município para aquisição de “bens 
básicos, tais como alimentos, remédios, roupas etc.” (VISÃO AMBIENTAL, 2013, p. 128). 

É importante salientar que as unidades de conservação emergem como lócus privilegiado 
para a promoção de atividades socioambientais, desde que sejam compatíveis com os seus 
objetivos, que possam auxiliar o processo de geração de emprego e renda. No contexto do 
MONAI, por exemplo, assumem-se as premissas de ICMBio (2019b), quando este assinala 
que o Turismo de Base Comunitária (TBC), em articulação às UC: 

[...] vem adquirindo cada vez mais visibilidade como uma alternativa de 
turismo, em bases sustentáveis e segundo o compromisso ético de justiça e 
resistência social. Isso porque o TBC emerge, em planejamento turístico, 
como uma via possível para a inclusão econômica e social de grupos 
vulneráveis e, também, para a conservação da biodiversidade e para a 
valorização dos modos de vida de povos e comunidades tradicionais. Por 
essa perspectiva, as iniciativas de TBC reafirmam a importância das 
alternativas endógenas e do protagonismo social local nos processos de 
planejamento e desenvolvimento turístico, em articulação à gestão de 
Unidades de Conservação. Parte-se, assim, do pressuposto que as 
populações locais são essenciais ao processo de conservação da 
biodiversidade como parceiras da gestão pública. (ICMBIO, 2019b, p. 16). 

Com base nessas premissas, a atividade turística em UCs, moldada por bases sustentáveis, 
em consonância aos limites do arcabouço legal vigente, pode representar, conforme ICMBio 
(2019b), uma importante estratégia para a inclusão socioeconômico e para a afirmação e 
valorização das populações locais - aquelas vinculadas ao território, em conexão com as 
políticas públicas de proteção da natureza. 

De modo complementar aos propósitos supracitados, Betti e Denardin (2013) inferem que:  

[...] a atividade turística de base comunitária, ao passo que valoriza pessoas 
e recursos locais, tem se apresentado como oportunidade de resgate dos 
vínculos com o território, fortalecimento da identidade e diversidade 
sociocultural e possibilitado o desenvolvimento territorial/local a partir de 
lógicas de desenvolvimento não hegemônicas, numa perspectiva 
multidimensional – social, ambiental, cultural e econômica. 

Considerando, então, o perfil social e o interesse da população que reside na região de 
inserção do MONAI para a promoção do turismo local responsável e as boas práticas 
existentes em UCs reconhecidas no território brasileiro, a implementação de iniciativas de 
TBC pode representar um ponto significativo de (re)conexão entre sociedade e natureza e, 
por consequência, entre natureza e cultura. 



Elaboração do Plano de Manejo do  
Monumento Natural do Itabira (MONAI) 

 
Caracterização do  

Monumento Natural do Itabira (MONAI)    

 

 
Av. Carandaí, 288 | 2º andar | Funcionários | Belo Horizonte | MG | CEP: 30130060 | Tel. 31 3227-5722 | www.azurit.com.br      131 

 

2.4.2.4 Contextualização Turística, Cultural e Patrimonial 

Nesta sessão, é apresentada a infraestrutura instalada em Cachoeiro de Itapemirim referente 
aos equipamentos e bens turísticos, histórico-culturais e patrimoniais do município. Ainda, são 
recomendadas possibilidades de implantação de circuitos turísticos que contemple, além da 
capacidade já instalada, os atributos e patrimônios salvaguardados pelo MONAI e sua região 
de inserção.  

2.4.2.4.1 Segmentações do Turismo em Cachoeiro de Itapemirim e na Região de Inserção 
do MONAI 

A Organização Mundial do Turismo (OMT, 2003) define o turismo como sendo a atividade de 
indivíduos que viajam para lugares distantes de seu ambiente usual, ou que neles 
permaneçam por não mais que um ano consecutivo, a lazer, a negócios ou por outros motivos. 
Essa atividade caracteriza-se por ser um fenômeno socioeconômico e cultural, pois envolve 
o contato com pessoas e com culturas diferentes (MOREIRA, 2014). 

O turismo, por ser uma das atividades que mais se desenvolve atualmente no mundo, 
segundo Moreira (2014), vem adquirindo importância no crescimento da economia mundial, 
sendo uma alternativa que pode ser utilizada para envolver, além dos visitantes, as 
comunidades locais, os gestores de áreas protegidas, entre outros atores sociais. Silva e 
Araújo (1987) explicam, nesse contexto, que a atividade turística é uma estratégia importante 
a ser adotada em regiões subdesenvolvidas tanto quanto plantar, colher e manufaturar, pois 
quando se ampliam os fluxos turísticos a demanda por produtos agrícolas, industriais e pelos 
serviços também se amplia. Esse fenômeno pode resultar, então, em benefícios diretos e 
indiretos para a região em que a prática está implementada. 

Na sequência, são apresentadas as segmentações do turismo existentes e potenciais no 
município de Cachoeiro de Itapemirim e na região de inserção do MONAI. A perspectiva, 
nesse contexto, é apresentar a capacidade instalada e os atrativos turísticos já reconhecidos 
na região, com o intuito de intercambiar experiências, identificar tendências, fortalecer a 
integração dos distintos segmentos do turismo, com vistas à elaboração e construção 
participativa de circuitos turísticos integrados e sustentáveis em Cachoeiro de Itapemirim e ao 
reconhecimento de oportunidades para implementação de um turismo de qualidade no 
município. 

2.4.2.4.1.1 Geoturismo 

Como mencionado anteriormente, no item 2.2.4.1, o Pico do Itabira é uma referência 
geográfica do MONAI e de Cachoeiro de Itapemirim, atraindo alpinistas e montanhistas para 
a região devido ao seu destacado potencial para a prática de esportes de aventura. Em 
reportagem publicada em 12 de janeiro de 2014, o jornal A Tribuna (DE PAULA, 2014) 
menciona que o Pico do Itabira, com 715 m de altitude e um paredão com mais de 400 m de 
escalada, até a década de 50, era reconhecido como o pico com escalada mais difícil do Brasil. 
Quando da publicação dessa matéria, em 2014, o Pico era considerando um dos 20 principais 
pontos de escaladas do país (DE PAULA, 2014). 

De acordo com notícia publicada pela Redação Alta Montanha (2017), liderados por Silvio 
Joaquim Mendes, os primeiros alpinistas a conquistarem o cume do Pico do Itabira foram Índio 
do Brasil Luz, Júlio Maria Veiga de Freitas, Reinaldo Behnken, Reynaldo dos Santos e Silvio 
Joaquim Mendes, todos integrantes de um tradicional clube de montanhismo do Rio de 
Janeiro. Segundo a reportagem, os alpinistas utilizaram uma escada apoiada sobre pregos 
(nome dado aos grampos da época) para superar os faixas verticais ao longo do paredão. A 
Via da Conquista do Itabira, que se tornou conhecida como Via Silvio Mendes - em 



Elaboração do Plano de Manejo do  
Monumento Natural do Itabira (MONAI) 

Caracterização do  
Monumento Natural do Itabira (MONAI) 

Av. Carandaí, 288 | 2º andar | Funcionários | Belo Horizonte | MG | CEP: 30130060 | Tel. 31 3227-5722 | www.azurit.com.br      132 

homenagem ao conquistador que liderou o grupo - foi considerada, na época de sua conquista 
e por muitos anos, a via mais difícil do Brasil. Essa foi a primeira escalada técnica realizada 
no Espírito Santo, tornando-se assim o marco inicial da escalada no estado (REDAÇÃO ALTA 
MONTANHA, 2017). 

Ao fim do ano de 2020, segundo reportagem publicada no website Alta Montanha (SILVÉRIO, 
2020) foi instalada uma via ferrata5 constituída de vergalhões fixados na rocha em uma das 
laterais do Pico, formando uma “escadaria”, como mostra a Figura 2.28. 

Silvério (2020) relata que os proprietários do terreno onde o Pico encontra-se inserido 
realizaram a colocação dos vergalhões na rocha com vistas ao incentivo do turismo na região. 
A instalação da via ferrata foi realizada em parceria com o escalador Nicasio de Paula, sendo 
nomeada Via do Nicasio, em sua homenagem. A rota possui 20 m de escalada no início, mais 
200 m equipados com os degraus de vergalhão e 40 m onde é possível caminhar para chegar 
ao cume do Pico do Itabira. Foram instalados 300 degraus a uma profundidade de 100 mm 
(SILVÉRIO, 2020). Segundo Ezequiel Vieira, um dos conquistadores da via recém inaugurada, 
entrevistado por Silvério (2020), a Via do Nicasio trará uma nova opção de aventura e renda 
para a região e os idealizadores pretendem, também, criar infraestrutura para atendimento ao 
público, além de um novo projeto para instalação do foco de luz no cume do Pico. 

Silvério (2020) relata, também, que ao atingir o cume do Pico, os idealizadores da via ferrata 
instalaram um holofote que podia ser visto desde a sede da cidade de Cachoeiro de Itapemirim. 
A fonte de luz foi instalada, cerca de 10 m abaixo do cume do Pico, e ligada à energia elétrica 
por um cabo de 700 m de comprimento. Porém, o Ministério Público do Estado do Espírito 
Santo determinou que o foco de luz e seus equipamentos associados fossem desativados, 
devido ao risco de incêndio (SILVÉRIO, 2020).  

Vale destacar que a via construída se encontra dentro do MONAI e pode implicar em impactos 
ambientais para a fauna e flora existentes na UC, caso a atividade não seja regulamentada. 
A elaboração do plano de manejo, nesse contexto, justifica-se para definir normas que irão 
regular a implementação de projetos dessa natureza, para que sejam cumpridos os objetivos 
pelos quais a UC foi criada. 

5 A via ferrata é um itinerário preparado com escadas, cabos, pitões, etc. nas paredes rochosas de montanhas e 
picos. A via ferrata é destinada a facilitar a progressão e otimizar a segurança dos montanhistas. 
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Figura 2.28 - Via ferrata instalada em 2020 no Pico do Itabira. 

Fonte: Ezequiel Vieira (2020). 

Juntamente com outras formações rochosas do entorno, o Pico do Itabira faz parte do 
Conglomerado do Itabira, (DE PAULA, 2014), ou Complexo do Itabira, como é chamado pela 
Associação Capixaba de Escalada (ACE, 2008), considerado o maior centro de escalada do 
estado do Espírito Santo, com mais de 20 vias, que vão de 100 m a 400 m, com diferentes 
graus de dificuldade (DE PAULA, 2014). O Complexo é formado pelo Pico do Itabira, pela 
Pedra do Meio, pela Pedra do Lagarto e pela Pedra do Tião (ACE, 2008), ilustrados na Figura 
2.29. Vale destacar que todas essas localidades se encontram inseridas na região de inserção 
do MONAI, o que demonstra, ainda mais, o destacado potencial de atração geoturística da 
UC. 
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Figura 2.29 - Complexo do Itabira formado pelo Pico do Itabira (à esquerda), Pedra do Meio (meio) 
e Pedras do Lagarto (à direita) e do Tião (à frente). 

Fonte: Naoki Arima (s.d.). 

Outro local de escaladas, ainda no município de Cachoeiro de Itapemirim, é a Pedra da 
Andorinha, mostrada na Figura 2.30. O escalador Naoki Arima relata em seu website (NAOKI, 
2021) sua experiência na conquista do topo da Pedra. Segundo Naoki (2021), todas as vias 
de escalada estão protegidas com grampos que foram instalados no final da década de 90, e 
que, em geral, as vias são curtas, não ultrapassando 15 m de extensão. 

 
Figura 2.30 - Pedra da Andorinha, em Cachoeiro de Itapemirim. 

Fonte: Naoki Arima (s.d.). 

Há ainda outras formações rochosas no município com potencial para a prática de 
montanhismo e escaladas, como a Pedra da Penha, Pedra da Ema, Morro do Caramba, e 
Morro das Andorinhas (PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 2019). 
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Próximo ao MONAI, cerca de 17 km, há também o Monumento Natural Frade e a Freira, onde 
também são realizadas escaladas esportivas na pedra de mesmo nome, mostrada na  
Figura 2.31. O Monumento encontra-se localizado nos municípios de Cachoeiro de Itapemirim, 
Itapemirim e Vargem Alta (IEMA, 2021). De acordo com Karapeba (2009), a pedra do Frade, 
a qual possui 200 m, foi escalada pela primeira vez em 1985; a Freira, com cerca de 150 m, 
por sua vez, tem sua primeira escalada datada do ano de 1948. 

 
Figura 2.31 - Pedras do Frade (esquerda) e da Freira (direita). 

Fonte: Caca Lima (s.d.). 

Conforme exposto, o MONAI tem grande potencial para elaboração de um circuito geoturístico 
que inclua, principalmente duas UCs circunvizinhas, o MONAI e o Monumento Natural o Frade 
e a Freira, podendo ser expandido para outras formações geológicas presentes em Cachoeiro 
de Itapemirim e municípios limítrofes que apresentam conformação geológica semelhante. 

2.4.2.4.1.2 Ecoturismo 

Quanto ao ecoturismo, a região de inserção do MONAI tem grande potencial para o turismo 
de observação de natureza. A observação de aves, ou birdwatching, tem se tornado uma 
tendência turística mundial e a biodiversidade de aves com potencial ocorrência na área do 
MONAI, conforme tratado no item 2.3.2.2, tem grande potencial para impulsionar essa 
segmentação do turismo. 

Ademais, o município de Cachoeiro de Itapemirim conta com diferentes atrativos naturais, 
como cachoeiras, trilhas e piscinas naturais. A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim (2019) 
aponta e descreve, com destaque, as seguintes cachoeiras existentes no município: 

• Cachoeira Alta: localizada no distrito de São Vicente, a Cachoeira Alta tem uma queda 
de 100 m de altitude, conforme apresentado na Figura 2.32. Em seu interior, por trás 
das rochas, a cachoeira esconde fendas onde habitam milhares de andorinhas pretas 
que, quando saem em revoada, produzem ruído que se confunde com o barulho das 
águas. Outro atrativo é a flora diversificada do entorno, que instiga os visitantes à 
contemplação. 
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Figura 2.32 - Cachoeira Alta, distrito de São Vicente, município de Cachoeiro de Itapemirim. 

Fonte: Capixaba da Gema (2021). 

• Cachoeira de Bom Jardim: também no distrito de São Vicente, a Cachoeira de Bom 
Jardim, apresentada na Figura 2.33, possui queda d’água de cerca de 9 m, área para 
banho, além de espaço para piqueniques e churrascos. 

 
Figura 2.33 - Cachoeira de Bom Jardim, distrito de São Vicente, município de Cachoeiro de 
Itapemirim. 

Fonte: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim (2019). 

• Cachoeira do Kiko (Forquilha): também chamada de Cachoeira de Forquilha, 
apresentada na Figura 2.34, está localizada na comunidade de Forquilha, no distrito 
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de Burarama. É formada por uma queda d’água que escorre por grandes rochas até 
desaguar num poço de águas cristalinas. 

 
Figura 2.34 - Cachoeira do Kiko (Forquilha), comunidade de Forquilha, município de Cachoeiro 
de Itapemirim. 

Fonte: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim (2019). 

Ademais, Cachoeiro de Itapemirim possui, no total, quatro (4) UCs:  

• o MONAI, gerido pela Semma; 

• o Monumento Natural Frade e a Freira (MONAFF), gerido pelo Iema; 

• a Flona de Pacotuba, gerida pelo ICMBio; e, 

• e a RPPN Fazenda Boa Esperança, de propriedade privada. 

No contexto do MONAI, o MONAFF merece destaque pela proximidade e por ser um marco 
paisagístico e histórico do Espírito Santo. O formato das rochas se assemelha a um frade e 
uma freira, de frente um para o outro, o que originou diversas lendas na região. Uma delas, 
segundo a Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim (2019), diz ser a representação 
de um amor proibido entre as duas figuras religiosas, que foi perdoado por Deus e eternizado 
na rocha. Interessante ressaltar que a pedra do Frade e da Freira, localizada no Monumento 
Natural que inspirou o nome da UC, foi ilustrada por Dom Pedro II em visita ao Espírito Santo 
no ano de 1860 (IEMA, 2021), o que reforça sua importância para a região. A ilustração feita 
por Dom Pedro II encontra-se apresentada na Figura 2.35. 
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Figura 2.35 - Ilustração da Pedra da Freira e do Frade feita por Dom Pedro II em 1860. 

Fonte: Iema (2021). 

A Flona de Pacotuba é uma UC de Uso Sustentável criada em 2002, no distrito de Pacotuba, 
a cerca de 35 km da sede municipal de Cachoeiro de Itapemirim (PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 2019) e 40 km do MONAI.  

Segundo a Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim (2019), a Flona de Pacotuba 
possui uma área de 449,44 ha, com a presença de remanescentes do bioma Mata Atlântica 
preservados e ampla variedade de fauna e flora. É administrada pelo ICMBio, com objetivos 
primordiais de manutenção e proteção dos recursos hídricos e da biodiversidade, recuperação 
de áreas degradadas, educação ambiental, bem como apoio ao desenvolvimento de métodos 
de exploração sustentável dos recursos naturais das áreas limítrofes (PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 2019). Essa UC recebe visitantes, sob 
agendamento prévio, de segunda a sexta-feira, de 8 h às 16 h. A Figura 2.36 apresenta um 
registro fotográfico da Flona de Pacotuba. 
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Figura 2.36 - Flona de Pacotuba, distrito de Pacotuba, município de Cachoeiro de Itapemirim. 

Fonte: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim (2019). 

A RPPN Fazenda Boa Esperança está localizada na Fazenda Cafundó e possui 517 ha. Não 
foram encontradas informações sobre visitação e funcionamento da RPPN online. 

Outros atributos naturais do município, de acordo com a Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim 
(2019), são: 

• Morro do Caramba: encontra-se no bairro São Geraldo, área urbana de Cachoeiro de 
Itapemirim, e é onde se encontram a Pedra do Caramba e a Pedra do Índio. Possui 
um mirante com cerca de 700 m de altitude, com um visual de 360º que permite 
enxergar até mesmo o Oceano Atlântico. 

• Morro das Andorinhas: localiza-se nas proximidades do bairro Zumbi, a uma altitude 
de 520 m, de onde é possível ter uma vista panorâmica de toda a região. A caminhada 
é de 6 km e exige preparo físico. Há opções de caminhadas do Morro das Andorinhas 
até o bairro São Geraldo, onde fica o Morro do Caramba. Um registro fotográfico do 
Morro das Andorinhas é apresentado na Figura 2.37. 

 
Figura 2.37 - Morro das Andorinhas, município de Cachoeiro de Itapemirim. 
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Fonte: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim (2019). 

• Pedra do Cruzeiro: está localizada no distrito de Burarama, bem próxima ao Centro da 
comunidade, sendo de fácil acesso por meio de uma estrada de chão de 1 km. O 
primeiro cruzeiro de madeira foi colocado no alto da Pedra em meados da década de 
1960, durante uma procissão. O local apresenta uma bela vista de todo o distrito. Um 
registro do local é representado na Figura 2.38. 

 
Figura 2.38 - Pedra do Cruzeiro, município de Cachoeiro de Itapemirim. 

Fonte: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim (2019). 

• Pedra da Igrejinha: avistada da localidade de Alto Petrópolis, a 7 km do distrito de 
Burarama, a pequena igreja foi construída no alto de um morro. É possível acessar o 
local percorrendo uma estrada de chão e uma trilha na mata. Um registro fotográfico 
do Morro das Andorinhas é apresentado na Figura 2.39. 

 
Figura 2.39 - Pedra da Igrejinha, município de Cachoeiro de Itapemirim. 

Fonte: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim (2019). 
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• Pedra da Ema: imponente monumento natural localizado no distrito de Burarama. O 
sol da tarde, ao atingir uma falha na Pedra, projeta a sombra exata de uma ema, daí 
deriva o nome da formação rochosa. Segundo uma lenda local, um escravo teria 
enterrado um fazendeiro antes de morrer ao lado de um sino de ouro. O tesouro ficava 
à sombra de uma sapucaieira, em cuja base havia uma pedra encantada. O 
fazendeiro, então, teria se transformado numa ema para recuperar o tesouro. É 
possível chegar até o pé da Pedra por meio de uma trilha. Um registro desse local é 
exposto na Figura 2.40. 

 
Figura 2.40 - Pedra da Ema, município de Cachoeiro de Itapemirim. 

Fonte: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim (2019). 

• Pedra da Penha: eleita a primeira das Sete Maravilhas de Cachoeiro de Itapemirim, 
essa formação rochosa está localizada em Alto São Vicente, no distrito de São Vicente. 
Uma trilha construída por volta de 1930 leva ao pé da Pedra, onde o Sr. Ernesto 
Pancini construiu um altar com a imagem de Nossa Senhora da Penha, padroeira do 
estado do Espírito Santo. Em função da cultura religiosa local, há cerca de 90 anos 
ocorre a subida da Pedra, seguida de uma festa anual organizada pelos moradores da 
região após a Páscoa. Além do caráter religioso, o morro da Pedra da Penha é propício 
à prática de esportes radicais, como o parapente. A trilha tem 2 km de subida e uma 
altitude de 1.200 m. A Figura 2.41 apresenta um registro fotográfico da Pedra da 
Penha. 
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Figura 2.41 - Pedra da Penha, município de Cachoeiro de Itapemirim. 

