
ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL  ESTADUAL DA PEDRA DO ELEFANTE

A Área de Proteção Ambiental Estadual (APAE) da Pedra do Elefante é uma unidade 

de conservação estadual que tem como objetivos básicos proteger a diversidade 

biológica, disciplinar o processo de ocupação humana e assegurar a sustentabili-

dade do uso dos recursos naturais.

A APAE é caracterizada pela presença de pequenas propriedades rurais de base 

familiar, onde são cultivados principalmente café, banana, pimenta, cacau e man-

dioca; e, desenvolvidas atividades de pecuária e agroturismo.

Devido à importância biológica, paisagística e cultural a Pedra do Elefante foi tom-

bada como patrimônio natural pelo Conselho Estadual de Cultura (Resolução nº 

04/84) e faz parte do Corredor Ecológico da Pedra do Elefante.

GESTÃO

A Área de Proteção Ambiental Estadual da Pedra do Elefante é gerenciada pelo 

Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (IEMA), por meio da Co-

ordenação de Áreas Protegidas. A gestão é feita de forma participativa com re-

presentantes de órgãos governamentais e da sociedade civil, organizados em um 

Conselho Consultivo que se reúne periodicamente. O Conselho foi empossado em 

maio de 2007 e é formado por 14 instituições.

OBJETIVOS

•  Promover o desenvolvimento econômico regional, através do incentivo 

ao uso adequado dos recursos naturais.

•  Proteger espécies de fauna e flora raras e ameaçadas de extinção.

•  Orientar e adequar ambientalmente as atividades produtivas existentes 

na região.

•  Assegurar a quantidade e qualidade dos recursos hídricos.

•  Desenvolver o turismo local e regional, em harmonia com as condições 

naturais.

•  Planejar o uso e a ocupação do solo de forma a propiciar a conectividade 

entre as florestas, formando assim corredores ecológicos.
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INFORMAÇÕES GERAIS

 Município: Nova Venécia - ES

 Bacia Hidrográfica: São Mateus

 Área: 2.562,31 hectares

 Data de Criação: 30 de julho 2001

 nstrumento de Criação: 
Decreto Estadual n° 794-R

 Telefone: (27) 3136-3469

 Site: ww.iema.es.gov.br

 Email: gap@iema.es.gov.br

 Endereço postal: 
IEMA - Gerência de Recursos Naturais. 
BR 262 - Km 0.Pátio Porto Velho. 
Cariacica - ES - 29140-500. 

 Secretaria de Meio Ambiente de Nova 
Venécia: (27) 3752-9110

ATRATIVOS

O maior atrativo da APAE é, sem dúvida, a Pedra do Elefante, afloramento rochoso com cerca de 620 metros de altitude, 

que lembra um grande elefante deitado. No entorno da rocha, existem fragmentos de matas onde podem ser encontrados 

animais como macacos-prego, sagüis, tatus, quatis, jaguatiricas e preguiças. Outro ponto que atrai os visitantes é a game-

leira, uma árvore centenária com cerca de 5 metros de circunferência de tronco. Além da biodiversidade e da paisagem 

monumental, a APAE possui outros encantos, como um casarão, onde estão guardados utensílios e artefatos que perten-

ceram ao desbravador desta região, o Barão de Aymorés. 
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