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Com uma área aproximada de 1240 ha, o parque foi criado
em 1991, através da Lei Estadual 4.507/91, com o objetivo

de proteger fragmentos dos ecossitemas regionais das
montanhas capixabas. Destacam-se as formações

rochosas de granito e gnaisse que dá origem a um dos
cartões postais do Espírito Santo – a Pedra Azul, e

também a Pedra das Flores.

Leve garrafinha com água, lanche, boné,
protetor solar e repelente

Vindo de Vitória, o acesso mais fácil é pela BR262, entrando na
Rota do Lagarto pelo Café Colonial Peterle. Aí é só seguir a Rota
do Lagarto pelos próximos 2 km. 
Outro acesso é pela ES164, entrando na Rota do Lagarto pelo
km7 e percorrendo 5 km pela Rota – caso escolha esta opção,
aproveite e pare nos Mirantes da Rota para apreciar a Pedra
Azul.

TERÇA A DOMINGO
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: 8:00-17:00
HORÁRIO PARA ACESSAR A TRILHA: DAS 08:00 ÀS
14:30
 LEMBRANDO QUE SÓ É PERMITIDA A ENTRADA DE 

                                            , CHEGUE CEDO!150 pessoas por dia

A trilha é difícil

Subida de 800m a pé para
ter acesso ao centro de

visitantes  
Consulte a previsão do tempo antes de ir. Em

dias chuvosos a trillha para as piscinas naturais
ficará fechada

Para fazer as trilhas é altamente recomendado que
você vá com roupas confortáveis e tênis
antiderrapante. 

Não é permitido entrar com animais
domésticos no parque;

As trilhas são autoguiadas

Reforçando: principalmente no fim de semana e
feriado, chegue cedo! A procura é grande nesses
dias

O Parque

Como chegar

ATENÇÃO AOS HORÁRIOS INFORMAÇÕES

 
Distância da trilha: 3 km
Duração da trilha: De 2 a 3 horas
 
 

 

Nível fácil: Trilha da Pedra Azul, com percurso de 1,1
km (ida e volta), onde os visitantes irão até a base da
Pedra Azul, passando pelos mirantes do Lagarto e do
Forno Grande. 
Nível médio/difícil: Trilha das Piscinas Naturais, com
percurso de 3 km (ida e volta). Para acessar as
piscinas naturais esculpidas na rocha, o visitante
tem duas opções:
1- Subir por uma rampa de pedra  de 97m de
extensão e 40º de inclinação com auxílio de um
corrimão de corda
2- Subir pela trilha dos degraus.
 

Para escalar até o topo da pedra azul é
necessário chegar das 06:00 ás 08:00, é

necessário apresentar todos os
equipamentos de segurança,é

necessário ter um escalador
experiente na equipe e há um limite

de 21 pessoas por dia.
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