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161ª
61ª CE: Piracuama a Santo Antônio do
Pinhal **
Local: Santo Antônio do Pinhal
Percurso: 24 km de carro + 14,6 km de caminhada (ida + volta)
Data: Dom, 05/07 - dia nublado/chuvoso

Sucesso (século XVIII), o Palacete Visconde da Palmeira
(século XIX) que abriga o Museu Histórico e Pedagógico Dom
Pedro I e Dona Leopoldina e o Bosque da Princesa (século
XIX) localizado às margens do Rio Paraíba do Sul. Após o
breve city tour, prosseguiu-se até o Clube de Campo
Piracuama, onde foi iniciada a caminhada que seguiu pela linha

Devido a um problema de logística, o destino da CE foi alterado
e repetiu-se um roteiro já realizado recentemente. Passou-se
pelo centro de Pindamonhangaba e foi possível admirar alguns
prédios históricos como a Igreja Matriz de N. Sra. do Bom

férrea até Santo Antônio do Pinhal. Encontrou-se um grupo de
Pinda que realizava o mesmo trajeto. A subida suave, mas
contínua margeia, inicialmente, o Rio Piracuama, que corre
pelo leito pedregoso formando corredeiras. Foi realizada uma
parada para descanso e lanche em uma estação abandonada
que está cada vez mais destruída, infelizmente. No meio do
percurso podem ser avistadas placas de romarias e do
Caminho da Fé. A caminhada prosseguiu entre a paisagem
montanhosa com vegetação nativa, oferecendo belos mirantes
da região. A garoa e a neblina conferiram um visual mais
charmoso ainda à paisagem, como pôde ser presenciado no
Mirante N. Sra. Auxiliadora (foto). Seguiu-se até a Estação
Eugênio Lefèvre que tem infraestrutura turística com lojas de
artesanato e lanchonete. Depois dessa pausa, o retorno foi
feito pelo mesmo caminho e a novidade dessa CE foi encontrar
o trem do passeio turístico reativado após dois anos e meio de
suspensão devido ao acidente de novembro de 2012.
** Informações gentilmente cedidas pelo atleta Lauro.

PROGRAMAÇÃO PARA AGOSTO

AVISOS e NOTÍCIAS:

02 – Sábado, 7h
162ª CE: Serrinha, Taubaté *
Saída: Horto Municipal, Taubaté
Obs: Trazer 1 kg de alimento

- A pesquisa da cachoeira em Pindamonhangaba, no Ribeirão Grande, foi realizada
com sucesso e será incluída na programação desse ano;
- Dia 27/07 ocorreu a reunião mensal, na qual foram discutidos os eventos do mês
anterior e os do próximo mês.

09 – Domingo, 5h
Pesquisa: Cachoeira em Catuçaba,
São Luiz do Paraitinga*
23 – Domingo, 5h
100ª Trilha: Pedra do Macaco,
Guaratinguetá *
Nível: médio
24 – Segunda, 20h
Reunião, Sede
* Nota: levar lanche e água

ALUGA-SE
APARTAMENTO em Ubatuba, na
Praia do Itaguá (próximo ao
Shopping). Tratar com Lauro Natal
(12) 3426-4413 / 99143-9078

Pneus - Alinhamento – Balanceamento
Freios - Suspensão – Escapamentos
Som - Alarmes – Acessórios em geral
Conversão bi-combustível
Av. Granadeiro Guimarães, 505, Taubaté,
Tel.: (12) 3624-3325 / Fax: (12) 3635-2778

MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA
R. Condessa de Vimieiro, 400, Alto
do Cardoso, Pindamonhangaba,
3642-2688

"Precisando conversar? Nós ouvimos você" - Samaritanos Taubaté, Praça Dr.
Barbosa de Oliveira, s/n, sala 6, no piso superior da Rodoviária Velha, Centro, 141,
3663-4111, das 15 às 03h. Trabalho orientado pelo CVV (Centro de Valorização da
Vida) http://www.cvv.org.br/

99ª
99ª Trilha: Pedra Asa de Hermes

inusitados, esculpidas pela ação do tempo, vão surgindo pelo
caminho e evocam tartarugas, focas, golfinhos e o que mais a

Local: Parque Nacional de Itatiaia, parte alta

imaginação inspirar. Passamos pela Nascente do Rio Campo

Percurso: 156 km de van (ida) + 12 km de trilha (total)***

Belo que é potável, mas ferruginosa, segundo o guia. Perto do

Data: Dom, 26/07 – dia ensolarado

Abrigo Rebouças, o magnífico visual das águas cristalinas da

Número de participantes: 14 + guia César Caffé

barragem emoldurada pelas Agulhas Negras ao fundo foi a

Tivemos a participação de apenas uma van nessa trilha. Talvez

primeira de uma longa série de cenários marcantes da trilha.