Fonte: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim (2019). 

O município de Cachoeiro de Itapemirim possui, ainda, como opção de ecoturismo, piscinas 
naturais com áreas de mata conservada. Na área de inserção do MONAI, foram identificadas 
quatro (4) piscinas naturais, as quais dispõe, além das piscinas, área para churrasco, 
restaurantes, vestiários e áreas para piquenique. A Figura 2.42 apresenta duas das piscinas 
supracitadas. 

 
Figura 2.42 - Piscinas naturais no município de Cachoeiro de Itapemirim. 

Fonte: A - Gruta Lazer “Piscina do Carlão” (2016); B - Lazer Águas do Itabira (2018). 

Nota: A - Gruta Lazer “Piscina do Carlão”; B - Lazer Águas do Itabira. 

2.4.2.4.1.3 Turismo Histórico e Cultural 

O município de Cachoeiro de Itapemirim possui diversos atrativos e equipamentos turísticos 
culturais e históricos, tais como acervos históricos, casarões antigos e centros culturais. A 
Secretaria da Cultura do estado do Espírito Santo (ESPÍRITO SANTO, 2016) e a Prefeitura 
Municipal de Cachoeiro de Itapemirim (2019) destacam e descrevem os atrativos listados a 
seguir. 
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• Casa dos Braga 

O casarão em estilo colonial português da rua Vinte e Cinco de Março, construído em 1906, 
o foi adquirido em 1913 pelo Coronel Francisco de Carvalho Braga, primeiro prefeito da cidade 
e patriarca da influente Família Braga. Dois (2) de seus sete (7) filhos com Rachel Coelho 
Braga se tornaram personalidades reconhecidas por suas atividades literárias e jornalísticas: 
Newton e Rubem Braga - este último, considerado um dos maiores cronistas do Brasil. 
Atualmente, o espaço interno da Casa, no segundo piso, funciona como museu, apresentando 
duas exposições: 

o “Minha Cidade, Minha Casa” - mostra de mobiliário da Coleção Anna Graça Braga, 
que retrata o período de 1910 a 1958, época de efervescência cultural em que a 
Família Braga era referência social e cultural no município. 

o “Rubem Braga e seus Amigos Artistas” - exposição de obras de arte de artistas 
importantes, como Cândido Portinari, e que abordam a relação de amizade de 
Rubem Braga com esses artistas. 

No primeiro piso do imóvel, encontram-se a Praça da Poesia e o porão do casarão. Nesses 
espaços, são realizadas atividades literárias e culturais diversas, como leituras dramáticas, 
contação de histórias, oficinas culturais e encontros para literatura comentada das obras de 
Newton e Rubem Braga. 

• Circo da Cultura 

Localizado na Praça de Fátima, o Circo da Cultura oferece oficinas culturais e atividades de 
entretenimento diversas, como aulas de zumba e ensaios de hip-hop. Destaca-se, também, o 
projeto Domingo na Praça, uma opção de entretenimento para as famílias cachoeirenses aos 
fins de semana, que tem como atrações as apresentações culturais, o resgate de brincadeiras 
tradicionais e as opções de leitura variadas para adultos e crianças na Geloteca (pequena 
biblioteca feita com uma geladeira inutilizada) e na Revisteca. 

• Biblioteca Pública Municipal Major Walter dos Santos Paiva 

Criada oficialmente em 17 de junho de 1944, a Biblioteca Pública Municipal somente recebeu 
o nome “Major Walter dos Santos Paiva” em 26 de julho de 1965, em homenagem ao militar 
que doou várias obras para o acervo com o objetivo de incentivar a educação e a cultura. 

Atualmente instalada na Casa da Memória, o imóvel construído em 1920 reúne cerca de 
15.000 títulos, dentre eles obras literárias, enciclopédias, coleções, livros didáticos, revistas e 
periódicos que compõem o setor de pesquisa. 

• Museu Ferroviário Domingos Lage 

Localizado na porção central do município, na antiga Estação Ferroviária de Cachoeiro de 
Itapemirim, o Museu Ferroviário Domingos Lage mantém as características originais da 
construção de 1903. Dividido em dois (2) armazéns, o Armazém 1 abriga um pequeno acervo 
das atividades ferroviárias do município, com registros fotográficos, documentos, móveis e 
objetos, tendo como atração principal um torno de fabricação inglesa datado de 1930; já o 
Armazém 2 abriga o Centro de Informações ao Turista (CIT). O 2º andar do edifício, por sua 
vez, é dedicado a exposições temáticas, principalmente de instituições de ensino formal e de 
dança. 
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• Casa de Cultura Roberto Carlos 

Trata-se da casa onde o cantor e compositor Roberto Carlos Braga passou seus primeiros 
anos de vida. Ela apresenta a arquitetura original e uma parte da história de um dos maiores 
artistas da Música Popular Brasileira. Atualmente, a Casa de Cultura Roberto Carlos expõe 
um acervo de fotos, discos, quadros e instrumentos musicais que fizeram parte da trajetória 
do artista. O espaço é, também, utilizado para eventos culturais e oficinas de música. 

• Centro Cultural Mestre Salatiel 

Conhecido como “Casa do Capoeira”, o Centro Cultural Mestre Salatiel tem como missão 
difundir e preservar a memória imaterial da cultura popular e do folclore em Cachoeiro de 
Itapemirim. O foco principal das ações é a capoeira, mistura de arte marcial, esporte, 
manifestação popular e música desenvolvida por descendentes de escravos africanos no 
Brasil. 

• Palácio Bernardino Monteiro 

Inaugurado em 1913, o palácio abrigou o Grupo Escolar Bernardino Monteiro, o segundo 
grupo escolar do Espírito Santo e o primeiro do sul do estado. Formou alunos por quase um 
século e, atualmente, a construção abriga a sede do governo municipal, além da Sala de 
Exposições Levino Fanzeres e do Arquivo Público Municipal de Cultura - Sala Evandro 
Moreira. O Palácio Bernardino Monteiro encontra-se na Praça Jerônimo Monteiro. Uma galeria 
de fotos dos ex-prefeitos do município é outro atrativo e o térreo do prédio é aberto para visitas 
individuais ou de grupos (com agendamento prévio). 

O Arquivo Público Municipal de Cultura - Sala Evandro Moreira, supracitado, foi criado em 
2016 com o intuito de preservar a memória do município e de sua região, contando com um 
rico acervo de fotos e documentos, além de quadros e outras obras de artistas locais. A sala 
conta com mais de 33 mil fotos, vídeos e minidocumentários no acervo virtual, além de livros 
e revistas que estão disponíveis para pesquisa no local. O espaço abriga também o Instituto 
Histórico e Geográfico de Cachoeiro de Itapemirim. 

• Sala de Exposições Levino Fanzeres 

A Sala de Exposições Levino Fanzeres está localizada no primeiro piso do Palácio Bernardino 
Monteiro. É um espaço para ações culturais e artísticas dinâmicas que contribuem para a 
circulação de novas obras artísticas em Cachoeiro de Itapemirim. Inaugurada em 2005, a 
galeria foi batizada com o nome de um pintor, desenhista, gravador e decorador de grande 
importância na cultura brasileira nascido no município em 1884 - algumas de suas obras 
podem ser vistas no Palácio. 

• Teatro Municipal Rubem Braga 

O Teatro Municipal Rubem Braga, inaugurado no ano 2000, é o principal espaço para a 
realização de peças teatrais e apresentações artísticas diversas no município. Com ampla 
programação durante todo o ano, o espaço tem capacidade para 292 pessoas. 

• Museu de Ciência e Tecnologia 

O Museu de Ciência e Tecnologia funciona num antigo casarão adquirido pela Prefeitura 
Municipal em 2005. Possui um acervo permanente que relata o início da exploração da 
indústria do mármore e granito. O espaço passou a contar, também, com a Praça da Ciência, 
inaugurada no final de 2013, que apresenta 28 equipamentos que propiciam aos munícipes, 
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visitantes da cidade e estudantes de toda Região Sul do Espírito6 Santo a oportunidade de 
conhecer aplicações de física e química, por meio de demonstrações práticas e experimentos 
criados, especificamente, para esse fim. 

• Fábrica de Pios Maurílio Coelho

A Fábrica de Pios, fundada por Maurílio Coelho em 1903, é a única especializada na 
fabricação de pios artesanais na América Latina. Produz mais de 40 diferentes tipos de pios, 
reproduzindo o canto de várias espécies de aves. São peças esculpidas em madeira nobre e, 
desde 1972, exportadas para muitos países, como França, Bélgica, Inglaterra e Estados 
Unidos. Antes utilizados para caça, atualmente, a função é de preservação, sendo muito 
utilizados por biólogos, ambientalistas e observadores de pássaros. Outra aplicação é na 
prática musical, incorporando a melodia dos pios a canções diversas. 

• Centro Operário e de Proteção Mútua

O Centro Operário e de Proteção Mútua, fundado em 13 de janeiro de 1907, foi idealizado 
pelo operário Athanagildo Francisco Araújo com o objetivo de defender os direitos, garantias 
individuais dos trabalhadores e lhes oferecer serviços importantes, como educação e saúde. 
A organização é reconhecida como de Utilidade Pública e seu prédio, tombado como 
Patrimônio Histórico e Material. Dentro do recinto principal, frequentemente cedido para 
reuniões de sindicatos e organizações diversas, há quadros com fotos de todos os ex-
presidentes e figuras importantes para a instituição. O Centro Cultural Nelson Sylvan, fruto de 
uma parceria com a Prefeitura Municipal, ocupa parte do prédio, oferecendo cursos e oficinas 
artísticas. É também, no Centro Operário que, anualmente, o Cachoeirense Ausente nº 17 é 
recebido logo após sua chegada à cidade, uma tradição que se estende por décadas. 

A Figura 2.43 apresenta registros fotográficos dos atrativos turísticos culturais e históricos 
supracitados. 

6 A Região Sul do estado do Espírito Santo é dividida em três (3) microrregiões: Litoral Sul, Central Sul 
e Caparaó. 
7 O título de Cachoeirense Ausente nº 1 foi criado pelo jornalista, advogado e poeta Newton Braga – irmão do 
cronista Rubem Braga – há quase 80 anos, como forma de homenagear os conterrâneos que, mesmo morando 
em outros locais, mantinham forte ligação com a terra natal. Os eleitos são sempre homenageados durante as 
festividades do Dia de Cachoeiro e de São Pedro, padroeiro da cidade, no dia 29 de junho de cada ano. 
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Figura 2.43 - Atrativos turísticos e culturais e históricos de Cachoeiro de Itapemirim. 

Fonte: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim (2019). 

Nota: A - Casa dos Braga; B - Biblioteca Pública Municipal Major Walter dos Santos Paiva; C - Museu Ferroviário 
Domingos Lage; D - Casa de Cultura Roberto Carlos; E - Centro Cultural Mestre Salatiel; F - Palácio Bernardino 
Monteiro; G - Sala de Exposições Levino Fanzeres; H - Teatro Municipal Rubem Braga; I - Museu de Ciência e 
Tecnologia; J - Fábrica de Pios Maurílio Coelho. 
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Ademais, localizada a 37 km da porção central de Cachoeiro de Itapemirim e a 43 km da área 
do MONAI, a Comunidade Quilombola de Monte Alegre é, também, uma atração turística 
(PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 2019). A Comunidade foi 
formada no final do séc. XIX e realiza apresentações de capoeira, de dança afro, de caxambu 
e de contação de histórias com vistas à imersão na cultura e na história da comunidade 
remanescente de quilombo. 

São Vicente é, também, outra comunidade destacada pela Prefeitura Municipal de Cachoeiro 
de Itapemirim (2019), que se encontra localizada a, aproximadamente, 48 km da área do 
MONAI. De origem italiana, o distrito de São Vicente apresenta belo cenário e povo acolhedor. 
O lugar é frequentado para a realização do agroturismo e turismo religioso, além de atrair 
praticantes de esportes de aventura (PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE 
ITAPEMIRIM, 2019). 

Registros de ambas as comunidades, Monte Alegre e São Vicente, são apresentadas na 
Figura 2.44. 

 
Figura 2.44 - Comunidades turísticas de Cachoeiro de Itapemirim. 

Fonte: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim (2019). 

Nota: A - Comunidade Quilombola de Monte Alegre; B - Comunidade São Vicente. 

A Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim (2021) destaca, ainda, o avanço dos 
projetos voltados ao turismo rural no município. Quatro (4) associações de moradores e 
agricultores, das localidades rurais de Forquilha e Jacu, no distrito de Burarama; de Banca de 
Areia, no distrito de Pacotuba; e de Boa Vista, no distrito de São Vicente foram aprovadas na 
seleção pública do Programa Municipal de Apoio às Organizações da Agricultura Familiar, 
pertencente ao Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável (FMDRS). Cada 
associação recebeu R$ 75 mil, totalizando um investimento de R$ 300 mil no meio rural. 

De acordo com o secretário de Agricultura de Cachoeiro, Paulo Miranda, em depoimento para 
publicação no website da Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim (2021), as regiões 
contempladas pelo Programa possuem elevado potencial para exploração do turismo rural 
como atividade econômica, visando à geração de trabalho e renda.  

No caso do MONAI, considerando as práticas existentes nas propriedades inseridas na área 
da UC, o fomento ao turismo rural, de base sustentável, surge, também, como oportunidade 
relevante para fortalecer as práticas existentes e adequá-las, quando for o caso, aos objetivos 
da UC. Merecem destaque, nesse contexto, o estudo de viabilidade e incentivo de atividades 
agrícolas menos degradantes no interior e entorno do MONAI, como os Sistemas 
Agroflorestais, a agroecologia e a agricultura orgânica. 

2.4.2.4.1.4 Circuitos e Regiões Turísticas 

O município dispõe, além dos centros culturais supracitados, de circuitos turísticos dentro e 
fora da sede municipal. O distrito de Burarama, por exemplo, conforme a Prefeitura Municipal 
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de Cachoeiro de Itapemirim (2019), abriga o Circuito Turístico Águas de Burarama. Além da 
fabricação de cervejas artesanais e bordados, o distrito conta com cinco (5) trilhas diferentes 
que podem ser percorridas com o auxílio de guias locais, mediante agendamento prévio 
(PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 2019). 

Valendo-se do título de Capital do Mármore e do Granito, título mencionado pela Prefeitura 
Municipal de Cachoeiro de Itapemirim (2019), é possível realizar o Circuito Caminho das 
Pedras. O Circuito consiste em visitação às pedreiras de extração de mármore e às empresas 
de beneficiamento de rochas ornamentais de Cachoeiro e região, além de visita à Região dos 
Vales e do Café (PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 2019). Vale 
destacar que na região de inserção do MONAI existem empresas de beneficiamento de 
mármore em operação quando da realização deste estudo. 

O circuito Doce Terra Onde Eu Nasci, iniciado no ano 2000, é também considerado um circuito 
cultural pela Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim (2019), apesar do público-alvo 
ser direcionado aos alunos das escolas das redes públicas municipal e estadual, dos 8º e 9º 
anos do ensino fundamental. O circuito é uma ação de educação patrimonial permanente e, 
no período de férias escolares, o projeto se dedica à sensibilização de grupos, como adultos, 
idosos e funcionários públicos. Dentre os locais do roteiro das visitas, estão o Museu 
Ferroviário, a Casa de Cultura Roberto Carlos e a estátua do artista, localizada na praça Pedro 
Cuevas Júnior, a Casa dos Braga e o Palácio Bernardino Monteiro (PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 2019). 

Outro circuito turístico indicado pela Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim (2019) 
é o Circuito Vales do Segredo. O Circuito abrange uma região que fica às margens da Rodovia 
do Frade, incluindo propriedades nas localidades de Gruta, Itabira, Frade e Timbó. Possui 
balneários, piscinas, restaurantes, lanchonetes, pousadas e agroindústrias (PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 2019). 

A Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim (2019) destaca, também, a região turística 
dos Vales e do Café. Composta por quatro (4) municípios, a Região dos Vales e do Café reúne 
lazer, belezas naturais, cultura e boas oportunidades de negócio. Nela, encontra-se o principal 
polo do Brasil no setor de mármore e granito e patrimônio histórico do sul do Espírito Santo, 
com palácios espalhados pelas cidades, alguns deles tombados pelas instituições de 
salvaguarda do patrimônio (PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 
2019). Também se destacam os casarões que retratam a cultura da época colonial e resgatam 
os costumes e tradições dos povos libaneses, italianos e portugueses, bem como uma rica 
história que se iniciou na produção e exportação de café no período colonial (PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 2019). 

Outro circuito cultural de destaque, segundo a Prefeitura Municipal de Cachoeiro de 
Itapemirim (2019), é o City Tour Afetivo ao Rei. Conhecido por ser o município onde o cantor 
e compositor Roberto Carlos nasceu, Cachoeiro de Itapemirim conta com o evento Semana 
do Rei, que ocorre anualmente no mês de abril, na ocasião, realiza-se, também, o City Tour 
Afetivo ao Rei, o qual o objetivo é visitar locais marcantes da trajetória de Roberto Carlos no 
município (PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 2019). 

A Figura 2.45 apresenta registros fotográficos dos circuitos e regiões mencionadas. 
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Figura 2.45 - Circuitos e regiões turísticas do município de Cachoeiro de Itapemirim. 

Fonte: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim (2019). 

Nota: A - distrito de Burarama, onde é realizado o Circuito Turístico Águas de Burarama; B - pedreira incluída no 
Circuito Caminho das Pedras; C - um dos locais visitados durante o circuito Doce Terra Onde Eu Nasci; D - vista 
aérea de uma das localidades inseridas no Circuito Vales do Segredo; E - vista aérea de uma das localidades da 
Região dos Vales e do Café; F - estátua do artista Roberto Carlos, visitada durante o City Tour Afetivo ao Rei. 

2.4.2.4.1.5 Eventos e Festas Tradicionais 

Quanto aos eventos e festas tradicionais, além do Carnaval e Natal, eventos realizados 
anualmente em vários municípios brasileiros, o município de Cachoeiro de Itapemirim dispõe, 
também, de diversos eventos e festas tradicionais da região. 

Como mencionado anteriormente, ocorre, anualmente, no mês de abril, o evento Semana do 
Rei, em homenagem ao cantor Roberto Carlos (PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO 
DE ITAPEMIRIM, 2019). De acordo com a Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim 
(2019), durante o evento são realizadas diversas atividades culturais e artísticas alusivas à 
data de aniversário do cantor na Casa de Cultura Roberto Carlos e em outros espaços 
públicos do município.  

Acontece também, no município, a Bienal Rubem Braga, maior evento literário do Espírito 
Santo (PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 2019). O evento, que 
acontece a cada dois (2) anos, oferece, gratuitamente, uma ampla programação com 
palestras, fóruns de discussão, oficinas, apresentações teatrais e performáticas, exposições 
artísticas, contação de histórias, feira do livro e shows. O evento se destaca por incluir 
convidados de renome nacional e internacional (PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO 
DE ITAPEMIRIM, 2019). 
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Realizada desde 1980 em Cachoeiro de Itapemirim, a Feira da Bondade é o maior evento 
filantrópico da Região Sul do Espírito Santo (PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE 
ITAPEMIRIM, 2019). A festa inclui programações culturais e artísticas, com shows musicais e 
atrações de entretenimento diversas. Para a realização, entidades filantrópicas se organizam 
em estandes nos quais comercializam comida, bebida e outros produtos, de forma a arrecadar 
recursos para as suas atividades ao longo do ano (PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 2019). 

A Festa Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, evento público mais tradicional da localidade, 
realiza-se anualmente no dia 29 de junho, dia de São Pedro, padroeiro do município 
(PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 2019). Idealizada pelo 
escritor Newton Braga e celebrada desde 1939, a Festa Municipal de Cachoeiro de Itapemirim 
oferece homenagens ao Cachoeirense Ausente nº 1 e ao Cachoeirense Presente nº 18 do ano 
e, aos Cachoeirenses in memorian, oferece, também, o Baile de Gala, Desfile Cívico e Escolar, 
Corrida de São Pedro, procissão de São Pedro, Encontro dos Amigos da Praça Vermelha e 
programação cultural e de lazer no Parque de Exposições Carlos Caiado Barbosa 
(PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 2019). 

Anualmente, no fim de semana após a Páscoa, é realizada, também, a Festa de Nossa 
Senhora da Penha na comunidade de Alto São Vicente, no distrito de São Vicente 
(PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 2019). A programação inclui 
celebração religiosa, procissão à Pedra da Penha, torneios esportivos, entre outras atividades 
de lazer (PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 2019). 

No âmbito artístico, é realizado o Festival de Artes Cênicas de Cachoeiro de Itapemirim (Facci). 
O Festival promove apresentações teatrais e performáticas, oficinas de companhias locais e 
de outros estados brasileiros. As encenações ocorrem no Teatro Municipal Rubem Braga e 
também em espaços alternativos do município, como a Praça de Fátima, a Praça Jerônimo 
Monteiro, entre outros (PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 2019). 

