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Com 683 metros de altitude as montanhas do Frade e 
a Freira compreende formações rochosas de granito 
que estão localizadas entre os municípios de 
Itapemirim, Cachoeiro de Itapemirim, e Vargem Alta. 
Possui uma área de 861,4 hectares, o que equivale a 
mais ou menos 861 campos de futebol. O Monumento 
natural foi criado para proteger conjunto granítico de 
rara beleza cênica e toda a paisagem do seu entorno, 
os fragmentos florestais, os recursos hídricos e 
também os animais silvestres da área. A região é 
cercada de lendas e histórias folclóricas a respeito 
das formações rochosas.
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Unidades de Conservação
Nosso planeta é rico em diversidade de vida, com 
grande quantidade de animais, plantas, fungos e 
micro-organismos. Cada ser vivo desempenha papel 
fundamental para o equilíbrio do planeta, sendo 
necessário, portanto, que ocorra a proteção das  
espécies.
As unidades de conservação são áreas naturais 
legalmente criadas pelo poder público que surgiram 
com a finalidade de proteger a nossa biodiversidade. 
Você sabia que bem pertinho de você tem uma 
Unidade de Conservação? Sim, é verdade, ela se 
chama Monumento Natural O Frade e a Freira, sendo 
conhecida como um dos mais belos cartões postais 
do nosso Estado. 





A Lenda
Do seu formato, que lembra a imagem de um frade e 
uma freira, surgiram lendas diversas. Diz uma delas 
que um frade e uma freira se apaixonaram, e como 
suas vidas deveriam ser dedicadas a servir a Deus, 
não puderam se render ao amor humano. Como 
forma de permanecerem unidos, os dois foram 
transformados em montanha, e ficam se admirando 
eternamente esculpidos em granito.

    
   





Curiosidades

   O conjunto granítico do Frade e a Freira são 
montanhas gêmeas, ou seja, idênticas 
geologicamente. O que fez a forma de uma montanha 
e outra ser diferente foi a chuva e a mudança de 
temperatura. 
        Você sabia que as montanhas do Frade e a Freira 
foram desenhadas pelo imperador dom Pedro II em 
sua passagem pelo Espírito Santo? Tamanha era a 
beleza das montanhas que Dom Pedro desenhou os 
perfis vistos do mar e também de uma canoa em Rio 
Novo.