as chuvas do sábado tenham afugentado algumas pessoas,

Depois de atravessar a pitoresca ponte pênsil, avistamos a

mas tivemos um lindo domingo ensolarado. Paramos para o

Pedra Prateleiras que, apesar de distante, fazia uma bela

café no Bar do Miguelzinho, na Garganta do Registro. Com a

composição com a Lagoa do Cavalo ou do Peixe, conforme a

temperatura

mas

imaginação ditar. Seguimos margeando as Agulhas Negras,

presenciamos a bela paisagem dos vales cobertos por

admirando o visual belíssimo de seus paredões com ranhuras

nevoeiro. Antes de chegar à portaria do Parque Nacional de

esculpidas pela natureza, até avistarmos a Pedra Asa de

Itatiaia (PNI), vimos a Pedra do Camelo, do lado direito da

Hermes. Nesse ponto, temos uma bela vista panorâmica com o

estrada. Iniciamos a caminhada e, logo no início, avistamos o

detalhe da asa no alto. Desse local em diante há alguns

Morro do Couto à direita e, pouco depois, as Agulhas Negras já

trechos de escalaminhada entre o impressionante paredão das

despontavam à esquerda. Entre as formações mais famosas, a

Agulhas Negras e a Asa de Hermes. Depois começamos a

paisagem seguia com morros e pedras anônimas, mas

subir a formação Asa de Hermes e finalmente atingimos o alto

igualmente de surpreendente beleza. Pedras de formatos

da pedra, onde fica o livro de assinaturas (foto), mas para

mais

elevada,

não

vimos

geada,

alcançar o topo da asa propriamente dita, é recomendável usar
técnicas de escalada. A temperatura estava amena, mas o
vento castigava muito e depois de admirar a vista panorâmica
da paisagem ao redor, retornamos pelo mesmo caminho da
ida. Embora o parque tenha uma rica fauna, avistamos apenas
alguns

pássaros

no

início

da

caminhada.

Felizmente

encontramos pouquíssimo lixo no percurso, o que já era
esperado, dispensando o Projeto Atleta Exemplar nessa trilha.
Porém, obviamente, todos são incentivados a seguir a uma
conduta consciente. Ainda fizemos uma parada no comércio da
Garganta do Registro e após a tradicional foto do grupo
encerramos mais uma trilha da CamEcol.
*** Distâncias aproximadas

Natureza e Meio Ambiente
Mais uma UC do ICMBio visitada pela CamEcol é a Floresta Nacional (FLONA) de
Passa Quatro. Localizada no sul de Minas Gerais, em Passa Quatro, possui uma área

ANIVERSARIANTES
Parabéns aos ANIVERSARIANTE
S:

a presença de pinus, uma vez que é uma espécie exótica e proibida em UCs. Ao

01 - Marcos Ferreira Meirelles
08 - Mayara Del Santo
09 - Reinaldo dos Santos
13 - Cristiane Barbosa da Silva Neves
22 - Ana Carolina Bissoli

entrar em contato com a administração da FLONA, eles esclareceram que realmente

EXPEDIENTE

de 335,37 ha, inseridos no Domínio da Mata Atlântica, integrando o Corredor
Ecológico da Serra da Mantiqueira e o Mosaico de UCs da Serra da Mantiqueira.
Nessa UC, a CamEcol visitou a Cachoeira de Iporã. Durante a nossa visita, estranhei

são pinus (Pinus elliotti e taeda) plantados quando a UC era gerenciada pelo antigo e
extinto Instituto Nacional do Pinho (INP). O INP era responsável por nortear a política
econômica da madeira no país, com o intuito de poupar as florestas nativas, investiu
em pesquisa e reflorestamento com espécies nativas e exóticas, adquirindo várias
propriedades, que atualmente são, em boa parte, as FLONAs. O Plano de Manejo da
UC estabelece em seu Programa de Manejo Florestal, a retirada gradual dos pinus.
Outra dúvida foi a presença de vegetação abundante no meio dos pinus, uma vez que
esse tipo de árvore gera o chamado “deserto verde”, onde nada mais cresce sob suas
copas. Foi esclarecido que o sub-bosque (que representa a mata atlântica em
regeneração) das florestas plantadas da FLONA é bastante rico, e este fato está
associado a alguns fatores como banco genético, tipo e profundidade do solo e
presença de fauna dispersora de sementes.
Fonte: http://www.icmbio.gov.br/.../2192-flona-de-passa-quatro.html
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OdontoVale - Um novo conceito
em Clínica Popular
Atendimento com a qualidade de um
consultório particular com preços de
convênio. Rodoviária
Velha
de
Taubaté, loja 29, Segunda a Sexta
das 9h às 12h e das 14h às 19h,
Sábado das 9h às 13h, (12) 36227592 / 99127-4977