O município de Cachoeiro de Itapemirim promove anualmente o Raiar da Liberdade, 
celebrações quanto à data da Abolição da Escravatura no Brasil, ocorrida em 13 de maio de 
1888 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 2019). As celebrações 
ocorrem nas comunidades quilombolas de Monte Alegre, no distrito de Burarama; de Vargem 
Alegre, no distrito de São Vicente; e nos bairros Zumbi e Boa Vista, na sede municipal. O 
Raiar da Liberdade é celebrado com belas apresentações de Caxambu, Jongo, Folia de Reis 
e Charola de São Sebastião, manifestações populares afro-brasileiras muito presentes em 
Cachoeiro (PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 2019). No caso 
de Vargem Alegre, é celebrada a Missa Afro. Comidas típicas, como a feijoada, também são 
servidas na ocasião. 

Ainda, durante a semana do dia 12 de outubro é realizada a Semana da Criança. De acordo 
com a Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim (2019), o evento é realizado na Praça 
de Fátima, localizada na avenida Beira Rio, e conta com ampla programação cultural e de 
entretenimento gratuita voltada para o público infantojuvenil. Dentre as atividades, destacam-
se a contação de histórias, o teatro infantojuvenil, a interação com cosplayers e a realização 

8 O título de Cachoeirense Presente Nº 1 é concedido desde 1990, pela Câmara de Vereadores, a pessoas que 
são exemplos de vida e se destacam no dia a dia da cidade de Cachoeiro de Itapemirim com o seu trabalho. 
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de brincadeiras diversas (PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 
2019). 

A Figura 2.46 apresenta registros fotográficos dos eventos e festas tradicionais supracitados. 

 
Figura 2.46 - Eventos e festas tradicionais realizados no município de Cachoeiro de Itapemirim. 

Fonte: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim (2019). 

Nota: A - desfile realizado no carnaval; B - apresentação realizada durante a Semana do Rei; C - estandes da Feira 
da Bondade; D - mesa redonda realizada durante a Bienal Rubem Braga; E - Festa Municipal de Cachoeiro de 
Itapemirim; F - campeonato de futebol que ocorre durante a Festa de Nossa Senhora da Penha; G - peça 
apresentada no Facci; H - apresentação realizada durante o Raiar da Liberdade. 

2.4.2.4.1.6 Meios de Hospedagem 

Em consulta realizada no Cadastro de Prestadores de Serviços Turísticos (Cadastur) 
(BRASIL, s.d.) foi encontrado somente um meio de hospedagem, o Bristol Easy Hotel 
Cachoeiro. Localizado no bairro Doutor Gilberto Machado, o hotel conta com restaurante, 
serviço de quarto e salas de eventos. 
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O Guia Turístico do município (PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 
2019) apresenta, além do hotel supracitado, 14 opções de hospedagem, entre hotéis e 
pousadas. 

2.4.2.4.2 Patrimônio Cultural, Natural e Científico 

Em nível nacional, conforme a Lista de Tombamento e Processo de Tombamento 
disponibilizada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN, 2019), há 
duas edificações, listados na Tabela 2.18, em processo de tombamento. Ambas foram 
instituídas pela Portaria Iphan nº 11, de 11 de setembro de 1986 (IPHAN, 1986), porém, até 
o momento, o tombamento dos edifícios não foi concretizado. 

Tabela 2.18 - Imóveis em processo de tombamento, em nível nacional, no município de 
Cachoeiro de Itapemirim. 

 
Fonte: elaborada com base nos dados extraídos de Iphan (2019). 

A Secult (ESPÍRITO SANTO, 2009; 2016) lista três (3) edificações como bens imóveis 
tombados estaduais no município de Cachoeiro de Itapemirim: a Casa de Cultura Roberto 
Carlos, a Igreja Nosso Senhor dos Passos e a Escola Bernardino Monteiro.  

A Tabela 2.19 apresenta os endereços e a respectiva proteção legal dos bens imóveis 
tombados, em nível estadual, no município de Cachoeiro de Itapemirim. Cumpre ressaltar que 
a classificação e a proteção legal para a Casa de Cultura Roberto Carlos não foram 
mencionadas por Espírito Santo (2016). 

Tabela 2.19 - Bens imóveis tombados, em nível estadual, pela Secult no município de Cachoeiro 
de Itapemirim. 

 
Fonte: elaborada com dados extraídos de Espírito Santo (2009; 2016). 

Espírito Santo (2016) elenca, ainda, bens imateriais e patrimônios naturais no município de 
Cachoeiro de Itapemirim, porém não explicita a modalidade de seu tombamento. Os bens 
imateriais e patrimônios naturais mencionados por Espírito Santo (2016) encontram-se 
apresentados na Tabela 2.20, a seguir. 

 

Denominação
Classificação (relacionada

à forma de proteção)
Endereço

Casa onde nasceram os
escritores Rubem e Newton Braga Edificação

Rua Vinte e Cinco de
Março, nº 182, Centro

Casa onde nasceu o
cantor Roberto Carlos Braga Edificação

Rua João Madureira de
Deus, nº 122-148, Recanto

Classificação Denominação Endereço Proteção legal

-
Casa de Cultura
Roberto Carlos

Rua João Madureira de
Deus, nº 122-148, Recanto -

Estruturas
arquitetônicas

Igreja Nosso
Senhor do Passos

Rua Padre Mello,
nº 39, Independência

Resolução nº 4/1985 
do CEC

Estruturas
arquitetônicas

Escola
Bernardino Monteiro

Praça Jerônimo
Monteiro, nº 32, Centro

Resolução nº 5/1985 
do CEC
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Tabela 2.20 - Bens imateriais e patrimônios naturais no município de Cachoeiro de Itapemirim. 

Denominação Descrição

Expressão folclórica de caráter religioso, na maioria das vezes em louvor a São Sebastião:

- Bate-Flechas Centro São Jorge;

- Bate-Flechas Casa de Oração de Jesus de 1 por Todos e Todos por 1, São Sebastião e Nossa Senhora;

- Bate-Flechas de São Sebastião e Zumbi Infantil e Adulto;

- Bate-Flechas de São Sebastião da Pacotuba; e,

- Bate-Flechas de São Sebastião de Alto Planalto.

Dança/arte marcial com influência africana e criana pelos escravos para se defenderem:

- Capoeira e Maculelê – Associação Cultural e Educacional Filhos da Princesa do Sul; e,

- Capoeira, maculelê e Samba de Roda – Associação Desportiva e Cultural da Capoeira Navio Negreiro.

Variações de uma dança de origem angolana. Tem caráter religioso, com elementos de candomblé e cristianismo:

- Caxambu Santa Cruz – Comunidade Quilombola do Monte Alegre;

- Caxambu Tapera; e,

- Caxambu da Velha Rita.

Manifestação folclórica de caráter religiosa, em homenagem a São Sebastião:

- Charola de São Sebastião.

Cortejo de caráter religioso, introduzido no Brasil pelos portugueses:

- Folia de Reis Estrela do Mar;

- Folia de Reis Mirins de Burarama;

- Folia de Reis Santa Ana; e,

- Folia de Reis Estrela do Luar.

Bens Imateriais

Dança
Bate-Flechas

Dança
Capoeira

Dança
Jongo e

Caxambu

Folguedo Charola
de São Sebastião

Folguedo
Folia de Reis

Continua 
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Continuação 

Fonte: elaborada com base nos dados extraídos de Espírito Santo (2016). 

Denominação Descrição

Pico do Itabira Com cerca de 400 m de altura, é bastante procurado por praticantes de alpinismo, além de amantes por trilhas.
Do seu topo, é possível ver toda a cidade, a região serrana, o litoral e o Frade e a Freira.

Pedra do Frade e da Feira Formação geológica que faz referência a um frade sentado e, em sua frente, uma freira ajoelhada.

Patrimônios Naturais
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Em nível municipal, a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (ESPÍRITO SANTO, s.d.), 
em documento disponibilizado por representante da Semma, integrante da EP do presente 
plano de manejo, aponta 27 tombamentos, que incluem edificações, entidades e bens 
paisagísticos. A Tabela 2.21, a seguir, lista os tombamentos municipais, a localização em 
Cachoeiro de Itapemirim e o dispositivo legal pertinente a cada tombamento. 

Tabela 2.21 - Bens e entidades tombados, em nível municipal, em Cachoeiro de Itapemirim. 

 
Continua 

Número Patrimônio Endereço Proteção legal

1 Prédio do Mercado
Quincas Leão

Rua Bernardo Horta,
nº 312, Guandu

Resolução 001/2013

2 Centro Operário
de Proteção Mútua

Rua Vinte e Cinto de
Março, nº 171, Centro

Resolução 001/1996

3 Loja Maçônica
Fraternidade e Luz

Rua Vinte e Cinto de
Março, nº 100, Centro

Resolução 002/1996
Lei Municipal nº 5.484/2003

4 Sociedade Musical
Lira de Ouro

Rua Costa Pereira,
nº 64, Centro

Resolução 003/1996
Lei Municipal nº 5.484/2003

5 Ponte Francisco
Alves de Atahyde

Liga os Bairros Arariguaba
e Coronel Borges

Resolução 004/1996

6 Mercado Municipal Rua Costa Pereira,
nº 119, Centro

Resolução 005/1996

7 Chafariz da Praça
Jerônimo Monteiro

Praça Jerônimo
Monteiro, Centro

Resolução 006/1996

8 Casa da Memória Rua Vinte e Cinco de
Março, nº 106, Centro

Resolução 007/1996

9 Matadouro Municipal Rua Alfredo Martins do 
Amaral, s/n, Baiminas

Resolução 008/1996

10 Casa dos Braga Rua Vinte e Cinco de
Março, nº 162, Centro

Resolução 009/1996

11 Igreja Nosso Senhor
dos Passos

Rua Padro Melo,
nº 39, Independência

Lei Municipal nº 5.484/2003
Bem tombado também pela 

Resolução CEC nº 04/85

12 Escola Bernardino Monteiro Praça Jerônimo
Monteiro, Centro

Lei Municipal nº 5.484/2003
Bem tombado também pelo estado 

do Espírito Santo (proc. 01/85)

13 Fábrica de Pios de
Caça "Maurílio Coelho"

Rua Gastão Pimenta
Coelho, nº 51, Ilha da Luz

Lei Municipal nº 5.484/2003

14 Caçadores
Carnavalescos Clube

Rua Costa Pereira,
nº 21, Centro

Lei Municipal nº 5.484/2003

15 Estação Ferroviária Bairro Gandu Lei Municipal nº 5.484/2003

16 Ponto de Ferro Bairro Centro Lei Municipal nº 5.484/2003

17 Casa de Roberto Carlos Rua João de Deus
Madureira, nº 13, Recanto

Lei Municipal nº 5.484/2003

Edificação
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Continuação 

Fonte: elaborada com dados extraídos de Espírito Santo (s.d.). 

Quanto ao patrimônio espeleológico do município de Cachoeiro de Itapemirim, realizou-se 
uma consulta ao banco de dados do Cadastro Nacional de Informações Espeleológicas 
(Canie)9, disponível em ICMBio (2019a). A pesquisa revelou que o município apresenta duas 
(2) cavidades naturais registradas e um (1) mirante de importância espeleológica: as cavernas
Provale 1 e Rochamar 2, na localidade de Itaóca; e o Mirante do Alto Formoso, na propriedade
do Sr. José Silvio Faro.

Conforme consulta ao Cadastro Nacional de Sítios Arqueológicos (CNSA) / Sistema de 
Gerenciamento do Patrimônio Arqueológico (SGPA) (IPHAN, 2018), o município de Cachoeiro 
de Itapemirim abriga o Sítio Arqueológico Histórico do Canavial, único sítio dessa categoria 
no município. De acordo com a Lei Federal nº 3.924, de 26 de julho de 1961 (BRASIL, 1961): 

9 O Cadastro Nacional de Informações Espeleológicas (Canie), parte integrante do Sistema Nacional 
de Informação do Meio Ambiente (Sinima), é constituído por informações correlatas ao patrimônio 
espeleológico nacional. Foi instituído pela Resolução Conama n° 347, de 10 de setembro de 2004 
(BRASIL, 2004), e desenvolvido pelo ICMBio. 

Número Patrimônio Endereço Proteção legal

18 Sociedade Musical
26 de Julho

- Lei Municipal nº 5.484/2003

19 Conservatório de Música - Lei Municipal nº 5.484/2003

20 Parque Municipal do Itabira - Lei Municipal nº 5.484/2003

21 Parque Ecológico
do Frade e a Freira

- Lei Municipal nº 5.484/2003

22 Reserva da
Fazenda Cafundó

- Lei Municipal nº 5.484/2003

23 Pedra da Ema - Lei Municipal nº 5.484/2003

24 Morro do Cruzeiro - Lei Municipal nº 5.484/2003

25 Cachoeira Alta - Lei Municipal nº 5.484/2003

26 Ilha da Luz - Lei Municipal nº 5.484/2003

27 Ilha dos Meireles - Lei Municipal nº 5.484/2003

Entidade

Bem Paisagístico
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[...] Art. 1º Os monumentos arqueológicos ou pré-históricos de qualquer 
natureza existentes no território nacional e todos os elementos que neles se 
encontram ficam sob a guarda e proteção do Poder Público, de acordo com 
o que estabelece o art. 175 da Constituição Federal (BRASIL, 1961, Art. 1º). 

Com relação ao patrimônio científico, Cachoeiro de Itapemirim apresenta 23 Instituições de 
Ensino Superior (IES), com destaque para: Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia do Espírito Santo (Ifes), campus Cachoeiro de Itapemirim; e o Polo Municipal da 
Universidade Aberta do Brasil (UAB), de Cachoeiro de Itapemirim. 

2.4.2.4.3 Povos e Comunidades Tradicionais 

Conforme pesquisa realizada nos portais eletrônicos da Fundação Cultural Palmares (FCP), 
o município de Cachoeiro de Itapemirim abriga, como já mencionado anteriormente, uma 
Comunidade Remanescente Quilombola, a Comunidade Monte Alegre, certificada por meio 
da Portaria FCP nº 37, de 12 de setembro de 2005 (FCP, 2020), registrada no Livro de 
Cadastro Geral nº 03, Registro nº 271, folha 77, processo 01420.001511/2005-83. A 
comunidade em questão possui, também, registro no Instituto Nacional de Colonização e 
Reforma Agrária (Incra), sob o número de registro 54340.000583/2005-60 (FCP, 2020). 

Em consulta efetuada na Fundação Nacional do Índio (Funai), não foram encontradas terras 
indígenas no município de Cachoeiro de Itapemirim.  

Ademais, realizou-se, também, pesquisa na relação de Projetos de Assentamento (PA) 
criados e reconhecidos pelo Incra, porém, não foram encontrados PAs em Cachoeiro de 
Itapemirim. 

2.4.3 Perfil Social das Comunidades da Região de Inserção do MONAI 

Do ponto de vista socioeconômico, a área do MONAI é composta, em sua totalidade, por 
propriedades privadas, conforme assinala Visão Ambiental (2013) e, também, as observações 
realizadas em campanha de campo no mês agosto de 2020, além de relatos obtidos de 
moradores locais da área do MONAI e de sua ZA na ocasião. 

Como mencionado anteriormente, a economia das famílias residentes na região da UC 
baseia-se em práticas agrícolas associadas, principalmente, ao plantio do café e à 
bananicultura. Em campanha de campo realizada em agosto de 2020, percebeu-se a 
existência de plantações em estágio avançado em distintas áreas no interior e entorno do 
MONAI e observou-se, também, uma tendência de crescimento em direção aos maciços 
rochosos existentes na UC. Há, ainda, a presença de pecuária de pequena e média proporção 
e atividades de lazer, voltadas, sobretudo, a clubes privados com piscinas naturais. Verificou-
se, também, a presença de um campo de futebol na ZA do MONAI, apresentado na Figura 
2.47. 
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Figura 2.47 - Campo de futebol presente na ZA do MONAI. 

Além disto, verificou-se a existência de adensamento populacional, projetos de loteamentos 
e construção de moradias, como pode ser observado na Figura 2.48, em distintas áreas do 
MONAI e de sua região de inserção. Esse cenário requer uma atenção especial, sobretudo 
pelos possíveis riscos da especulação imobiliária sobre a integridade ambiental da UC. 
Ademais, cumpre salientar que boa parte das residências carece de tratamento de água e 
esgoto e as estradas existentes na região são precárias, como mencionado anteriormente 
neste documento.  

 
Figura 2.48 - Residências existentes na região de inserção do MONAI e sua ZA. 
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2.4.4 Perfil de Visitação e Uso Público 

O Pico do Itabira é a montanha mais importante do Conglomerado do Itabira, dessa forma, o 
local é largamente frequentado por escaladores e tornou-se o cartão-postal do município de 
Cachoeiro de Itapemirim (IBGE, 2021).  

Como detalhado no Item 2.4.2.4.1.1, o Pico do Itabira, juntamente com outras formações 
rochosas da região, tem extrema relevância e potencial para práticas geoturísticas e, portanto, 
é muito frequentado por adeptos do esporte de aventura.  

Segundo relatos dos moradores entrevistados pela equipe, a região é bastante frequentada, 
também, para caminhadas ecológicas e para a prática de mountain bike, devido à beleza 
cênica do local. Percebe-se, também, que as atividades turísticas já ocorrem no território há 
bastante tempo, conforme demonstrado no Item 2.4.2.4.1.1 e 2.4.2.4.1.2. 

Com base no exposto e nas entrevistas realizadas com moradores locais, pode-se perceber 
que o uso público da região de inserção do MONAI encontra-se totalmente voltado para o 
turismo, além das atividades realizadas pelos proprietários que ali residem. 

2.4.5 Identificação e Mapeamento dos Usos e/ou Atividades Desenvolvidas, dos 
Arranjos Socioculturais e Produtivos Locais 

Para o levantamento das atividades produtivas realizadas na área de estudo, procederam-se 
entrevistas com moradores da região de inserção do MONAI para apuração das informações 
a respeito dos usos e formas de ocupação nessa área.  

Segundo os entrevistados, todos os moradores da região são proprietários legais dos terrenos 
e têm, em sua maioria, a economia baseada na agricultura e pecuária de subsistência. Porém, 
há, também, propriedades com clubes aquáticos de piscinas naturais e criações de gado de 
corte na ZA da UC. Ressalta-se, ainda, segundo os entrevistados, a presença de um 
condomínio de casas de luxo em área ainda muito preservada na região de inserção do 
MONAI. 

Ainda na ZA, foi mencionada pelos entrevistados, a presença de uma fábrica de balas. A 
destinação correta dos efluentes da fábrica é fundamental para a conservação do MONAI, 
uma vez que, para Neckel et al. (2016), os efluentes industriais têm-se mostrado como um 
dos maiores poluidores ambientais no mundo. A utilização de água pela fábrica pode ocorrer 
de diversas formas, tais como pela incorporação ao produto em razão das lavagens de 
máquinas, de tubulações e de pisos, pelas águas de sistemas de resfriamento e geradores 
de vapor, em razão das águas utilizadas diretamente nas etapas do processo industrial ou 
incorporadas aos produtos, além de esgotos sanitários dos funcionários (GIORDANO, 2004). 
Esses resíduos líquidos, depois de coletados, segundo Cossich (2006), geralmente retornam 
ao curso d’água ou para o solo. Nesse contexto, caso não seja realizado o tratamento e/ou 
destinação adequada dos efluentes da indústria de balas presente na ZA, poderá 
comprometer o equilíbrio ambiental e, consequentemente, os serviços ecossistêmicos 
oferecidos pela UC. 

De acordo com os entrevistados deste estudo, há, também, uma extensa área suprimida na 
região, voltada para a criação de gado, denominada de Lameiro. Nesse local, existe, também, 
uma nascente de mesmo nome. O Lameiro encontra-se inserido na ZA do MONAI e bem 
próxima da área tombada pela Resolução CEC nº 005/1999 (CEC, 1999). Segundo os 
entrevistados, a área sofreu intensa compactação do solo, o que prejudicou a infiltração das 
águas pluviais e, dessa forma, a regulação hídrica na região. 
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Há ainda quatro (4) clubes de piscinas naturais na região de inserção do MONAI, já 
mencionados anteriormente neste documento. Conforme os entrevistados, as piscinas são 
abastecidas por córregos da região e atraem muitos turistas durante o verão.  

2.4.6 Possíveis Conflitos Quanto ao Uso de Recursos e do Território 

O planejamento e a gestão de UCs envolve, além de problemas ambientais inerentes ao 
território em que foram implantadas, dificuldades de ordem socioeconômica, histórico-cultural 
e, principalmente, política. Essas questões surgem, segundo Diegues (1998), nas bases com 
as quais foram criadas as primeiras áreas protegidas, já que estas tinham somente a 
característica de proteção de recursos da natureza. Assim, eram desconsideradas as relações 
e, muitas vezes, a interação entre as populações locais e o ambiente, resultando em conflitos 
socioambientais entre sociedade e os responsáveis pela gestão dessas áreas protegidas. 

O quadro supracitado, em muitos casos, gera uma série de desacordos frente à concretização 
dos objetivos preservacionistas dessas áreas, pois a ocupação humana e a utilização dos 
recursos não são equacionadas de modo satisfatório para ambos os segmentos. Brito (2000) 
complementar essa abordagem ao mencionar que a relação entre população e conservação 
da natureza no Brasil tem sido marcada por problemas de diversas ordens e magnitudes, 
sobretudo pela forma em que as UCs são criadas. Nesse contexto, é pertinente mencionar 
que a participação das populações locais na criação e gestão das UCs é diretriz prevista na 
Lei Federal nº 9.985/2000, como pode ser percebido no seguinte excerto: “[...] o SNUC será 
regido por diretrizes que (...) assegurem a participação efetiva das populações locais na 
criação, implantação e gestão das unidades de conservação (BRASIL, 2000, Art. 5, Inc. III). 

