
 

 

 

REGRAS ESTRITAS NA RESERVA 

 

NÃO SE PERMITEM CACHORROS na reserva, mesmo no seu veículo. 
EXCEÇÃO: cães-guia treinados individualmente para visitantes com 
deficiência, qualificados de acordo com a Lei Americana de Pessoas 
com Deficiência (ADA). 

SEGURANÇA: NÃO SAIA DA TRILHA. Respeite a força dos mares. 
Mantenha-se a uma distância prudente do oceano e longe de penhascos. 
Evite ervas daninhas e carrapatos ao caminhar em trilhas. Use apenas 
trilhas marcadas. Não escale rochas ou suba em árvores. 

VEÍCULOS/ESTACIONAMENTO. O limite de velocidade é de 
15 milhas/hora (24 km/h). Desvie de animais e pedestres. Estacione 
apenas nas áreas designadas. Quando uma área já estiver cheia, procure 
espaço na próxima. Tranque o carro e leve objetos de valor. Bicicletas 
são permitidas apenas nas vias pavimentadas e não podem ser levadas 
ou usadas em trilhas.  

RESPEITE A VIDA SILVESTRE. Avise aos guardas florestais ou guias 
sobre quaisquer problemas. Não remova ou retire objetos naturais, 
como flores, cogumelos, madeira, pedras, conchas, animais aquáticos 
ou algas. Não alimente os animais. É estritamente proibido pescar. 

PROIBIDO FUMAR/FAZER FOGUEIRAS. A vegetação de Point Lobos 
é altamente combustível. Fumar, fazer fogueiras, churrascos e usar 
fogões é estritamente proibido na Reserva. 

PIQUENIQUES. Fazer piqueniques é permitido APENAS em 
Whalers Cove, Piney Woods e Bird Island. Fogos de quaisquer 
tipos são proibidos. 

JOGOS E RECREAÇÃO. Drones e jogos com bolas de basebol, futebol 
americano, frisbees e pipas, instrumentos de geocaching são proibidos: 
estas atividades não são seguras e podem causar danos à fauna e flora de 
Point Lobos. 

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO. Os visitantes devem sair da Reserva 
no horário de funcionamento indicado na entrada. 
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Os Parques Estaduais da Califórnia apoiam o acesso inclusivo. Antes 
de chegar, visitantes com deficiência que precisarem de ajuda, ou 
que precisarem desta publicação em formato alternativo, poderão  

ligar para (831)624-4909, ou  
se comunicar pelo serviço de retransmissão TTY:711 



  

 

A Reserva Natural Estadual de Point Lobos é um refúgio exclusivo de 
fauna e flora marinhas e terrestres, com mais de 300 plantas e 250 
animais. O National Park Service designou Point Lobos como 
monumento natural nacional em 1967. 

Os leões-marinhos californianos, que vivem na praia Sea Lion Point, 
são os habitantes mais barulhentos na reserva. Os primeiros 
colonizadores espanhóis associaram as vocalizações 
roucas dos leões-marinhos ao latido dos lobos e 
começaram a chamar esta região, anteriormente 
conhecida como “Punta de Carmelo”, de “Punta de Lobos”, 
referindo-se ao termo leão-marinho, em espanhol. Quando o estado da 
Califórnia comprou a reserva em 1933, a área foi batizada como Point 
Lobos State Natural Reserve. 

Em novembro, as baleias cinzentas de Califórnia saem das águas 
frias do Alasca e migram ao longo da costa ocidental para procriar e 
dar à luz no oeste da Baixa Califórnia. Na primavera, estas enormes 
criaturas, de 12 a 15 metros, e que pesam até 40 toneladas, voltam 
a seus locais de alimentação no 
Mar de Bering. Esta jornada anual 
percorre mais de 16 mil 
quilômetros, a mais longa migração 
de qualquer mamífero na terra. 
Podemos ver essas maravilhosas criaturas ao sul de Point Lobos, no 
fim de dezembro e janeiro, e quando elas voltam ao norte, de março 
a maio.  

Às vezes, os visitantes também conseguem ver 
outro habitante da reserva: a lontra marinha do sul, 
mergulhando em busca de alimentos ou flutuando 
de barriga para cima nos leitos de algas. Quase em 

vias de extinção no fim do século XIX, elas são amparadas por rigorosas 
leis de proteção da fauna marinha e a população vem aumentando 
lentamente.  

Outra característica marcante é o cipreste de Monterey. Antigamente, 
eram abundantes; hoje, árvores nativas só são encontradas na Península 
de Monterey, em Pebble Beach e em Point Lobos. 
Enraizadas nas falésias acima do surfe, castigadas pelo 
vento e pela umidade, estas árvores refletem o 
infindável conflito entre o mar e a terra. Os ciprestes 
verdes têm uma rica folhagem; as árvores secas têm um 
perfil nu com ramos brancos torcidos, cobertos de algas vermelhas.  

É quase um milagre que a área tenha sido preservada, pois ela passou 
pelas mãos de vários donos: de estação baleeira a pedraria de granito, de 
porto de embarque da mineração de carvão a fábrica de enlatamento de 
frutos do mar – e até se propôs construir um centro urbano na área. Por 
fim, o terreno foi adquirido por um proprietário que soube apreciar as 
qualidades exclusivas. Com a ajuda da Liga Save the Redwoods, a 
área passou à tutela da Califórnia em 1933. Point Lobos ainda 
mantém um ar primitivo, selvagem e ainda está intocada. Há um 
mínimo de estradas na reserva e as áreas mais bonitas só podem ser 
vistas a pé. 

Em 1960, 750 acres subaquáticos foram adicionados a Point Lobos para 
criar a primeira reserva marinha do país. Agora, parte do 
Santuário Marinho Nacional da Baía de Monterey, a fauna 
e flora entremarés e sumbarés são totalmente protegidas 
e o equilíbrio normal de condições favoráveis à 
sobrevivência permanece praticamente inalterado. 

ADVERTÊNCIA 

RESPEITE A FORÇA DO MAR! Mantenha-se longe de penhascos e evite 
as ondas que possam arrastar você ao mar.  

EVITE ERVAS DANINHAS. As três folhas brilhantes 
facilitam a identificação desta planta ao longo da 
trilha. NÃO TOQUE NA PLANTA, pois a secreção 
oleosa pode causar graves erupções cutâneas e 
coceira, que podem durar semanas.  

TRANQUE SEU VEÍCULO e leve seus pertences de valor. 
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