Referente ao MONAI, em entrevista virtual realizada no dia 20 de janeiro de 2021, os 
participantes mencionaram as piscinas naturais e a especulação imobiliária existentes na 
região de inserção do MONAI como um dos principais fatores geradores de conflitos quanto 
ao uso de recursos e do território local.  

Quanto à presença dos clubes de piscinas naturais foram apontados dois (2) argumentos, 
descritos na sequência.  

Segundo os entrevistados, seis (6) propriedades utilizam, como fonte de abastecimento de 
água, o córrego advindo da nascente Bacia; o clube de piscinas naturais Águas do Itabira 
utiliza a água desse mesmo córrego para abastecimento de suas piscinas. Parte desse curso 
d’água, portanto, é desviado para as piscinas naturais e devolvido ao córrego posteriormente 
e outra parte é destinada ao abastecimento das seis (6) residências. De acordo com os 
entrevistados, as residências têm seu abastecimento de água comprometido durante o verão, 
época em que os clubes desviam maior quantidade de água para enchimento e renovação da 
água das piscinas. A Figura 2.49 apresenta registros fotográficos da forma de desvio e 
captação da água do córrego para abastecimento das piscinas. 



 

Elaboração do Plano de Manejo do  
Monumento Natural do Itabira (MONAI) 

 
Caracterização do  

Monumento Natural do Itabira (MONAI)    

 

 
Av. Carandaí, 288 | 2º andar | Funcionários | Belo Horizonte | MG | CEP: 30130060 | Tel. 31 3227-5722 | www.azurit.com.br      161 

 

 
Figura 2.49 - Desvio e captação da água do córrego para abastecimento das piscinas naturais 
do clube Águas do Itabira. 

Fonte: Lais Olifer (2021). 

Nota: A: desvio do curso d’água com o uso de telha; B: cano que leva a água do desvio às piscinas do clube. 

Ademais, segundo um relato de um morador local, o referido clube destina os efluentes 
provenientes da cozinha para o curso d’água sem qualquer tratamento, como mostrado na 
Figura 2.50. 

 
Figura 2.50 - Efluente do clube Águas do Itabira sendo descartado sem tratamento no curso 
d’água. 

Fonte: Lais Olifer (2021). 
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Ainda, conforme exposto por um dos entrevistados, o trecho onde a água das piscinas do 
clube Águas do Itabira retornaria para o curso d’água encontra-se danificado. A manilha que 
conduziria a água ao seu curso natural encontra-se quebrada e, dessa forma, a água é perdida 
e não retorna ao córrego. Um registro da situação descrita pode ser observado na Figura 2.51. 

 
Figura 2.51 - Manilha que conduz a água das piscinas de volta ao curso d’água danificada. 

Fonte: Lais Olifer (2021). 

Outra questão levantada pelos entrevistados trata-se do uso excessivo de cloro utilizado nas 
piscinas. Segundo os entrevistados, o uso indiscriminado de cloro nas piscinas tem causado 
aumento considerável na mortandade de peixes nos cursos d’água da região. Nesse contexto, 
a elaboração e implementação do plano de manejo emerge como estratégia fundamental para 
garantir a conservação dos corpos d’água presentes na área de estudo, sendo fundamental 
a colaboração dos balneários ali presentes.  

Cumpre salientar que a Norma Brasileira (NBR) nº 10.818 da Associação Brasileira de Normas 
Técnicas (ABNT, 2016), que dispõe sobre os procedimentos para garantir a qualidade da água 
de piscina, estabelece que “(...) a concentração de cloro na água da piscina deve ser mantida 
entre 0,8 mg/l a 3,0 mg/l de cloro livre”. A ABNT (1987) afirma, ainda, através da norma NBR 
9.897, que o cloro compõe a Lista de Poluentes Tóxicos de Controle Prioritário, e que, portanto, 
deve ser realizada a amostragem de efluentes líquidos no corpo d’água receptor do balneário, 
garantindo, dessa forma, a adequabilidade da água ao seguir o fluxo do rio. Deve-se reiterar 
que não foram identificados estudos relacionados à análise da qualidade e quantidade das 
águas existentes na área de estudo. 

Ainda concernente ao tratamento da água das piscinas naturais, a Portaria Municipal nº 539, 
de 18 de dezembro de 2003 (CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 2003a), prevê que:  

Art. 12 

I - o operador de piscina deverá manter registros diários, em livro apropriado, 
da situação sanitária e das operações de tratamento e controle; 
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II - deverão também ser efetuadas anotações no livro de registros acerca dos 
dados relativos às avaliações periódicas de cloro residual e pH, pelo menos 
quatro durante o dia. 

(...) 

Art. 29 

V - a água das piscinas deverá ser tratada com cloro ou seus compostos, os 
quais deverão manter na água, sempre que a piscina estiver em uso, um 
excesso de cloro livre (cloro residual) não inferior a 0,4 (zero vírgula  
quatro) mg/litro, nem superior a 1 (um) mg/litro. Quando o residual for  
cloro combinado, a concentração de cloro na água deverá ser de 1,5 (um 
vírgula cinco) mg/litro a 2 (dois) mg/litro (CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 
2003a, Arts. 12 e 29). 

Em consulta à Semma, os representantes dessa instituição relataram que nenhum dos clubes 
de piscina natural da área de estudo possui outorga para uso e desvio do curso d’água ou 
licença ambiental para atuação na região. Ressalta-se que a Portaria Municipal nº 539/2003 
(CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 2003a) delibera, em seu Art. 7, que: 

Art. 7º - Serão obrigatórios para o funcionamento das piscinas coletivas e de 
uso público no Município os seguintes documentos: 

 I - Alvará de Localização e Funcionamento, renovado anualmente; 

II - Alvará Sanitário, expedido pela DIVISA/SEMUS, renovado anualmente; 

III - Licença Ambiental, expedida pela SEMMADES, quando tratar-se de 
Empreendimento Esportivo e Recreativo de Lazer; 

IV - Licenciamento Ambiental para os estabelecimentos enquadrados como 
Tipo 1 (SEAG-IDAF) e Tipos 2 e 3 (SEAMA), conforme determinado pelo 
Decreto 4489-N, de 13 de julho de 1999 (CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 
2003a, Art. 7). 

Devido aos aspectos expostos anteriormente, torna-se fundamental a averiguação da 
legalidade desse e outros clubes da região, para que seu funcionamento não interfira, ou 
interfira o mínimo possível, na disponibilidade e qualidade dos recursos hídricos na região de 
inserção do MONAI. A expectativa dos entrevistados, frente a esta situação, é de que, com a 
elaboração do plano de manejo, haja um maior controle sobre as piscinas naturais e seja 
garantida a utilização adequada e sustentável dos cursos d’água presentes na região do 
MONAI. 

Outro aspecto de conflito abordado pelos entrevistados consiste na especulação imobiliária. 
Segundo eles, alguns proprietários da região de inserção do MONAI têm a intenção de lotear 
essas áreas e vende-las a baixo custo, aumentando o processo de urbanização da região, 
refutando, dessa forma, as premissas da Lei Federal nº 9.985/2000 (BRASIL, 2000) referentes 
às restrições desse grupo de UCs. 

Salienta-se que a proposta de inclusão de uma ZOC no entorno do MONAI foi indeferida, 
como mencionada anteriormente, porém há três (3) áreas de interesse para loteamento, 
estando uma delas na ZA da UC. A consolidação do plano de manejo surge, portanto, como 
via fundamental para regulamentar os usos da ZA e nas demais zonas a serem estabelecidas. 

A Figura 2.52 mostra o registro fotográfico do condomínio presente na área de estudo, o qual 
tem previsão de expansão de loteamentos. 
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Figura 2.52 - Condomínio presente na área de estudo. 

Fonte: Lais Olifer (2021). 

Outro aspecto conflituoso identificado durante os estudos da Caracterização envolve as 
instalações turísticas irregulares dentro da UC. Como mencionado anteriormente, foi realizada 
a instalação de uma via ferrata no Pico do Itabira sem consulta prévia ao órgão gestor da UC, 
no caso a Semma. 

Ademais, é importante salientar que outros conflitos podem emergir na região, relacionados 
à utilização irrestrita e desordenada de outras vias de escalada existentes no MONAI, 
confeccionadas em diferentes épocas, considerando o potencial desse território para a prática 
do alpinismo. Torna-se fundamental, nesse sentido, definir estratégias regulamentadoras, no 
âmbito do plano de manejo da unidade de conservação, que possam orientar as atividades 
de planejamento e gestão da atividade de escalada em rocha. Menciona-se, como exemplos 
de diretrizes legais referentes à essa prática, que podem ser adequadas à realidade do 
MONAI:  

• a Portaria nº 138, de 03 de agosto de 2011, do Instituto Estadual de Florestas de Minas 
Gerais - IEF/MG (2011), que regulamente a prática de escalada em rocha no Parque 
Estadual do Sumidouro, em Minas Gerais; e, 

• a Instrução Normativa nº 2, de 26 de maio de 2021, do ICMBio (2021b), que estabelece 
os procedimentos para o planejamento e a gestão da prática de escalada em rocha 
nas unidades de conservação federais. 
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Por outro lado, a condição do território do MONAI, em que todas as propriedades inseridas 
em seu interior são privadas, deve-se levar em conta o conflito relacionado ao direito à 
propriedade privada versus os objetivos pelos quais a unidade de conservação foi criada, com 
a prerrogativa da conservação dos recursos naturais e dos patrimônios associados. Surge, 
então, o desacordo entre o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado - afeto a toda 
a coletividade, previsto na Constituição da República Federativa de 1988 (BRASIL, 1988), e 
o direito à propriedade. Essa colisão de direitos fundamentais deve ser avaliada no caso 
específico do MONAI, no que tange às possíveis incompatibilidades dos usos antrópicos com 
a conservação ambiental. 

2.4.7 Atividades Industriais e Minerárias da Região 

De acordo com a Agência Nacional de Mineração (ANM, 2021), há 28 mineradoras 
arrecadadoras de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais (CFEM), 
no município de Cachoeiro de Itapemirim. As mineradoras em operação no município, de 
acordo com a ANM (2021), encontram-se listadas na Tabela 2.22. 
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Tabela 2.22 - Mineradoras atuantes no município de Cachoeiro de Itapemirim. 

 
Fonte: elaborada com dados extraídos de ANM (2021). 

Ressalta-se que, embora não tenham sido encontrados registros de mineradoras em 
operação especificadamente na área de estudo, foram encontrados 11 processos minerários 
junto à ANM, sendo, destes, 10 autorizações de pesquisa e um (1) requerimento. Os usos 
almejados dos recursos minerais da região de inserção do MONAI são para artesanato, 
construção civil, revestimento e uso industrial.  

A Tabela 2.23 e o Mapa 2.20 apresentam os processos minerários supracitados, incidentes 
sobre a área de estudo. 

Empreendedor do setor Mminerário CPF/CNPJ

Alto Liberdade Mármore e Granitos Eireli 01.816.929/0001-56

Amboss Mineração Ltda. 31.736.838/0001-71

Argimassa Indústria e Comércio Ltda. 39.816.988/0001-05

Braminex Mineração Ltda. 39.312.913/0001-89

Cbe Companhia Brasileira de Equipamento 27.184.936/0001-76

Empresa de Mineração Barrinha Ltda. Me. 27.076.439/0001-54

Extracao Ipiranga Ltda. 11.760.011/0001-96

Ferreira Indústria e Comércio Ltda. Me 05.818.181/0001-81

Granitos Retiro Ltda. 32.474.215/0001-30

Guimar Guidi Mármores Ltda. 32.394.843/0001-06

Industria de Mármores Italva Ltda. 28.932.846/0001-89

Itabira Agro Industrial S A 27.175.959/0001-14

Jose Angelo Zanon 760.308.307-91

Marbrasa Mármores e Granitos do Brasil SA 27.189.489/0001-48

Marmolaq Mineração e Indústria Eireli ME 14.878.957/0001-40

Marzampi Mármores Zampiroli Ltda. 27.073.972/0001-62

Micron Ita Mineração Ltda. 13.237.892/0001-90

Mineração Carbo Ltda. 07.985.073/0001-29

Mineração Espiríto Santo Ltda. Epp 27.185.172/0001-33

Mineração J S Ltda. 07.792.640/0001-20

Mineração Jacarandá Ltda. 04.428.490/0001-82

Mineração Três Corações - Eireli 39.332.606/0001-60

Minerasul Indústria e Comércio de Agregados Ltda. 27.193.630/0001-86

Provale Indústria e Comércio S.A. 27.071.778/0001-48

Remen Mineracao Eireli 30.964.647/0001-02

Serraria de Mármore e Granito Mimoso Ltda. 27.256.288/0001-16

V. Mezini Filho Me 03.848.046/0001-53

Vitória Mining Mineração, Imp. e Exp. Ltda. 04.257.245/0001-50
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Tabela 2.23 - Processos minerários identificados na área de estudo. 

 
Fonte: elaborada com dados extraídos de ANM (2021). 

Ademais, de acordo com informações da Semma obtidas no ano de 2021, não há nenhum 
empreendimento minerário em operação na região de inserção do MONAI. Por outro lado, os 
representantes da referida instituição sinalizaram a presença de indústrias de beneficiamento 
de mármore no entorno da referida UC. 

Outro elemento observado é a existência de um mineroduto que atravessa, não só a área de 
estudo, mas também o município de Cachoeiro de Itapemirim, transpondo os estados do 
Espírito Santo e Minas Gerais (CPRM, 2010a). Essa estrutura e seus efeitos devem ser 
considerados no processo de elaboração do plano de manejo, sobretudo durante a definição 
das zonas da unidade de conservação. 

  

Processo Ano Fase Uso

890212/1988 1988 Requerimento de Pesquisa Não informado

896713/2002 2002 Autorização de Pesquisa Artesanato mineral

896391/2003 2003 Autorização de Pesquisa Industrial

896493/2003 2003 Autorização de Pesquisa Industrial

896610/2003 2003 Autorização de Pesquisa Construção civil

896281/2005 2005 Autorização de Pesquisa Industrial

896053/2006 2006 Autorização de Pesquisa Industrial

896380/2006 2006 Autorização de Pesquisa Revestimento

896695/2009 2009 Autorização de Pesquisa Revestimento

891073/1994 1994 Autorização de Pesquisa Não informado

896113/2015 2015 Autorização de Pesquisa Revestimento
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Conforme informações da Semma, no ano de 2015 foi expedida Notificação Recomendatória 
nº 02/2015 do Ministério Público Estadual para que não fossem emitidas licenças ambientais 
para empreendimentos no interior e na ZA do MONAI, devido à necessidade de alterações no 
plano de manejo elaborado em 2013. No entanto, previamente à Notificação Recomendatória 
havia dois (2) empreendimentos atuando na região, listados na Tabela 2.24. Um dos 
empreendimentos tem atividade relativa ao beneficiamento de mármore e granito e o outro ao 
recondicionamento de pneus. 

Tabela 2.24 - Empreendimentos em operação no entorno do MONAI antes da Notificação 
Recomendatória nº 02/2015, expedida pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo. 

 
Fonte: elaborada com dados extraídos de Semma (2021). 

Nota: ZA - Zona de Amortecimento. 

Em virtude do quadro descrito anteriormente, uma vez que não há emissão de licenças desde 
2015, foram relatadas pela Semma 11 empreendimentos com pedido de licença ambiental 
ainda em aberto. Esses empreendimentos encontram-se listados na Tabela 2.25. 

Ressalta-se que os empreendimentos são, em sua maioria, relativos ao beneficiamento de 
mármore e granito. Destacam-se, ainda, dois (2) requerimentos para loteamento e um (1) 
posto de combustível proposto para implantação na ZA do MONAI. 

 

Atividade / Obra Requerente N° Protocolo Local Situação

Polimento e
corte de rochas 

ornamentais

Mármores
e Granitos
Salvador
Ltda. ME

01-39.286/2015 ZA

Em 21 de fevereiro de 2018, a 
Semma recebeu ofício (nº 429/2018) 
do Iema, tratando da continuidade do 
licenciamento ambiental municipal do 
empreendimento, estando o pedido 

de renovação sob análise.

Recondicionamento 
de pneus com 
vulcanização

a frio ou a quente

Zampirolo
Pneus

Ltda. ME
01-41.092/2013 ZA

A licença foi emitida pela primeira em 
2009 e renovada em 2014. Em março 

de 2014, o requerente solicitou 
Licença de Operação Corretiva, que 

ainda encontra-se em análise.
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Tabela 2.25 - Pedidos para abertura de empreendimentos no entorno do MONAI, demonstrando o tipo de pressão de ocupação do local. 

 
Continua 

  

Atividade / Obra Requerente Número Protocolo Local Situação

Loteamento
Residencial Áia

5.543/2012 e
15.672/2013 ZA

O protocolo nº 5.543/12 é sobre consulta aos índices 
urbanísticos, encontra-se na Semdurb e o último andamento do 
processo foi em 16/11/2017. Já o protocolo nº 15.672/13 requer 
consulta de índices urbanísticos, encontra-se na Semburb e o 

último andamento do processo foi em 23/07/2013.

Abertura de estrada para 
acesso à propriedade

Francisco
Athaide 24.902/2014 ZA Indeferido devido a Notificação Recomendatória no 02/2015.

Depósito de rochas 
ornamentais -

Consulta de viabilidade

Directa Trade 
Importação e 

Exportação Ltda.
6.160/2014 ZA

Indeferido para que não haja abertura de precedentes
relativos a empreendimentos da mesma natureza
e pela insegurança de abertura de novas estradas

para movimentação de caminhões, conforme manifestação
do Conselho. Processo arquivado no arquivo municipal.

Depósito de
rochas ornamentais

Marcelo
Gazoni

1.651/2007, 1.653/2007 e 
1.655/2007 (autuações),

3.820/2007 (defesa contra 
notificação da Semma e

2.909/2007 (notificação da Semma)

ZA

Edificado sem autorização, resultando em aplicação
de multas por infração ambiental por movimentação

de terra anterior à edificação e concluindo pela
demolição do galpão. Contudo, não foi demolido

e o local é arrendado para empresa de transporte.

Depósito de Rochas 
Ornamentais

Stone &
Soul Mineração 

Ltda. ME
111217768 ZA

Análise de alvará no REGIN, que não teve nenhum parecer.
Foi criado grupo de trabalho no conselho da UC e deliberou 

aguardar a conclusão do Plano de Manejo para decidir
sobre o processo. Atualmente, a empresa encontra-se em

operação em Santa Rosa, Vargem Grande de Soturno.
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Continuação 

 
Continua 

  

Atividade / Obra Requerente Número Protocolo Local Situação

Loteamento
Aldeia do Itabira

Aldeia do Itabira 
Eempreendimentos 
Imobiliários Ltda.

11.594/2010 e outros -
requer aprovação de

projeto de loteamento protocolo
nº 19.623/2008 - requer
Anuência Ambiental.

ZA

Loteamento iniciado sem licenciamento prévio. Foi emitida
uma anuência pela Semma APRA nº 031/2009 para que o 

requerente providenciasse o licenciamento no Iema.
Contudo, a anuência foi anulada atendendo a Nota 

Recomendatória no 001/2013, expedida pela 14ª PCCI
(OF/14ª PCCI nº 38/2013/ 29/01/2013).

Rede elétrica para 
atendimento de uma 
moradia inserida no 

MONAI

EDP 61-4668/2014.
Interior
da UC
e ZA

A instalação para atender uma moradora, cuja residência 
encontra-se dentro da UC. A instalação de rede constituída

por mudança de equipamentos (fios e transformador) e 
instalação de mais dois postes para alterar a rede de
baixa para alta-tensão. Conselho Consultivo da UC foi
favorável ao deferimento do pedido. Sugeriu-se que os
dois postes sejam pintados de verde para não haver

descaracterização paisagística do ambiente.

Pavimentação de 
estrada – Projeto 

"Caminhos do Campo" 
da Secretaria Estadual 

de Agricultura

Conect 
Construções e 
Incorporações

Ltda.

-
Entorno 

imediato do 
limite da ZA

Obra do Governo do Estado, apresentada na reunião do 
Conselho da UC pelo representante da empresa, Carlos
Alberto de Souza. Os Conselheiros foram favoráveis ao 
empreendimento desde que seja incluída a exigência de

realizar a compensação dos impactos em área do MONAI.

Posto de
combustíveis

Gelço Antônio 
Pazini

28.372/2014. ZA
O Conselho do MONAI foi informado do pedido, mas

não houve deliberação, estando sob análise da Semma.
A Secretaria informou ao requerente que não havia.
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Continuação 

 
Fonte: elaborada com dados extraídos de Semma (2021). 

Nota: ZA - Zona de Amortecimento. 

 

Atividade / Obra Requerente Número Protocolo Local Situação

Campo de futebol
Associação de 
Moradores da 

Gruta.
- ZA

Trata-se de obra incluída através do Orçamento
Participativo, que seria executada pela Administração

municipal. O Conselho do MONAI foi informado da
proposta, mas não houve deliberação, estando sob
análise da Semma. O processo de planejamento e

execução da obra não teve continuidade pelo municipio.

Rede elétrica – alteração 
de rede elétrica para 
atendimento de um 

curral em uma 
propriedade arrendada 

por Rodrigo Lugon Rigon

EDP
Escelsa 10-6588/2015 ZA

Pedido indeferido pois o pedido de instalação de rede elétrica 
feito pela concessionária não condizia com a pretensão do 
beneficiário, que pretendia usar o espaço como lazer com a 

atividade de pista de laço, conforme seu relato.
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2.4.8 Situação Fundiária das Áreas Inseridas na UC 

Como mencionado anteriormente, o MONAI é constituído em sua totalidade, por propriedades 
privadas. Estas se caracterizam, principalmente, por imóveis rurais e empreendimentos de 
lazer e turismo, esses ocupados tanto no período de alta temporada de férias (sitiantes) 
quanto como residência fixa, localizadas no entorno das estradas vicinais que dão acesso à 
UC. Além das casas, existem, ainda, áreas de fazendas, com predomínio de pastagem e 
práticas agrícolas, preponderantes voltadas para bananicultura e cafeicultura. 

É importante mencionar que não foram identificados estudos fundiários ou informações 
precisas relacionadas à área de estudo que pudessem auxiliar no entendimento das questões 
fundiárias da região de inserção do MONAI. Ressalta-se que foram estabelecidos contatos 
com a Semma, com o Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (Idaf) e 
com o escritório do Incra em Cachoeiro de Itapemirim, contudo os dados até o presente 
momento não foram disponibilizados. 

Considerou-se, então, no estudo, as informações relacionadas à regularização ambiental no 
âmbito do Cadastro Ambiental Rural (CAR)10, disponíveis no Sistema Nacional de Cadastro 
Ambiental Rural (Sicar). No caso do estado do Espírito Santo, o órgão responsável pela 
implementação do CAR é o Idaf e o sistema de registro que integra as informações é o 
Sistema Integrado de Monitoramento e Licenciamento Ambiental (Simlam). Deve-se 
mencionar, contudo, que o CAR é autodeclaratório, ou seja, os próprios proprietários ou 
posseiros (no caso de imóveis particulares) registram em plataforma virtual todos os dados 
ambientais de seus imóveis: desde as áreas de APP e de Reserva Legal, até remanescentes 
de vegetação nativa. Essa condição pode resultar em fragilidades desses levantamentos, 
ocasionando possíveis sobreposições de áreas “regularizadas”, além dos prazos extensos 
para a verificação do processo pelo órgão público competente. 

Pertinente à área de estudo, os imóveis rurais inscritos no CAR estão representados a seguir 
no Mapa 2.21. Como pode ser percebido no produto cartográfico, o interior do MONAI e de 
sua ZA apresentam, ainda, diversas lacunas quanto aos processos de regularização 
ambiental das propriedades, não sendo suficiente para efetuar uma análise detalhada das 
questões fundiárias do território. Dessa forma, recomenda-se a realização de um 
levantamento fundiário detalhado da UC e de sua ZA, para que seja possível compreender, 
com maior nível de detalhamento, a realidade socioeconômica dessa região. 

  

 

 

10 O Cadastro Ambiental Rural (CAR) é um registro obrigatório de todos os imóveis rurais (propriedades ou posses) 
exigido pela Lei Federal nº 12.651/2012 (BRASIL, 2012b) - Novo Código Florestal. O objetivo dessa legislação é 
promover o desenvolvimento sustentável do campo, por meio da elaboração de políticas públicas mais eficazes 
na preservação e recuperação das florestas e demais formas de vegetação nativa. 
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3 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

A Caracterização do MONAI revelou aspectos de extrema relevância para a continuidade das 
etapas referentes à elaboração do plano de manejo da UC e, também, contribuiu com a 
consolidação de informações produzidas acerca da região de inserção do MONAI e com a 
identificação de lacunas que podem ser incorporadas ao seu plano de manejo. Assim, essas 
diretrizes subsidiam o mapeamento da necessidade de dados e de planejamento e, 
consequentemente, a adoção de planos e programas ambientais que visem preencher as 
referidas lacunas no momento da implementação do plano de manejo. 

Em primeiro lugar, destaca-se a diversidade biótica e física do território em questão, marcado 
por uma rica e heterogênea biodiversidade de fauna e flora, com inúmeras espécies com 
potencial ocorrência na região de inserção do MONAI, incluindo organismos de interesse para 
a conservação, enquadrados em diferentes graus de ameaça, seja em nível estadual, nacional 
ou internacional. No âmbito físico, ressaltam-se os afloramentos rochosos de granito, que 
conformam a paisagem e atuam como marcos geográficos e paisagísticos de destaque em 
Cachoeiro de Itapemirim. 

Num segundo momento, vale mencionar outras riquezas e potencialidades dessa área 
protegida. A começar pelo aspecto paisagístico do Pico do Itabira e demais atributos naturais, 
considerados como símbolos do município. Ainda, o patrimônio geológico existente, que 
emerge como um elemento de extrema importância para a promoção do geoturismo, e a 
abundância de fontes de água, que precisam ser geridas com base em ações pedagógicas 
de conservação e regulação desse bem, envolvendo, para tanto, todos os usuários que 
utilizam os recursos hídricos, e garantindo a sua sustentabilidade. 

É importante enfatizar, também, as oportunidades de sinergia com os diversos segmentos de 
turismo existentes na região de inserção do MONAI com outros atrativos e circuitos já 
consolidados em Cachoeiro de Itapemirim e municípios limítrofes. Além disto, deve-se 
valorizar a sobreposição e justaposição com outros Eteps (como UCs, Reserva da Biosfera, 
áreas tombadas), o que contribui para fortalecer, ainda mais, o caráter de conservação dos 
atributos existentes no território. Nesse contexto, surge a possibilidade do estabelecimento de 
mosaicos de áreas protegidas e corredores ecológicos, de incentivo à criação de RPPNs pelos 
proprietários, entre outras iniciativas que visem à conservação ambiental da UC. 

Outro ponto que merece atenção é a existência e atuação do Conselho Consultivo do MONAI. 
Pela sua composição multilateral, incluindo moradores de sua região de inserção, a 
capilaridade institucional que pode ser promovida por essa rede de atores, com 
representatividade na área aqui tratada, deve contribuir para, de fato, apoiar a gestão da UC. 
Nesse sentido, a frequência constante e a periodicidade curta entre os encontros do Conselho 
são estratégias fundamentais para a participação ampla e para a efetividade das ações que 
serão propostas no plano de manejo. Ainda referente à participação social na administração 
do MONAI, destaca-se o engajamento e o interesse de grande dos proprietários da área de 
estudo em contribuir com a sustentabilidade ambiental dessa área protegida. 

Outras oportunidades para a área de estudo, também, devem ser avaliadas. Aponta-se, 
inicialmente, desenvolvimento de soluções e técnicas de produção agrícola de baixo impacto, 
como a agroecologia, os SAFs e a produção orgânica, considerando a existência de práticas 
intensivas e degradantes na região. Essas ações podem ajudar na conservação e, ao mesmo 
tempo, favorecer o desenvolvimento socioeconômico das populações locais. Ademais, 
recursos oriundos de compensação ambiental e de programas de pagamento por serviços 
ambientais, contando com a participação dos moradores locais, podem colaborar com a 
elevação da percepção dos atores sociais que ali atuam e/ou residem a respeito da 
importância e do valor da UC para o município e para a região como um todo.  
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Quanto às fraquezas e às ameaças, que devem ser reorientadas por meio de respostas 
estratégias, é pertinente a promoção de iniciativas que estimulem um maior conhecimento a 
respeito da importância do MONAI. Entre elas, emergem as ações de educação e de 
interpretação ambiental, de sinalização e instalação de estruturas de apoio à UC, de controle 
das pressões existentes no território (como a expansão urbana, o avanço das práticas 
agrícolas e o turismo desordenado nas piscinas naturais), de gerenciamento de água, 
resíduos e esgoto com os proprietários, entre outras. 

Uma fragilidade identificada, também, na região de inserção do MONAI envolveu a deficiência 
de dados técnicos e científicos específicos referentes aos componentes ambientais dessa 
área protegida. Assim, o estímulo à formatação de parcerias com Instituições de Ensino 
Superior e centros de pesquisa para o desenvolvimento de estudos no território pode 
amplificar o nível de conhecimento da UC e, consequentemente, tornar as estratégias de 
conservação mais adequadas à realidade local. 

Por fim, é importante reiterar que o presente documento não possui a pretensão de esgotar o 
nível de conhecimento acerca do MONAI, mas, sobretudo, indicar possíveis caminhos que 
podem ser galgados para a valorização desse patrimônio natural e histórico-cultural de 
Cachoeiro de Itapemirim e do estado do Espírito Santo. 
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4 EQUIPE TÉCNICA 

A equipe técnica responsável pelo desenvolvimento dos estudos referentes à Caracterização 
do MONAI e de sua região de inserção é apresentada na Tabela 4.1. 

Tabela 4.1 - Equipe técnica responsável pela caracterização do MONAI. 

 

Profissional Formação e registro profissional Responsabilidade

Biólogo (PUC Minas) - CRBio 104.636/04-D

Mestre em Análise e Modelagem
de Sistemas Ambientais (UFMG)

Doutorando em Geografia (UFMG)

Marcela
Carreiro

Bióloga (PUC Minas) Estudos do meio biótico 

Raissa
Almeida

Bióloga (PUC Minas) Estudos de áreas protegidas 
e do meio socioeconômico

Geógrafa (UFMG)

Mestra em Tratamento da Informação
Espacial - Geografia (PUC Minas)

Regina
Bastos

Cartografia e 
geoprocessamento e 

estudos do meio físico

Luciano
Cota

Biólogo (UFMG) - CRBio 62.038/04-D

Especialista em Gerenciamento Municipal
de Recursos Hídricos (UFMG)

Especialista em Gestão de Projetos (FDC)

Coordenação geral

Marcelo
Xavier

Biólogo (PUC Minas) - CRBio 80.074/04-D

Especialista em Gerenciamento
de Projetos (PUC Minas)

Técnico em Meio Ambiente (CEFET-MG)

Estudos do meio biótico 

André
Franco

Coordenação técnica
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6 APÊNDICES 

6.1 Apêndice I - Flora com Potencial Ocorrência no MONAI 

 
Continua 

ES Brasil Global

Magnoliophyta 

Acanthaceae

Avicennia sachancriana siriba - NA  -  -  - 2

Pachystachys lutea camarão-amarelo  - NA  -  -  - 2

Acariaceae

Carpotroche brasiliensis sapucainha  MA NA  -  - LC 2

Furcraea foetida pita  - NZ  -  -  - 2

Anacardiaceae

Anacardium occidentale caju  - NA  -  -  - 2

Astronium graveolens gibatão  - NA  -  -  - 2

Mangifera indica mangueira  - CUL  -  - DD 1, 2

Schinus terebinthifolius aroeirinha  - NA  -  -  - 2

Spondias sp. cajá  -  -  -  - 1, 2

Spondias venulosa cajá  MA NA  -  -  - 2

Annonaceae

Annona acutiflora araticum  MA NA  -  -  - 2

Annona mucosa biribá  - NA  -  - LC 2

Annona muricata graviola  - CUL  -  - LC 2

Táxon Nome popular Endemismo Origem
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Continuação 

 
Continua 

ES Brasil Global

Magnoliophyta 

Apiaceae

Centella asiatica -  - NA  -  - LC 1

Coriandrum sativum coentro  - CUL  -  -  - 2

Eryngium elegans gravatá  - NA  -  -  - 2

Apocynaceae

Aspidosperma polyneuron peroba-rosa  MA NA  -  - EN 2

Geissospermum laeve pau-pereira  - NA  -  -  - 2

Tabernaemontana laeta leiteira  - NA  -  -  - 1, 2

Araceae

Anthurium sp. anturio  - NA  -  -  - 1, 2

Allagoptera caudescens palmito-amargoso  MA NA  -  -  - 2

Archontophoenix cunninghamiana palmeira-real  - CUL  -  -  - 2

Astrocaryum aculeatissimum brejaúba  MA NA  -  - LC 1, 2

Attalea dubia indaiá  MA NA  -  -  - 2

Attalea humilis pindoba  MA NA  -  -  - 2

Cocos nucifera coqueiro  MA NZ  -  -  - 2

Desmoncus polyacanthos cerca-onça  - NA  -  -  - 2

Euterpe edulis palmito-jussara  - NA  - VU  - 1, 2

Geonoma pohliana palmeira-guaricanga MA NA  -  -  - 1, 2

FonteTáxon Nome popular Endemismo Origem
Status de conservação
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Continuação 

 
Continua 

ES Brasil Global

Magnoliophyta 

Araceae

Geonoma schottiana palmeira-guaricanga  - NA  -  -  - 2

Monstera adansonii costela-de-adão  - NA  -  -  - 2

Syagrus romanzoffiana coquinho-jerivá  - NA  -  -  - 2

Asparagaceae

Aloe arborescens babosa  - CUL  -  - LC 2

Asteraceae

Baccharis dracunculifolia alecrim  - NA  -  -  - 1, 2

Baccharis uncinella vassoura  MA NA  -  -  - 2

Moquiniastrum polymorphum camará  - NA  -  -  LC 1, 2

Solidago chilensis arnica  - NA  -  -  - 2

Taraxacum officinale dente-de-leão  MA NZ  -  -  - 2

Vernonanthura polyanthes assa-peixe  - NA  -  -  - 2

Vernonantura polyanthes assapeixe  - NA  -  -  - 1

Bignoniaceae

Bignonia campanulata - MA NA - - - 4

Cybistax antisyphilitica ipê-jacaré  - NA  -  -  - 2

Fridericia caudigera - - NA - - - 4

Paratecoma peroba peroba-amarela  MA NA  - EN  - 1, 2

Táxon Nome popular Endemismo Origem
Status de conservação
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Continuação 

 
Continua 

ES Brasil Global

Magnoliophyta 

Bignoniaceae

Sparattosperma leucanthum cinco-folhas  - NA  -  -  - 2

Tabebuia roseoalba ipê-rosa  - NA  -  -  - 2

Tabebuia sp. ipê  - NA  -  -  - 1, 2

Zeyheria tuberculosa ipê-felpudo  - NA  - VU VU 2

Bixaceae

Bixa arborea urucum  - NA  -  - LC 2

Boraginaceae

Varronia curassavica baleeira  - NA  -  -  - 1, 2

Bromeliaceae

Aechmea ramosa bromélia MA NA - - - 3

Aechmea sp. bromélia  - NA  -  -  - 1, 2

Alcantarea sp. bromélia  - NA  -  -  - 1, 2

Billbergia euphemiae bromélia MA NA - - - 3

Billbergia iridifolia bromélia - NA - - - 3

Tillandsia gardneri cravo-do-mato - NA - - - 3

Tillandsia loliacea cravo-do-mato - NA - - - 3

Tillandsia polystachia bromélia - NA - - - 3

Tillandsia recurvata - - NA - - - 3

FonteTáxon Nome popular Endemismo Origem
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Continuação 

 
Continua 

ES Brasil Global

Magnoliophyta 

Bromeliaceae

Tillandsia stricta bromélia  - NA  -  -  - 1, 2

Vriesea pauperrima bromélia MA NA - - - 3

Cactaceae

Cereus sp. cacto  - NA  -  -  - 1, 2

Rhipsalis sp. cacto  - NA  -  -  - 1, 2

Caricaceae

Carica papaya mamão  - NZ  -  - DD 2

Chrysobalanaceae

Moquilea tomentosa oiti  MA NA  -  -  - 1, 2

Combretaceae

Terminalia catappa castanheira  - -  -  - LC 1, 2

Cyperaceae

Cyperus ligularis tiririca  - NA  -  -  - 2

Cyperus sp. tiririca  - -  -  -  - 1

Eleocharis interstincta junco  - NA  -  -  - 2

Eleocharis sp. junco  - -  -  -  - 1, 2

Fimbristilys sp. -  - -  -  -  - 1

Hypolytrum schraderianum navalha-de-macaco  - NA  -  -  - 2

Táxon Nome popular Endemismo Origem
Status de conservação
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Continuação 

 
Continua 

ES Brasil Global

Magnoliophyta 

Cyperaceae

Scleria latifolia tiriricão  - NA  -  - LC 2

Ebenaceae

Diospyros sp. pindaíba  - -  -  -  - 2

Elaeocarpáceae

Sloanea sp. catana (sapopema)  - -  -  -  - 2

Euphorbiaceae

Aegiphila integrifolia papagaio  - NA  -  -  - 2

Cnidoscolus oligandrus ardiabo  - NA  -  - LC 2

Cnidoscolus urens urtiga  - NA  -  - LC 2

Jatropha sp. urtiga  - -  -  -  - 1, 2

Joannesia princeps boleira  - NA  -  - VU 1, 2

Ricinus communis mamona  - NZ  -  -  - 2

Fabaceae

Anadenanthera colubrina cebil angico-vermelho  - NA  -  - - 1, 2

Anadennanthera colubrina angico-branco  - NA  -  - LC 1, 2

Dalbergia nigra jacarandá-caviuna  MA NA  - VU VU 2

Hymenaea courbaril jatobá  - NA  -  -  LC 2

Inga sp. ingá  - -  -  -  - 1, 2

FonteTáxon Nome popular Endemismo Origem
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Continuação 

 
Continua 

ES Brasil Global

Magnoliophyta 

Fabaceae

Melanoxylon brauna grauna / braúna  - NA  - VU 2

Mimosa pudica dormideira  - NA  -  - LC 1, 2

Myrocarpus frondosus óleo-pardo  MA NA  -  - DD 2

Peltogyne confertiflora gurubu-amarelo  - NA  -  -  - 2

Piptadenia gonoacantha pau-jacaré  - NA  -  - LC 1, 2

Plathymenia reticulata vinhático  - NA  -  -  LC 2

Platymiscium floribundum ipê - NA LC 2

Pseudopiptadenia contorta angico-rosa  - NA  -  -  - 2

Tamarindus indica tamarino  - CUL  -  - LC 2

Ononis spinosa unha-de-gato  -  -  -  - 2

Flacourtiaceae

Casearia sylvestris cafezinho  - NA  -  - LC 1, 2

Heliconiaceae

Heliconia aff. psittacina -  - -  -  -  - 1

Lamiaceae

Aegiphila sellowiana papagaio  - NA  -  -  - 1, 2

Plectranthus sp. boldo  - -  -  -  - 2

Rosmarinus officinalis alecrim  - CUL  -  -  LC 2

Táxon Nome popular Endemismo Origem
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Continuação 

 
Continua 

ES Brasil Global

Magnoliophyta 

Lauraceae

Cinnamomum verum canela  - CUL  -  -  - 2

Melissa officinalis erva-cidreira  - CUL  -  -  - 2

Ocotea catharinensis canela-preta  - NA  - VU VU 2

Ocotea odorifera canela-froncha  - NA  - EN - 2

Ocotea sp. canela  - -  -  -  - 1

Persea americana abacate  MA NZ  -  - LC 2

Lecythidaceae

Cariniana sp. jequitibá  - -  -  -  - 1, 2

Lecythis lanceolata sapucaia  MA NA  -  - - 2

Lythraceae

Punica granatum romã  - CUL  -  -  - 2

Malpighiaceae

Malpighia glabra acerola  - CUL  -  - LC 1, 2

Malvaceae

Pterygota brasiliensis farinha-seca  MA NA  -  - LC 1, 2

Pavonia malacophylla malva-rosa-do-cerrado - NA - - - 4

Sida cordifolia guaxuma  - NA  -  -  - 1, 2

Sida rhombifolia guaxuma  - NA  -  -  - 1

FonteTáxon Nome popular Endemismo Origem
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Continuação 

 
Continua 

ES Brasil Global

Magnoliophyta 

Meliaceae

Cedrela fissilis cedro-rosa  - NA  - VU VU 2

Guarea guidonia peloteira  - -  -  - LC 1, 2

Marantaceae

Maranta cristata caête MA NA - - - 3

Moraceae

Brosimum glaziovii camboatã - NA - - EN 3

Artocarpus altilis fruta-pão  - NZ  -  -  - 2

Artocarpus sp. jaqueira  - -  -  -  - 1

Brosimum glaucum leiteira  MA NA  -  -  - 2

Clarisia racemosa oiticica  - NA  -  - LC 2

Ficus clusiifolia figueira  - NA  -  -  - 1

Morus nigra amora-preta  - CUL  -  -  - 2

Sorocea bonplandii espinheira  - NA  -  -  - 1, 2

Sorocea hilarii espinheira  - NA  -  - LC 1

Musaceae

Heliconia sp. heliconia  - -  -  -  - 2

Musa paradisiaca bananeira  - CUL  -  -  - 1

Musa sp. bananeira  - -  -  -  - 2

Táxon Nome popular Endemismo Origem
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Continuação 

 
Continua 

ES Brasil Global

Magnoliophyta 

Myrtaceae

Campomanesia laurifolia guabiroba-juba MA NA - - EN 3

Eucaliptus sp. eucalipto  - -  -  -  - 2

Eugenia platysema pitanga MA NA 2

Eugenia uniflora pitanga  - NA  -  -  - 2

Marlieria regeliana araçá-verde  - -  -  - LC 2

Myrciaria delicatula vassoura  - NA  -  - LC 2

Myrciaria floribunda uvaia  - NA  -  - LC 2

Plinia peruviana jaboticaba MA NA  -  -  - 2

Psidium guajava goiabeira  - NZ  -  - LC 2

Syzygium cumini jamelão  - NZ  -  -  - 1

Syzygium jambos jambrosa  - NZ  -  - LC 2

Nyctaginaceae

Bougainvillea spectabilis bouganvile  - NA  -  -  - 1, 2

Guapira opposita louro-branco  - NA  -  -  - 2

Orchidaceae

Cyrtopodium sp. orquídea  - -  -  -  - 1, 2

Catasetum fimbriatum orquídea  - NA  -  -  - 2

Cattleya cernua orquídea - NA 2

FonteTáxon Nome popular Endemismo Origem
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Continuação 

 
Continua 

 

ES Brasil Global

Magnoliophyta 

Orchidaceae

Cattleya guttata orquídea  MA NA VU VU  - 2

Cattleya intermedia orquídea  - NA  - VU  - 2

Cyrtopodium glutiniferum orquídea  MA NA  -  - LC 2

Oeceoclades maculata orquídea  - NZ  -  - LC 2

Oxalidaceae

Averrhoa carambola carambola  - CUL  -  -  - 2

Papaveraceae

Papaver somniferum papoula  - CUL  -  -  - 2

Passifloraceae

Passiflora  sp. maracujá  - -  -  -  - 2

Phytolaccaceae

Gallesia integrifolia pau-d’alho  - NA  -  - LC 2

Pinaceae

Cedrus sp. cedro  - -  -  -  - 2

Pinus sp. pinheiro  - -  -  -  - 2

Piperaceae

Piper sp. -  - -  -  -  - 1
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Continuação 

 
Continua 

ES Brasil Global

Magnoliophyta 

Poaceae

Brachiaria sp. braquiária  - -  -  -  - 1, 2

Bambusa vulgaris bambu-gigante-amarelo  - NZ  -  -  - 2

Cymbopogum sp. cidreira  - -  -  -  - 2

Eremitis glabra - - - - - - 4

Imperata brasiliensis sapé  - NA  -  -  - 2

Megathyrsus maximus capim-colonião  - NZ  -  -  - 1, 2

Melinis minutiflora capim-gordura  - NZ  -  -  - 1, 2

Paspalum maritimum capim-pernambuco  - NA  -  -  - 1, 2

Phyllostachys aurea mambu  - CUL  -  -  - 2

Saccharun sp. cana-de-açúcar  - -  -  -  - 2

Sucrea maculata - MA NA - EN - 4

Zea mays milho  - CUL  -  - LC 1, 2

Primulaceae

Jacquinia armillaris pimenteira  MA NA  -  -  - 2

Stylogyne warmingii - - NA - - - 3

Rosaceae

Eriobotrya japonica nespera  - NZ  -  -  - 2

Morus sp. amora  - -  -  -  - 2

FonteTáxon Nome popular Endemismo Origem
Status de conservação
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Continuação 
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ES Brasil Global

Magnoliophyta 

Rosaceae

Rubus pinnatus calumbi  - -  -  -  - 2

Rubiaceae

Borreria verticillata -  - NA  -  -  - 1

Coffea canephora café-conilon  - NZ  -  - LC 2

Coffea sp. cafeeiro  - -  -  -  - 1

Genipa americana genipapo  - NA  -  -  - 2

Simira sp. -  - -  -  -  - 1

Rutaceae

Citrus limon limoeiro  - -  -  -  - 2

Citrus limonia limão-rosa  -  -  -  - 2

Citrus reticulata mexerica  - CUL  -  -  - 2

Citrus sp. laranjeira  - -  -  -  - 2

Pilocarpus  sp. -  - -  -  -  - 1

Sapindaceae

Cupania racemosa camboatã  - NA  -  -  - 2

Cupania  sp. -  - -  -  -  - 1

Sapindus saponaria saboneteira / bolebeira  - -  -  -  LC 1, 2

Táxon Nome popular Endemismo Origem
Status de conservação

Fonte
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ES Brasil Global

Magnoliophyta 

Sapotaceae

Chrysophyllum cainito abiu-roxo  - CUL  -  -  - 2

Manilkara elata paraju  - NA  -  -  EN 2

Pouteria caimito abil-amarelo  - NA  -  - LC 2

Pouteria  sp. -  - -  -  -  - 1

Simaroubaceae

Picramnia sp. arruda  - -  -  -  - 2

Solanaceae

Cestrum nocturnum dama-da-noite  - CUL  -  - LC 2

Cestrum sp. -  - -  -  -  - 1

Solanum paniculatum jurubeba  - NA  -  - LC 2

Theophrasthaceae

Clavidja sp. -  - -  -  -  - 1

Typhaceae

Typha angustifolia taboa  - NA  -  - LC 2

Ulmaceae

Celtis iguanaea joá  - NA  -  - LC 2

Urticaceae

Cecropia pachystachya embaúba  - NA  -  -  - 2

FonteTáxon Nome popular Endemismo Origem
Status de conservação
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Continuação 

 
Fonte: 1 - Visão Ambiental (2013), 2 - FPM (2001), 3 - ICMBio (2021a), 4 - SpeciesLink (s.d.); Endemismo e origem: Flora do Brasil (2020); Status de conservação - Iema (2005), 
Brasil (2014a), IUCN (2020). 

Nota: Endemismo - MA (Mata Atlântica); Origem - NA (nativa), NZ (naturalizada), CUL (cultivada); Status de conservação - DD (Deficiente de Dados), LC (Pouco Preocupante), 
VU (Vulnerável), EN (Em Perigo). 

  

ES Brasil Global

Magnoliophyta 

Urticaceae

Coussapoa microcarpa mata-pau  - NA  -  - LC 2

Pilea microphylla brilhantina - NZ - - - 3

Velloziaceae

Vellozia sp. -  - -  -  -  - 1

Verbenaceae

Lantana camara bem-me-quer  - NZ  -  -  - 1, 2

Zingiberaceae

Dictyum sp. lírio  - -  -  -  - 1, 2

Monilophyta e Lycopodiophyta

Aspleniaceae

Asplenium cristatum samambaia - NA - - - 3

Polypodiaceae

Microgramma vacciniifolia -  - NA  -  -  - 1

Salviniaceae

Salvinia auriculata orelha-de-onça  - NA  -  -  - 2

Táxon Nome popular Endemismo Origem
Status de conservação

Fonte
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6.2 Apêndice II - Plantas Medicinais com Potencial Ocorrência no MONAI 

 
Continua 

 

  

Táxon Nome Popular Uso medicinal Fontes

Gimnosperma

Acanthaceae

Avicennia sachancriana siriba Antibacteriana1; Antifúngica2; Cicatrizante3; Gastroprotetora4 ¹Machado et al ., 2017; ²Silva e Gusmão, 2015; ³Lopes et al ., 2019; 
4Barbosa et al ., 2019.

Pachystachys lutea camarão-amarelo Hipoglicemiante1; Combate à dermatite² Menezes et al ., 2005

Acariaceae

Carpotroche brasiliensis sapucainha Antileprótica1; Antitumoral2; Inseticida, parasiticida, eficaz no combate à 
manifestações herpéticas3; Antibacteriana4

¹Oliveira et al., 2009; ²Osório et al., 2020; ³Corrêa, 1984 apud Osório e 
Santos, 2020; 4Osório, 2015.

Anacardiaceae

Anacardium occidentale caju Antibacteriana1,2; Anti-inflamatória3; Anti-rotavírus4 -

Astronium graveolens gibatão Antibacteriana1; Antioxidante, antiogiogênico2 1Hernandez et al.,  2013; ²Hernandez et al., 2014

Schinus terebinthifolius aroeira Anti-inflamatória1; Gastro cicatrizante2; Antibacteriana3 1Rosas et al ., 2019; 2Santos et al.,  2012; ³Carvalho et al. , 2012

Spondias venulosa cajá Antiviral Ukwubile et al., 2020

Annonaceae

Annona acutiflora araticum

Annona mucosa biribá

Apiaceae

Centella asiatica -
Antitumoral, antibacteriana, antifungica, anti-inflamatória, atividade 

neuroprotetora, antioxidante, cicatrizante, antidepressiva Prakash; Jaiswal; Srivastava, 2017.

Apocynaceae

Aspidosperma polyneuron peroba-rosa Antifungíca Cornélio, 2002.

Geissospermum laeve pau-pereira Antimalárica1; Antiparasita2; 1Muñoz et al., 2000; 2Ramos et al. , 2017

Antileishmania De Lima et al., 2012
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Táxon Nome Popular Uso medicinal Fontes

Araceae

Allagoptera caudescens palmito-amargoso Antibacteriana Agra e Fortuna, 2019.

Astrocaryum aculeatissimum brejaúba Anti-helmintico, laxante, tenífuga Plotkin e Balick, 1983

Attalea dubia  indaiá Antioxidante Lescano et al.,  2018

Euterpe edulis palmito-jussara Anti-hipertensivo1; Antioxidante¹.²; Antibacteriana² 1Silva et al., 2013; 2Garcia et al., 2019

Monstera adansonii costela-de-adão Antioxidante, anti-inflamatória Indrakumar e Karpagam, 2014; 

Syagrus romanzoffiana coquinho -jerivá Antioxidante, redução do colesterol1; Antidiabético1.2 1Jorge et al., 2021; 2Benalla et al., 2010

Asteraceae
Baccharis dracunculifolia alecrim Ação imunomodulatória1; Antitumoral2 1Missima et al., 2007; 2Búfalo et al. , 2010

Baccharis uncinella vassoura Antileishmania1; Sedativo2; Anti-inflamatoria3 1Passero et al., 2010; 2Ascari et al., 2012; 3Zalewski et al., 2011

Moquiniastrum polymorphum camará Antigenotóxico¹; Antimutagênico1.2; Anticarcinogênica1 1Limeiras, 2016; 2Oliveira et al.,  2016

Solidago chilensis arnica
Antiulcerogênico1;Analgésico2.4; Antioxidante3.4; Anti-inflamatório4; 

Antitumoral4
1Bucciarelli et al., 2010; 2Da Silva et al., 2009; 3Guntner et al., 1999;  

4Gastaldi et al., 2018

Vernonanthura polyanthes assa-peixe Antiangiogênico, citotóxica, genotóxica1; Diurética, anti-hipertensiva, 
expectorante2

1Prado, 2018; 2Souza et al., 2017

Bignoniaceae

Cybistax antisyphilitica ipê-jacaré Anti-sifilítico, diaforético 1Silberbauer-Gottsberger, 1982

Fridericia caudigera - Antioxidante1; Anti-inflamatório1; Antimicrobiano1.2; Antibacteriano2 1Torres et al., 2018; 2Torres et al., 2017

Paratecoma peroba peroba-amarela Antimicrobiano1; Anticancerígeno1; Antiviral1; Antiinflamatório1,  Antidiabético1 1Nayeem et al., 2016

Sparattosperma leucanthum cincofolhas Antioxidante1; Anti-hiperucêmica2; Antiartrítico2 1Viana, 2015; 2Lima et al., 2014

Tabebuia roseoalba ipê-rosa

Tabebuia sp. ipê

Zeyheria tuberculosa ipê-felpudo Antibacteriana1.2; Antioxidante1; Antimicrobiana2 1Silva et al., 2015; 2Ramos et al.,  2012

Boraginaceae

Varronia curassavica  baleeira Anti-inflamatória, antialérgica, antimicrobiana Bristot et al., 2021

Bromeliaceae

Tillandsia recurvata - Anticancerigena1.2; Antidiabética1; 1Lowe et al., 2014; 2Lowe et al., 2012 

Antioxidante -
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Táxon Nome Popular Uso medicinal Fontes

Chrysobalanaceae

Moquilea tomentosa oiti Anti-herpes1; Antioxidante2.3 1Miran et al.,  2002; 2Medeiro et al., 2019; 3Pessoa et al., 2016

Combretaceae

Terminalia catappa  castanheira Anti-inflamatória, antinociceptivo1; Antioxidante2 1Annegowda et al., 2010; 2Kinoshita et al.,  2007

Cyperaceae

Scleria latifolia  tiriricão Coagulante Ichoron et al., 2020

Ebenaceae

Diospyros sp. pindaíba
Febrífugo, carminativo, adstringente, anti-hipertensivo, vermífugo, constipação 

e antidiurético¹; Antifungico²; Depressor do sistema nervoso central, 
espasmolítico, antiinflamatório, antipirético³; Analgésico³,4.

¹Mallavadhani; Panda; Rao, 1998; ²Dzoyem et al., 2007; ³Xie et al., 2015; 
4Akter et al., 2015

Euphorbiaceae

Aegiphila integrifolia papagaio Antiofídico e antimicrobiano. Nascimento et al., 2021

Cnidoscolus oligandrus ardiabo ¹Hipoglicemiante; ²Cardioprotetor; ³Protetor renal e propriedades 
hepatoprotetoras.

¹Figueroa-Valverde et al ., 2009; ²García-Rodríguez et al ., 2014; ³Adaramoye 
& Aluko, 2011 

Cnidoscolus urens urtiga Ação antitumoral, antidiarreica e inseticida. Souza, 2017

Jatropha sp. urtiga
Anti-inflamatórios, antioxidantes, antimicrobianos, antivirais, anticancerígeno, 

antidiabéticos, anticoagulantes, hepatoprotetores, analgésicos¹,²
¹Abdelgadir e Van Staden, 2013; ²Prasad; Izam e Khan, 2012

Joannesia princeps  boleira Laxante¹; Anti-inflamatório²; Cicatrizante³ ¹Araujo et al., 2016; ²de Souza et al., 2021; ³Donato-Trancoso et al., 2014.
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Táxon Nome Popular Uso medicinal Fontes

Fabaceae

Anadenanthera colubrina cebil angico-vermelho Antisséptico¹; Cicatrizante² ¹de Viana et al., 2014; ²Weber et al., 2011

Hymenaea courbaril jatobá Prevenção de dores de cabeça, dores generalizadas, inflamações, resfriados 
e bronquite; relaxante muscular¹; Antifungico²

¹Bezerra et al., 2013; ²da Costa et al.,  2014

Inga sp. ingá Laxante¹; Cicatrizante² Carvalho, 2006a

Mimosa pudica dormideira
Antidiabético, antitoxina, anti-hepatotoxina, antioxidante, cicatrizante¹; 

Anticonvulsivo² ¹Joseph; George; Mohan, 2013; Bum et al., 2004

Myrocarpus frondosus óleo-pardo Antimicrobiano, antioxidante, anti-inflamatória Bottamedi et al., 2021

Piptadenia gonoacantha pau-jacaré Cicatrizante¹; Antinociceptivo²; ¹Ribeiro, 2018; ²Carvalho et al. , 2014

Plathymenia reticulata vinhático Anti-inflamatório¹; Antiofídico² ¹Della Torre et al., 2011; ²Farrapo et al., 2011

Platymiscium floribundum ipê Proteção contra periodontite Freire et al.,  2019

Pseudopiptadenia contorta angico-rosa Antioxidante, antitumoral Moreira et al., 2005

Ononis spinosa unha-de-gato Diurético, antimicrobiano, anti-inflamatório, analgésico, antioxidante, 
dermatológico, anticanrígeno e hepatoprotetor

Al-Snafi, 2020

Flacourtiaceae

Casearia sylvestris cafezinho Anti-úlcera¹; Anti-inflamatório, antiofídico e antitumoral² ¹Esteves et al., 2005; Ferreira et al., 2011

Lamiaceae

Aegiphila sellowiana  papagaio Antimicrobiana Ferreira et al., 2010

Plectranthus sp. boldo Tratamento de doenças digestivas, cutâneas, infecciosas e respiratórias. Lukhoba; Simmonds; Paton, 2006

Lauraceae

Ocotea catharinensis canela-preta

Ocotea odorifera canela-froncha

Ocotea sp. canela

Malvaceae

Pavonia malacophylla malva-rosa-do-cerrado Antibacteriana, antifungica, antitumoral, analgesica, antioxidante

Sida cordifolia guaxuma

Sida rhombifolia guaxuma

Anti-inflamatório¹; Antifungico²; Antioxidante, antimicrobiana³ ¹de Alcântara et al., 2021; ²Yamaguchi et al., 2011; ³Cansian et al., 2010

Chaves et al., 2016
Antinocinoceptiva e antiinflamatória
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Táxon Nome Popular Uso medicinal Fontes

Meliaceae

Cedrela fissilis cedro-rosa Ação contra leucorréia, lavagem feridas, úlceras e inflamação dos testículos Carvalho, 2006b

Guarea guidonia 1 peloteira

Guarea guidonia 2 carrapeta

Moraceae

Artocarpus sp. jaqueira  Antibacteriana, antitubercular, antiviral, antifúngica, antiplaquetária, 
antiartrítica

Jagtap e Bapa, 2010

Brosimum glaziovii camboatã

Brosimum glaucum  leiteira

Clarisia racemosa oiticica Ação contra resfriado comum Vásquez-Ocmín et al., 2018

Ficus clusiifolia figueira Antitumoral, antiinflamatório Machado, 2014

Sorocea bonplandii espinheira Antiulcerogênica Pereira, 2005

Musaceae

Heliconia sp. heliconia Antidematogênico, antiofídico Silvério, 2016

Myrtaceae

Campomanesia laurifolia guabiroba-juba
Reduz os níveis de glicose no sangue, reduz a perda de glicogênio hepático 

(Antidiabético)¹,²
¹Vinagre et al., 2010; ²Cardoso et al.,  2018. 

Eucaliptus spp. eucalipto Potencial antimicrobiano e acaricida¹; Anti-inflamatório² ¹Barbora et al  2016; ²Qabaha et al., 2016

Eugenia platysema pitanga

Eugenia uniflora pitanga

Myrciaria floribunda uvaia Anticolinesterásica  Tietbohl et al. , 2012

Plinia peruviana jaboticaba Antiplasmódio¹; Gastroprotetora² ¹Ruiz et al  2011; ²Ishikawa et al ., 2008 

Nyctaginaceae

Bougainvillea spectabilis bouganvile Antidiabética¹; Antimicrobiana² ¹Bhat et al  2011; ²Swamy et al 2012.

Guapira opposita  louro-branco Antimicrobiana Rocha et al.,  2013

Orchidaceae

Cyrtopodium glutiniferum orquídea Antioxidante e anti-inflamtório Araújo-Lima et al., 2020

Passifloraceae

Passiflora sp. maracujá
Ansiolítico, combate à insônia, disfunção sexual,ação anti-inflamatória e 

antitumoral¹;  Gastroprotetora e antidermatite² ¹Patil et al.,  2015; Ingale et al.,  2020

¹Souza et al., 2018; ²Moura et al., 2018; Callado et al., 2009.

Klank, 2014

Guarin Neto e Morais, 2003; Silva et al., 2001

Analgésico, Antinocinocepctiva

Uso identificado. Efeito ausente.

Antibacteriano¹; Antioxidante²; Antifebril e antigripal³
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Táxon Nome Popular Uso medicinal Fontes

Phytolaccaceae

Gallesia integrifolia pau-d’alho ¹Antibacteriana; ²Gastroprotetora; ³Antifúngica ¹Arunachalam et al.,  2016; ²Arunachalam et al.,  2017; ³Raimundo et al., 

2018

Piperaceae

Piper sp. -

Antimalarígena, antidiabética, anti-inflamatória, antinociceptiva, 
hipoglicemiante, neuroprotetora, hepatoprotetoras antioxidantes, 

antibacterianas, antifúngicas, anti-amebianas, anti-dengue, anti-tuberculose, 
citotóxicas, anti-plasmódicas, bloqueadoras neuromusculares, 

hipooglicêmicas, anti-ateroscleróticas e anti-osteoporose

 Chan e Wong, 2014

Poaceae

Imperata brasiliensis sapé Antitumoral, anti-inflamatório, analgésico, antiedematogênica e antinociceptiva Souza, 2011

Rosaceae

Rubus pinnatus  calumbi Antioxidante Byamukama et al., 2005

Rubiaceae

Borreria verticillata - Antibacteriana, antimalárica, hepatoprotetora, antioxidante¹;Aanalgésica e anti-
inflamatória²; Antinociceptiva³

¹Conserva e Ferreira-Júnior, 2012; ²Silva et al., 2017; ³Abdullahi-Gero; 
Ahmed; Hussaini, 2014

Genipa americana genipapo Infecções parasitárias e bacterianas, fungicidas ¹da Silva Souza et al., 2018; ²Bortoleti et al., 2018 

Rutaceae

Citrus limon  limão

Citrus limonia  limão-rosa

Sapindaceae

Sapindus saponaria saboneteira/ bolebeira
Antimicrobiana¹,²; Antifungica²; Anticancerígena, espermicida, hepatoprotetor, 
antioxidante, anti-inflamatório, antiagregação plaquetária, anti-hiperlipidêmico, 
anti-enxaqueca, antidiabético, antiulcerogênico e propriedades analgésicas³.

¹Garcia et al., 2012; ²Tsuzuki et al., 2007; ³Goyal et al., 2014

Sapotaceae
Pouteria caimito  abil-amarelo Antioxidante, anti-inflamatória, antibacteriana e antifúngica¹,² ¹Silva; Simeoni; Silveira, 2009; ²Lim, 2013

Simaroubaceae

Picramnia sp. arruda Antioxidante, antimicrobiana de Paula Souza et al., 2013

Solanaceae
Solanum paniculatum  jurubeba ¹Antidiarreia; ²,³Protetor gastrico ¹Tenório et al., 2016; ²Matias et al., 2016; ³Martins et al., 2015

Typhaceae

Typha angustifolia taboa Antiparasitária Lim, 2016

Ulmaceae

Celtis iguanaea joá Combate à infecção urinária Silva et al., 2018

Urticaceae

Cecropia pachystachya embaúba
Diabetes, hipertensão arterial, asma, bronquite, ansiedade e inflamação¹; 

Antimalarígena², Protetor cardiovascular³
¹Rivera-Mondragón et al., 2017; ²Uchôa et al., 2010; ³Consolini e Migliori, 

2010

Antidiarreico¹, Antimicrobial²; Atividades antioxidantes, antiinflamatórias, 
antialérgicas, antivirais, antiproliferativas, antimutagênicas e 

anticarcinogênicas³ 

¹Adeniyi et al., 2017; ²Otang e Afolayan, 2016; ³Klimek-Szczykutowicz; 
Szopa; Ekiert, 2020



Elaboração do Plano de Manejo do  
Monumento Natural do Itabira (MONAI) 

 
Caracterização do  

Monumento Natural do Itabira (MONAI)    

 

 
Av. Carandaí, 288 | 2º andar | Funcionários | Belo Horizonte | MG | CEP: 30130060 | Tel. 31 3227-5722 | www.azurit.com.br      233 

6.3 Apêndice III - Herpetofauna com Potencial Ocorrência no MONAI 

 
Continua 

ES Brasil Global

Anura

Brachycephalidae

Ischnocnema  sp. - - - - - 5

Bufonidae

Rhinella crucifer sapo-comum MA - - LC 1, 2, 4, 5

Rhinella granulosa sapinho - - - LC 2

Craugastoridae

Haddadus binotatus rã-do-folhiço MA - - LC 1, 2, 5

Cycloramphidae

Proceratophrys boiei sapo-de-chifre MA - - LC 2, 3, 4, 5

Thoropa miliaris rã-das-pedras MA - - LC 1, 2, 5

Hylidae

Aplastodiscus sp. - - - - - 5

Boana albomarginata pererequinha MA - - LC 1, 2, 4

Boana albopunctata perereca-marrom MA - - LC 4

Boana crepitans perereca - - - LC 4, 5

Boana faber sapo-ferreiro - - - LC 2, 4, 5

Boana pardalis perereca-líquen MA - - LC 1

Boana semilineata perereca-dormideira MA - - LC 1, 4, 5

FonteTáxon Nome popular
Status de conservação

Endemismo
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ES Brasil Global

Anura

Hylidae

Bokermannohyla caramaschii - MA - - LC 5

Dendropsophorus anceps perereca MA - - - 1, 4, 5

Dendropsophorus elegans pererequinha MA - - - 1, 2, 4, 5

Dendropsophus bipunctatus pererequinha MA - - LC 1, 2, 4, 5

Dendropsophus branneri perereca MA - - LC 1, 4, 5

Dendropsophus decipiens perereca-peqeuna MA - - LC 4

Dendropsophus minutus perereca-de-moldura - - - LC 5

Scinax aff. x-signatus perereca - - - - 2

Scinax alter perereca-do-litoral MA - - LC 1, 4, 5

Scinax cf. alterus perereca - - - - 1

Scinax gr. rubra perereca - - - - 1

Scinax fuscovarius perereca - - - LC 4

Ololygon flavoguttata perereca - - - LC 4

Trachycephalus nigromaculatus perereca-cabeça-de-osso MA - - LC 4

Hylodidae

Crossodactylus sp. rã-das-cachoeiras - - - - 2, 5

Crossodactylus gaudichaudii rãzinhas-das-costas-lisas MA - - LC 4, 5

Hylodes sp. - - - - - 5
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Anura

Leptodactylidae

Leptodactylus fuscus rãzinha - - - LC 1, 2, 4

Leptodactylus latrans rã-manteiga - - - LC 2, 4

Leptodactylus spixi rã-de-bigode MA - - LC 4

Physalaemus crombiei rãzinha-da-mata MA - - LC 2, 5

Physalaemus signifer ranzinha-com-pinta-preta-na-virilha MA - - LC 4

Odontophrynidae

Macrogenioglottus alipioi sapo-andarilho MA - - LC 4

Proceratophrys phyllostomus - MA - - -

Phyllomedusidae

Pithecopus rohdei perereca - - LC 5

Phyllomedusa burmeisteri perereca-macaco MA - - LC 4

Testudines

Chelidae

Acanthochelys sp. cágado - - - - 3

Phrynops geoffroanus cágado - - - - 2

Amphisbaenidae

Amphisbaena alba cobra-cega - - - LC 1, 2
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Squamata

Anguidae

Diploglossus fasciatus víbora - - - LC 2

Ophiodes  cf. striatus cobra-de-vidro - - - - 2, 3, 4

Dactyloidae

Anolis punctatus papa-vento - - - LC 1, 2, 3

Gekkonidae

Hemidactylus mabouia lagartixa-doméstica - - - LC 1, 2, 3

Leiosauridae

Enyalius brasiliensis lagartinho-da-árvore - - - LC 1

Mabuynae

Brasiliscincus agilis briba - - - LC 3

Polychrotidae

Polychrus marmoratus lagarto-verde - - - LC 1, 2, 3, 4

Phyllodactylidae

Gymnodactylus darwinii lagartixa-da-mata MA - - LC 1, 2, 3

Teiidae

Ameiva ameiva camaleão-verde - - - LC 1, 2, 3

Cnemidophorus  gr. ocellifer lagarto-listrado - - - - 2

Salvator merianae teiú - - - - 1, 2, 3
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Squamata

Tropiduridae

Tropidurus torquatus calango - - - LC 1, 2, 3, 4

Boidae

Boa constrictor jiboia - - - - 1, 2, 3

Colubridae

Chironius bicarinatus cobra-cipó - - - LC 1, 3

Chironius fuscus cobra - - - LC 2

Oxybelis aeneus cobra-cipó-bicuda - - - LC 3

Elapomorphus wuchereri falsa-coral MA - - LC 1

Erythrolamprus miliaris cobra-d’água - - - LC 2, 4

Helicops carinicaudus malha-de-morobá MA - - LC 2, 3

Mastigodryas bifossatus correntina - - - LC 2

Oxyrhopus petolarius falsa-coral - - - LC 1, 2 

Philodryas olfersii cobra-verde - - - LC 1, 2, 3, 4

Sibynomorphus neuwiedii falsa-jararaca - - - - 1

Thamnodynastes hypoconia jararaquinha - - - LC 1

Thamnodynastes pallidus falsa-jararaca - - - LC 2

Xenodon neuwiedii jararaquinha MA - - LC 1

Leptodeira annulata serpente-olho-de-gato-anelada - - - LC 4
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Fonte: 1 - Visão Ambiental (2013), 2- FPM (2001), 3 - ICMBio e Faunativa (2011), 4 - ICMBio (2021a), 5 - SpeciesLink (s.d.); Status de conservação - Iema (2005), Brasil (2014b), 
IUCN (2020). 

Nota: Endemismo - MA (Mata Atlântica); Status de conservação - LC (Pouco Preocupante). 
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Squamata

Elapidae

Micrurus corallinus coral-verdadeira MA - - LC 1, 2, 3

Leptotyphlopidae

Trilepida macrolepis cobra-cega - - - LC 2

Trilepida salgueiroi cobra-cega - - - LC 2

Viperidae

Bothrops jararaca jararaca - - - LC 1, 2, 3, 4

Bothrops jararacussu jararacuçu MA - - LC 1

Thyphlopidae

Amerotyphlops brongersmianus cobra-cega - - - LC 2
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Anseriformes

Anatidae 

Dendrocygna viduata irerê  -  -  - LC 1, 2, 3

Amazonetta brasiliensis pé-vermelho  -  -  - LC 1, 2, 3

Cairina moschata pato-do-mato  -  -  - LC 2

Dendrocygna autumnalis marreca-cabocla  -  -  - LC 2, 3

Nomonyx dominicus marreca-de-bico-roxo  -  -  - LC 2, 3

Galliformes

Cracidae 

Penelope superciliaris jacupemba  -  - CR LC 2, 3

Penelope obscura jacuaçu  - VU  - LC 1, 3

Pelecaniformes

Ardeidae 

Ardea alba garça-branca-grande  -  -  - LC 1, 2, 3

Ardea cocoi garça-moura  -  -  - LC 2, 3

Botaurus pinnatus socó-boi-baio  -  -  - LC 2, 3

Bubulcus ibis garça-vaqueira  -  -  - LC 1, 2, 3

Butorides striata socozinho  -  -  - LC 1, 2, 3

Egretta caerulea garça-azul  -  -  - LC 2, 3
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Pelecaniformes

Ardeidae 

Egretta thula garça-branca-pequena  -  -  - LC 1, 2, 3

Nycticorax nycticorax savacu  -  -  - LC 2, 3

Pilherodius pileatus garça-real  -  -  - LC 2, 3

Syrigma sibilatrix maria-faceira  -  -  - LC 1, 3

Tigrisoma lineatum socó-boi  -  -  - LC 1, 2, 3

Cathartiformes

Cathartidae 

Cathartes aura urubu-de-cabeça-vermelha  -  -  - LC 1, 2

Cathartes burrovianus urubu-de-cabeça-amarela  -  -  - LC 1, 2

Coragyps atratus urubu-de-cabeça-preta  -  -  - LC 1, 2, 3

Accipitriformes

Accipitridae

Accipiter superciliosus gavião-miudinho  -  -  - LC 2, 3

Buteo brachyurus gavião-de-cauda-curta  -  -  - LC 1, 2, 3

Chondrohierax uncinatus gavião-caracoleiro  -  -  - LC 2, 3

Elanoides forficatus gavião-tesoura  -  -  - LC 1, 2, 3

Elanus leucurus gavião-peneira - - - LC 3

Geranoaetus albicaudatus gavião-de-rabo-branco  -  -  - LC 1, 2, 3
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Accipitriformes

Accipitridae

Geranospiza caerulescens gavião-pernilongo  -  -  - LC 2, 3

Heterospizias meridionalis gavião-caboclo  -  -  - LC 1, 2

Ictinia plumbea sovi  -  -  - LC 1, 2, 3

Leptodon cayanensis gavião-de-cabeça-cinza  -  -  - LC 1, 2, 3

Parabuteo unicinctus gavião-asa-de-telha  -  -  - LC 1, 2, 3

Rupornis magnirostris gavião-carijó  -  -  - LC 1, 2

Spizaetus melanoleucus gavião-pato  - VU  - LC 2, 3

Urubitinga urubitinga gavião-preto  -  -  -  - 2

Falconiformes

Falconidae 

Caracara plancus carcará  -  -  - LC 1, 2, 3

Falco femoralis falcão-de-coleira  -  -  - LC 2, 3

Falco rufigularis cauré - - - LC 3

Falco sparverius quiriquiri  -  -  - LC 1, 2, 3

Herpetotheres cachinnans acauã  -  -  - LC 1, 2, 3

Micrastur semitorquatus falcão-relógio  -  -  - LC 2, 3

Milvago chimachima carrapateiro  -  -  - LC 1, 2, 3
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Gruiformes

Rallidae 

Aramides cajaneus saracura-três-potes  -  -  - LC 1

Aramides saracura saracura-do-mato MA  -  - LC 2, 3

Gallinula chloropus  frango-d'água-comum  - VU  - LC 2

Laterallus melanophaius sanã-parda  -  -  - LC 2, 3

Mustelirallus albicollis sanã-carijó  -  -  -  - 2

Pardirallus nigricans saracura-sanã  -  -  - LC 2, 3

Porphyrio martinicus frango-d'água-azul  -  -  - LC 1, 2, 3

Porphyriops melanops frango-d'água-carijó  -  -  - LC 2

Aramidae

Aramus guarauna  carão  -  -  - LC 2

Cariamiformes

Cariamidae 

Cariama cristata seriema  -  -  - LC 1, 2

Charadriiformes 

Charadriidae

Vanellus chilensis quero-quero  -  -  - LC 1, 2, 3

Jacanidae 

Jacana jacana jaçanã  -  -  - LC 1, 2, 3
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Charadriiformes 

Scolopacidae

Actitis macularius maçarico-pintado - - - LC 3

Gallinago paraguaiae narceja  -  -  - LC 2, 3

Gallinago undulata narcejão  -  -  - LC 2, 3

Tringa solitaria maçarico-solitário  -  -  - LC 2, 3

Columbiformes

Columbidae 

Patagioenas cayennensis pomba-galega - - - LC 3

Claravis pretiosa pararu-azul  -  -  - LC 2

Columba livia pombo-doméstico  -  -  - LC 1, 2

Columbina minuta rolinha-de-asa-canela  -  -  - LC 2, 3

Columbina picui rolinha-picui  -  -  - LC 1

Columbina squammata fogo-apagou  -  -  - LC 1, 2, 3

Columbina talpacoti rolinha-roxa  -  -  - LC 1, 2, 3

Geotrygon montana pariri  -  -  - LC 2, 3

Leptotila rufaxilla juriti-gemedeira  -  -  - LC 2, 3

Leptotila verreauxi juriti-pupu  -  -  - LC 1, 2, 3

Patagioenas picazuro asa-branca  -  -  - LC 1, 2, 3
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Psittaciformes

Psittacidae 

Touit melanonotus apuim-de-costas-pretas MA EN VU VU 3

Amazona rhodocorytha chauá MA CR VU VU 1, 2, 3

Amazona vinacea papagaio-de-peito-roxo MA CR VU EN 2

Brotogeris tirica periquito-rico MA  -  - LC 2, 3

Eupsittula cactorum periquito-da-caatinga  -  -  - LC 2

Forpus xanthopterygius tuim  -  -  - LC 1, 2, 3

Pionus maximiliani maitaca-verde  -  -  - LC 1, 2, 3

Primolius maracana maracanã-verdadeira  -  -  - NT 1, 2, 3

Psittacara leucophthalmus periquitão-maracanã  -  -  - LC 1, 2

Pyrrhura cruentata tiriba-grande MA EN VU VU 2, 3

Cuculiformes

Cuculidae 

Coccyzus euleri papa-lagarta-de-euler  -  -  - LC 2, 3

Coccyzus melacoryphus papa-lagarta-acanelado  -  -  - LC 1, 2, 3

Crotophaga ani anu-preto  -  -  - LC 1, 2, 3

Crotophaga major  anu-coroca  -  -  - LC 2, 3

Guira guira anu-branco  -  -  - LC 1, 2, 3

Piaya cayana alma-de-gato  -  -  - LC 1, 2, 3

Táxon Nome popular Endemismo
Status de conservação

Fonte



Elaboração do Plano de Manejo do  
Monumento Natural do Itabira (MONAI) 

 
Caracterização do  

Monumento Natural do Itabira (MONAI)    

 

 
Av. Carandaí, 288 | 2º andar | Funcionários | Belo Horizonte | MG | CEP: 30130060 | Tel. 31 3227-5722 | www.azurit.com.br      245 

Continuação 

 
Continua 

ES Brasil Global

Cuculiformes

Cuculidae 

Tapera naevia saci  -  -  - LC 1, 2, 3

Strigiformes

Tytonidae 

Tyto alba coruja-da-igreja  -  -  - LC 1, 2

Strigidae 

Megascops atricapilla corujinha-sapo - - - LC 3

Athene cunicularia coruja-buraqueira  -  -  - LC 1, 3

Glaucidium brasilianum caburé  -  -  - LC 1, 2, 3

Megascops choliba corujinha-do-mato  -  -  - LC 1, 3

Pulsatrix koeniswaldiana murucututu-de-barriga-amarela MA  -  - LC 1, 2, 3

Caprimulgiformes

Caprimulgidae 

Hydropsalis torquata bacurau-tesoura  -  -  - LC 1, 2, 3

Lurocalis semitorquatus  tuju  -  -  - LC 2, 3

Nyctidromus albicollis bacurau  -  -  - LC 1, 2, 3

Apodiformes

Apodidae

     Chaetura cinereiventris andorinhão-de-sobre-cinzento  -  -  - LC 2, 3
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Apodiformes

Apodidae

Chaetura meridionalis andorinhão-do-temporal  -  -  - LC 2, 3

Streptoprocne biscutata taperuçu-de-coleira-falha - - - LC 3

Streptoprocne zonaris taperuçu-de-coleira-branca - - - LC 3

Trochilidae 

Phaethornis pretrei rabo-branco-acanelado  -  -  - LC 1

Amazilia fimbriata beija-flor-de-garganta-verde  -  -  - LC 1, 2, 3

Amazilia lactea beija-flor-de-peito-azul  -  -  - LC 2,3

Amazilia versicolor beija-flor-de-banda-branca  -  -  - LC 2, 3

Anthracothorax nigricollis beija-flor-de-veste-preta  -  -  - LC 2, 3

Calliphlox amethystina estrelinha-ametista  -  -  - LC 2

Campylopterus largipennis asa-de-sabre-cinza  -  -  - LC 2

Chlorestes notata beija-flor-de-garganta-azul  -  -  - LC 2

Chlorostilbon lucidus besourinho-de-bico-vermelho  -  -  - LC 1, 2, 3

Eupetomena macroura beija-flor-tesoura  -  -  - LC 1, 2, 3

Glaucis hirsutus balança-rabo-de-bico-torto  -  -  - LC 2, 3

Hylocharis cyanus beija-flor-roxo  -  -  - LC 2, 3

Hylocharis sapphirina beija-flor-safira  -  -  - LC 2, 3

Lophornis magnificus topetinho-vermelho  -  -  - LC 2
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Apodiformes

Trochilidae 

Phaethornis idaliae rabo-branco-mirim  MA -  - LC 2, 3

Polytmus guainumbi beija-flor-de-bico-curvo  -  -  - LC 2,3

Thalurania glaucopis beija-flor-de-fronte-violeta MA  -  - LC 1

Trogoniformes

Trogonidae 

Trogon viridis surucuá-grande-de-barriga-amarela  -  -  - LC 1, 2, 3

Coraciiformes

Alcedinidae 

Chloroceryle amazona martim-pescador-verde  -  -  - LC 1, 2, 3

Chloroceryle americana martim-pescador-pequeno  -  -  - LC 1, 2, 3

Megaceryle torquata martim-pescador-grande  -  -  - LC 1, 2, 3

Galbuliformes

Bucconidae 

Malacoptila striata barbudo-rajado MA  -  - LC 1, 2, 3

Nystalus chacuru joão-bobo  -  -  - LC 1

Galbulidae

Jacamaralcyon tridactyla cuitelão MA  -  - NT 2

Galbula ruficauda ariramba-de-cauda-ruiva  -  -  - LC 2, 3
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Piciformes

Ramphastidae 

Pteroglossus bailloni araçari-banana  -  -  - NT 1

Pteroglossus aracari araçari-de-bico-branco  -  -  - LC 1, 2, 3

Ramphastos vitellinus tucano-de-bico-preto  -  -  - VU 2, 3

Picidae 

Dryocopus lineatus pica-pau-de-banda-branca - - - - 3

Campephilus robustus  pica-pau-rei MA  -  - LC 2

Colaptes campestris pica-pau-do-campo  -  -  - LC 1, 2, 3

Melanerpes candidus pica-pau-branco  -  -  - LC 1, 2, 3

Melanerpes flavifrons benedito-de-testa-amarela MA -  - LC 2, 3

Piculus flavigula pica-pau-bufador  -  -  - LC 2

Picumnus cirratus pica-pau-anão-barrado  -  -  - LC 1, 2, 3

Veniliornis maculifrons picapauzinho-de-testa-pintada  MA  -  - LC 1, 2, 3

Passeriformes

Plantyrinchidae

Platyrinchus mystaceus patinho - - VU LC 3

Donacobiidae

Donacobius atricapilla japacanim - - - LC 3
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Passeriformes

Conopophagidae

Conopophaga melanops cuspidor-de-máscara-preta  MA  - VU LC 2, 3

   Formicariidae

Formicarius colma galinha-do-mato  - VU  - LC 2, 3

Thamnophilidae 

Thamnophilus palliatus choca-listrada  -  -  - LC 1, 2

Dysithamnus plumbeus choquinha-chumbo MA  - EN VU 2, 3

Formicivora rufa papa-formiga-vermelho  -  -  - LC 2, 3

Myrmotherula axillaris choquinha-de-flanco-branco  -  -  - LC 2, 3

Thamnohilus punctatus choca-bate-cabo  -  -  -  - 2

Thamnophilus caerulescens choca-da-mata  -  - VU LC 1

  Dendrocolaptidae 

Dendrocincla turdina arapaçu-liso MA  -  - LC 2, 3

Dendrocolaptes platyrostris arapaçu-grande  -  -  - LC 2, 3

Lepidocolaptes squamatus arapaçu-escamado MA  -  - LC 2, 3

Sittasomus griseicapillus arapaçu-verde  -  -  - LC 2, 3

Xiphocolaptes albicollis arapaçu-de-garganta-branca  -  -  - LC 2, 3

Xiphorhynchus fuscus arapaçu-rajado  -  -  - LC 1, 3
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ES Brasil Global

Passeriformes

Xenopidae

Xenops rutilans bico-virado-carijó  -  -  - - 1, 2, 3

Furnariidae 

Automolus leucophthalmus barranqueiro-de-olho-branco MA  -  - LC 2, 3

Certhiaxis cinnamomeus curutié  -  -  - LC 1, 2, 3

Furnarius figulus casaca-de-couro-da-lama  -  -  - LC 1, 2, 3

Furnarius rufus joão-de-barro  -  -  - LC 1, 2, 3

Lochmias nematura joão-porca  -  -  - LC 1

Phacellodomus rufifrons joão-de-pau  -  -  - LC 1, 2, 3

Synallaxis frontalis petrim  -  -  - LC 2, 3

Synallaxis spixi joão-teneném  -  -  - LC 2, 3

Thripophaga macroura rabo-amarelo MA VU VU 2

Pipridae 

Manacus manacus rendeira  -  -  - LC 1, 3

Neopelma aurifrons fruxu-baiano MA - EN VU 3

Cotingidae 

Xipholena atropurpurea anambé-de-asa-branca MA - VU VU 3

Procnias nudicollis araponga MA  -  - NT 1
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ES Brasil Global

Passeriformes

Rhynchocyclidae 

 Poecilotriccus plumbeiceps tororó  -  -  - LC 2

Hemitriccus orbitatus tiririzinho-do-mato MA  -  - NT 2, 3

Leptopogon amaurocephalus cabeçudo  -  -  - LC 2, 3

Myiornis auricularis miudinho MA  -  - LC 2, 3

Rhynchocyclus olivaceus bico-chato-grande  - VU  - LC 2, 3

Tolmomyias flaviventris bico-chato-amarelo  -  -  - LC 2, 3

Tolmomyias poliocephalus bico-chato-de-cabeça-cinza  -  -  - LC 2, 3

Tolmomyias sulphurescens bico-chato-de-orelha-preta  -  -  - LC 2, 3

Corythopis delalandi estalador  - VU  - LC 2, 3

Todirostrum cinereum ferreirinho-relógio  -  -  - LC 1, 2, 3

Todirostrum poliocephalum teque-teque MA  -  - LC 1, 2, 3

Onychorhynchidae

Myiobius barbatus assanhadinho  -  -  - LC 2

Tyrannidae 

Pyrocephalus rubinus príncipe - - - LC 3

Arundinicola leucocephala freirinha  -  -  - LC 1, 2, 3

Attila rufus capitão-de-saíra MA - - LC 3

Camptostoma obsoletum risadinha  -  -  - LC 2
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ES Brasil Global

Passeriformes

Tyrannidae 

Capsiempis flaveola  marianinha-amarela  -  -  - LC 2

Cnemotriccus fuscatus  guaracavuçu  -  -  - LC 2, 3

Colonia colonus viuvinha  -  -  - LC 1, 3

Contopus cinereus papa-moscas-cinzento  -  -  - LC 2, 3

Elaenia flavogaster guaracava-de-barriga-amarela  -  -  - LC 1, 2, 3

Empidonomus varius peitica  -  -  - LC 2, 3

Euscarthmus meloryphus barulhento  -  -  - LC 2, 3

Fluvicola nengeta lavadeira-mascarada  -  -  - LC 1, 2, 3

Gubernetes yetapa tesoura-do-brejo  -  -  - LC 1, 2, 3

Hirundinea ferruginea gibão-de-couro  -  -  - LC 2, 3

Lathrotriccus euleri enferrujado  -  -  - LC 2, 3

Legatus leucophaius bem-te-vi-pirata - - - LC 3

Machetornis rixosa  suiriri-cavaleiro  -  -  - LC 2, 3

Machetornis rixosa suiriri-cavaleiro  -  -  - LC 1

Megarynchus pitangua neinei  -  -  - LC 1, 2, 3

Myiarchus ferox maria-cavaleira  -  -  - LC 2, 3

Myiarchus swainsoni irré  -  -  - LC 2, 3

Myiarchus tuberculifer maria-cavaleira-pequena  -  -  - LC 2, 3
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Passeriformes

Tyrannidae 

Myiarchus tyrannulus maria-cavaleira-de-rabo-enferrujado  -  -  - LC 2, 3

Myiodynastes maculatus bem-te-vi-rajado  -  -  - LC 1, 2, 3

Myiophobus fasciatus filipe  -  -  - LC 1, 2, 3

Myiozetetes similis bentevizinho-de-penacho-vermelho  -  -  - LC 1, 2, 3

Phyllomyias fasciatus piolhinho  -  -  - LC 2, 3

Pitangus sulphuratus bem-te-vi  -  -  - LC 1, 2, 3

Rhytipterna simplex vissiá  -  -  - LC 2, 3

Satrapa icterophrys suiriri-pequeno  -  -  - LC  2, 3

Serpophaga nigricans joão-pobre  -  -  - LC 2, 3

Tyrannus melancholicus suiriri  -  -  - LC 1, 2, 3

Tyrannus savana tesourinha  -  -  - LC 2, 3

Xolmis cinereus primavera  -  -  - LC 2, 3

Xolmis velatus  noivinha-branca  -  -  - LC 2, 3

Tityridae

Pachyramphus polychopterus caneleiro-preto  -  -  - LC 1, 3

Pachyramphus castaneus caneleiro  -  -  - LC 2, 3

Pachyramphus marginatus caneleiro-bordado  -  -  - LC 2, 3

Pachyramphus polychopterus caneleiro-preto  -  -  - LC 2
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Passeriformes

Tityridae

Pachyramphus validus caneleiro-de-chapéu-preto  -  -  - LC 2, 3

Pachyramphus viridis caneleiro-verde  -  -  - LC 2, 3

Tityra cayana anambé-branco-de-rabo-preto  -  -  - LC 2, 3

Tityra inquisitor anambé-branco-de-bochecha-parda  -  -  - LC 2, 3

Hirundinidae 

Hirundo rustica andorinha-de-bando - - - LC 3

Progne chalybea adorinha-doméstica-grande - - - LC 3

Progne tapera andorinha-do-campo  -  -  - LC 1, 3

Pygochelidon cyanoleuca andorinha-pequena-de-casa - - - LC 3

Stelgidopteryx ruficollis andorinha_serradora - - - LC 3

Tachycineta albiventer andorinha-do-rio - - - LC 3

Tachycineta leucorrhoa andorinha-de-sobre-branco  -  -  - LC 1, 3

Troglodytidae 

Pheugopedius genibarbis garrinchão-pai-avô  -  -  - LC 2, 3

Troglodytes musculus corruíra  -  -  -  - 1, 2

Turdidae 

Turdus albicollis sabiá-coleira  -  -  -  - 2, 3

Turdus amaurochalinus sabiá-poca  -  -  - LC 1, 2, 3
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Passeriformes

Turdidae 

Turdus flavipes sabiá-una  -  -  - LC 1, 2

Turdus fumigatus sabiá-da-mata  - -  - LC 2, 3

Turdus leucomelas sabiá-barranco  -  -  - LC 1, 2, 3

Turdus rufiventris sabiá-laranjeira  -  -  - LC 1, 2, 3

Mimidae 

Mimus saturninus sabiá-do-campo - - - LC 3

Motacillidae

Anthus lutescens caminheiro-zumbidor  -  -  - LC 2, 3

Thraupidae 

Saltator similis trinca-ferro - - - LC 3

Coereba flaveola cambacica  -  -  - LC 1, 2,3

Coereba flaveola  cambacica  -  -  - LC 2

Conirostrum speciosum figuinha-de-rabo-castanho  -  -  - LC 1, 2

Coryphospingus pileatus tico-tico-rei-cinza  -  -  - LC 1, 2, 3

Cyanerpes cyaneus saíra-beija-flor  -  -  - LC 2, 3

Dacnis cayana saí-azul  -  -  - LC 1, 2, 3

Emberizoides herbicola canário-do-campo  -  -  - LC 1, 2, 3

Hemithraupis flavicollis saíra-galega  -  -  - LC 2, 3

Táxon Nome popular Endemismo
Status de conservação

Fonte



Elaboração do Plano de Manejo do  
Monumento Natural do Itabira (MONAI) 

 
Caracterização do  

Monumento Natural do Itabira (MONAI)    

 

 
Av. Carandaí, 288 | 2º andar | Funcionários | Belo Horizonte | MG | CEP: 30130060 | Tel. 31 3227-5722 | www.azurit.com.br      256 

Continuação 

 
Continua 

ES Brasil Global

Passeriformes

Thraupidae 

Hemithraupis ruficapilla saíra-ferrugem MA  -  - LC 2, 3

Lanio cristatus tiê-galo  -  -  - - 2, 3

Nemosia pileata saíra-de-chapéu-preto  -  -  - LC 1, 2, 3

Paroaria coronata cardeal  -  -  - LC 1

Saltator maximus tempera-viola  -  -  - LC 2

Schistochlamys ruficapillus bico-de-veludo  -  -  - LC 1

Sicalis flaveola canário-da-terra  -  -  - LC 1, 2, 3

Sporophila angolensis curió  - -  - LC 2, 3

Sporophila caerulescens coleirinho  -  -  - LC 1, 2, 3

Sporophila leucoptera  chorão  -  -  - LC 2, 3

Sporophila nigricollis baiano  -  -  - LC 1

Tachyphonus coronatus tiê-preto MA  -  - LC 1, 2, 3

Tangara cayana saíra-amarela  -  -  - LC 1, 2, 3

Tangara mexicana saíra-de-bando  -  -  - LC 2

Tangara palmarum sanhaçu-do-coqueiro  -  -  - LC 1, 3

Tangara sayaca sanhaçu-cinzento  -  -  - LC 1, 3

Tangara sayaca sanhaçu-cinzento  -  -  - LC 2

Tangara seledon saíra-sete-cores MA  -  - LC 1, 2
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Passeriformes

Thraupidae 

Trichothraupis melanops tiê-de-topete  -  -  - LC 2, 3

Volatinia jacarina tiziu  -  -  - LC 1, 2, 3

Vireonidae

Hylophilus thoracicus vite-vite  -  -  - LC 2, 3

Vireo chivi juruviara  -  -  - LC 2

Vireonidae pitiguari  -  -  - LC 2

Passerellidae

     Ammodramus humeralis tico-tico-do-campo

Zonotrichia capensis tico-tico  -  -  - LC 2, 3

Parulidae

Setophaga pitiayumi mariquita  -  -  - LC 2

Basileuterus culicivorus  pula-pula  -  -  - LC 2, 3

Geothlypis aequinoctialis pia-cobra  -  -  - LC 2, 3

Estrildidae

Estrilda astrild bico-de-lacre  -  -  - LC 2, 3

Icteridae 

Cacicus haemorrhous guaxe  -  -  - LC 1, 2

Chrysomus ruficapillus garibaldi  -  -  - LC 1, 2, 3
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Passeriformes

Icteridae 

Gnorimopsar chopi graúna  -  -  - LC 1, 2, 3

Icterus jamacaii corrupião  -  -  - LC 1, 3

Molothrus bonariensis chupim  -  -  - LC 1, 2, 3

Psarocolius decumanus japu  -  -  - LC 1, 3

Sturnella superciliaris polícia-inglesa-do-sul  -  -  - LC 1, 3

Cardinalidae

Caryothraustes canadensis furriel  -  - EN LC 2

Habia rubica tiê-de-bando  -  -  - LC 2, 3

Fringillidae 

Euphonia chlorotica fim-fim  -  -  - LC 1, 2, 3

Euphonia violacea gaturamo-verdadeiro  -  -  - LC 1, 2, 3

Passeridae 

Passer domesticus pardal  -  -  - LC 1, 2, 3

Tinamiformes

  Tinamidae

Rhynchotus rufescens perdiz - - - LC 3

Crypturellus noctivagus  jaó-do-litoral MA CR VU NT 2, 3

Crypturellus obsoletus inhambu-guaçu  -  -  - LC 2
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Fonte: 1 - Visão Ambiental (2013), 2 - FPM (2001), 3 - ICMBio (2021a); Endemismo - Brooks et al. (1999); Status de conservação - Iema (2005), Brasil (2014b), IUCN (2020). 

Nota: Endemismo - MA (Mata Atlântica); Status de conservação - LC (Pouco Preocupante), NT (Quase Ameaçada), VU (Vulnerável), EN (Em Perigo), CR (Criticamente em 
Perigo). 

  

ES Brasil Global

Tinamiformes

  Tinamidae

Crypturellus soui tururim  -  -  - LC 2, 3

Crypturellus tataupa inhambu-chintã  -  -  - LC 2, 3

Crypturellus variegatus inhambu-anhangá  - EN  - LC 2, 3

Tinamus solitarius macuco MA CR  - NT 2, 3

Podicipediformes

  Podicipedidae

Podilymbus podiceps mergulhão-caçador  -  -  - LC 2

Tachybaptus dominicus mergulhão-pequeno  -  -  - LC 2, 3

Suliformes

  Anhingidae

Anhinga anhinga biguatinga  -  -  - LC 2, 3

Nyctibiiformes

  Nyctibiidae

Nyctibius grandis mãe-da-lua-gigante  - VU  - LC 3

Nyctibius griseus  mãe-da-lua  -  -  - LC 2, 3
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Didelphimorphia

Didelphidae

Caluromys philander cuíca - 1, 2

Didelphis aurita gambá / saruê MA - - LC 1, 3

Gracilinanus microtarsus cuíca MA - - LC 3

Marmosa demerarae catita - - - LC 2

Marmosops incanus cuíca - - - LC 3

Metachirus nudicaudatus cuíca-de-quatro-olhos - - - LC 3

Philander frenatus cuíca - - - LC 1

Philander opossum jupati-quatro-olhos - - - LC 1

Marmosidae

Metachirus nudicaudatus chupati / jupati - - - LC 2

Primates

Atelidae

Alouatta guariba bugio-ruivo MA - - VU 3

Cebidae

Callithrix geoffroyi sagui-de-cara-branca MA - LC LC 1, 2

Callithrix penicillata sagui-de-tufo-preto - - LC LC 1

Sapajus nigritus macaco-prego MA - - NT 1, 3
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Primates

Pitheciidae

Callicebus  sp. guigó / sarué - - - - 1

Callicebus personatus guigó MA VU VU VU 3

Carnivora

Canidae

Cerdocyon thous cachorro-do-mato - - - LC 1, 2

Canis familiaris cachorro-doméstico - - - - 2, 3

Mustelidae

Galictis cuja furão - - - LC 1

Eira barbara irara - - - LC 1, 2, 3

Lontra longicaudis lontra - - - NT 2

Procyonidae

Nasua nasua quati - - - LC 1

Procyon cancrivorus mão-pelada - - - LC 2, 3

Felidae

Leopardus pardalis jaguatirica - VU - LC 3

Leopardus tigrinus gato-do-mato-pequeno - VU EN VU 2

Puma concolor onça-parda - EN VU - 2

Puma yagouaroundi gato-marrom - - - LC 1, 2
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Pilosa

Dasypodidae

Cabassous tatouay tatu-de-rabo-mole - - - LC 1, 2

Dasypus novemcinctus tatu-galinha - - - LC 1, 2, 3

Euphractus sexcinctus tatu-peba - - - LC 1, 2

Myrmecophagidae

Tamandua tetradactyla tamanduá-mirim - - - LC 1, 2, 3

Xenarthra

Bradypus variegatus preguiça - - - LC 1, 2

Rodentia

Caviidae

Cavia aperea preá - - - LC 1, 2

Cavia fulgida preá 2

Cuniculus paca paca - - - LC 1

Hydrochoerus hydrochaeris capivara - - - LC 1, 3

Cricetidae

Akodon  sp. - - - - - 4

Cerradomys subflavus rato-do-mato - - - LC 2

Delomys sublineatus rato-do-mato MA - - LC 4

Euryoryzomys russatus rato-do-mato MA - - LC 4

Táxon Nome popular Endemismo
Status de conservação

Fonte



Elaboração do Plano de Manejo do  
Monumento Natural do Itabira (MONAI) 

 
Caracterização do  

Monumento Natural do Itabira (MONAI)    

 

 
Av. Carandaí, 288 | 2º andar | Funcionários | Belo Horizonte | MG | CEP: 30130060 | Tel. 31 3227-5722 | www.azurit.com.br      263 

Continuação 

 
Continua 

 

 

ES Brasil Global

Rodentia

Cricetidae

Hylaeamys megacephalus calungão / rato-do-mato - - - LC 2

Mus musculus camundongo - - - - 3

Nectomys squamipes rato-d’água - - - LC 2

Rattus norvergicus ratazana - - - - 3

Sooretamys angouya rato-do-arroz MA - - LC 3

Dasyproctidae

Agouti paca paca - - - LC 1, 2

Dasyprocta leporina cutia - - - LC 1, 2

Echimyidae

Trinomys iheringi rato-de-espinho MA - - LC 2

Erethizontidae  

Coendou insidiosus ouriço-cacheiro-preto - - - LC 2, 3

Coendou prehensilis ouriço-cacheiro - - - LC 1

Lagomorpha

Leporidae

Sylvilagus brasiliensis tapiti - - - EN 1, 2
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Fonte: 1 - Visão Ambiental (2013), 2- FPM (2001), 3 - ICMBio e Faunativa (2011), 4 - SpeciesLink (s.d.); Status de conservação - Iema (2005), Brasil (2014b), IUCN (2020). 

Nota: Endemismo - MA (Mata Atlântica); Status de conservação - LC (Pouco Preocupante), NT (Quase Ameaçada), VU (Vulnerável), EN (Em Perigo).  

ES Brasil Global

Artiodactyla

Cervidae

Mazama americana veado-mateiro - - - - 2

Chiroptera

Emballounuridae

Peropteryx macrotis morcego - - - LC 4

Molossidae

Molossus molossus morcego-da-cauda-grossa - - - LC 3

Phyllostomidae

Anoura geoffroy morcego - - - LC 3

Carollia perspicillata morcego - - - LC 3

Chrotopterus auritus morcego - - - LC 3, 4

Desmodus rotundus morcego-vampiro - - - LC 3, 4

Diphylla ecaudata morcego-vampiro - - - LC 4

Glossophaga soricina morcego - - - LC 3, 4

Lonchorhina aurita morcego - - VU LC 4

Mimon crenulatum morcego - - - LC 3

Phyllostomus hastatus morcego - - - LC 3

Vespertilionidae

Myotis nigricans morcego - - - LC 3, 4
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Auchenipteridae

Auchenipteridae

Trachelyopterus striatulus jauzinho / cangati - - - 2

Characiformes

Characidae

Astyanax bimaculatus piaba / lambari - - - 1, 2

Astyanax scabripinnis piaba / lambari - - - 1, 2

Astyanax taeniatus piaba / lambari - - - 1, 2

Astyanax giton piaba - - - 3

Astyanax lacustris tambiú - - - 3

Astyanax parahybae lambari - - - 3

Astyanax jacuhiensis lambari - - - 3

Astyanax  sp. - - - - 3

Deuterodon parahybae - - - - 2

Oligosarcus acutirostris lambari - - - 2

Oligosarcus sp. - - - - 3

Erythrinidae

Hoplias malabaricus traíra - - LC 1, 2

Hoplerythrinus unitaeniatus morobá - - - 1

Táxon Nome popular
Status de conservação

Fonte
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Continuação 

 
Continua 

ES Brasil Global

Characiformes

Anostomidae 

Leporinus copelandii piaú / piaba - - - 2

Leporinus  sp. piaú - - - 1

Prochilodontidade

Prochilodus vimboides - - VU - 2

Crenuchidae

Characidium alipioi - - - - 3

Characidium sp. - - - - 3

Characidium vidali - - - - 3

Curimatidae

Cyphocharax gilbert curimabatá / saguiru - - - 3

Cyprinodontiformes

Poeciliidae

Poecilia reticulata barrigudinho - - - 1

Poecilia vivipara guaru - - - 2

Gymnotiformes

Gymnotidae

Gymnotus carapo peixe-faca - - LC 1

Táxon Nome popular
Status de conservação

Fonte
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Continuação 

 
Continua 

ES Brasil Global

Perciformes

Cichlidae

Crenicichla lacustris jacundá - - - 3

Geophagus brasiliensis cará / acará - - - 1, 2. 3

Oreochromis niloticus eduardianus - - - - 2

Gobiidae

Awaous tajasica - - - LC 3

Siluriformes

Loricariidae

Loricariichthys castaneus - - - - 2

Hisonotus thayeri - - - - 3

Rineloricaria lima - - - DD 2

Rineloricaria sp. - - - - 3

Pimelodidae

Rhamdia  cf. quelen bagre - - LC 1

Pimelodella  sp. mandí - - - 1

Trichomycteridae

Trichomycterus  cf. alternatum cambeva / bagrinho - - - 1

Trichomycterus caudofasciatus - - - - 3

Táxon Nome popular
Status de conservação

Fonte
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Continuação 

 
Fonte: 1 - FPM (2001), 2- ICMBio e Faunativa (2011), 3 - SpeciesLink (s.d.); Status de conservação - Iema (2005), Brasil (2014c), IUCN (2020). 

Nota: Status de conservação - DD (Deficiente de Dados), LC (Pouco Preocupante), VU (Vulnerável). 

 

ES Brasil Global

Siluriformes

Heptapteriidae

Pimelodella lateristriga mandi - - - 2

Synbranchiformes

Synbranchidae

Synbranchus marmoratus mussúm - - LC 1

Táxon Nome popular
Status de conservação

Fonte
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