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180ª
80ª CE: Cachoeira do Funil **

bancos de areia. Prosseguindo pela trilha, pés de framboesa
silvestre adornavam as margens do caminho e as pequenas
frutas foram degustadas pelos nossos trilheiros. No meio do

Local: Natividade da Serra
Percurso: 60 km de carro (ida) + 9,4 km de caminhada (total)
Data: Dom, 05/02 - dia ensolarado

caminho, um grupo de rafting com seus botes se preparava
para a aventura. Finalmente nossos trilheiros alcançaram a
Praia do Funil, uma linda praia de areias claras às margens do

Número de participantes: 11

Rio Paraibuna. A praia é conhecida por esse nome devido à

O grupo partiu do Horto Municipal e fez uma parada para o
café ainda em Taubaté. Depois, prosseguiu até o Bairro Dias,
onde foi iniciada a caminhada pela estrada de terra entre as
propriedades rurais. À frente de uma grande área de pastagem,
o belo Rio Paraibuna já era visível. O grupo adentrou a mata,
descendo por uma trilha bem estreita, cercada de vegetação
mais preservada até o rio, no qual afloravam grandes pedras.
Ao longo do rio, algumas pequenas praias são formadas pelos

proximidade com a cachoeira homônima. A paisagem no local
é muito bonita, cercada de mata preservada. O rio apresenta
muitas pedras e corredeiras caudalosas que se sucedem até a
Cachoeira do Funil (foto). Outro grupo de rafting já descia o rio
e seus integrantes pararam para lanchar na praia. Devido ao
regime intenso de chuvas no período, o rio apresentava volume
de água maior do que o registrado nos anos anteriores e a
água estava um pouco barrenta. Depois de um banho nas
águas refrescantes, o grupo iniciou o retorno seguindo pelas
pedras às margens do rio. Porém, logo foi necessário adentrar
pela mata, pois havia muita água nas pedras à frente. Na trilha
bastante fechada, alguns troncos de árvores e bambus
estavam caídos, mas nada que comprometesse a passagem.
Depois de admirar cogumelos, bromélias, e samambaias
entremeadas à mata fechada, alcançou-se uma área com a
vegetação mais rasteira, às margens do rio que, nesse local,
forma uma curva em formato de ferradura, que é visível do alto
do morro. Retornando à estrada de terra, o grupo seguiu até o
ponto inicial para embarcar na van. Depois de uma parada para
lanche em São Luiz do Paraitinga, foi realizado o retorno a
Taubaté encerrando mais uma CE da CamEcol.
** Informações gentilmente cedidas pelo Lauro.

PROGRAMAÇÃO PARA MARÇO

AVISOS e NOTÍCIAS:

06 – Domingo, 7h
181ª CE: Cachoeira da Pedra
Grande, Taubaté *
Saída: Horto Municipal, Taubaté
Obs.: Trazer 1 kg de alimento

- Dia 20/02 foi realizada a reunião mensal, na qual foram discutidos os eventos já
realizados e os do próximo mês.

26 – Domingo, 5h
119ª Trilha: Praia Sete Fontes e
Gruta do Pirata, Ubatuba *
Nível: Leve/Difícil
27 – Segunda, 20h
Reunião, Sede
* Nota: levar lanche e água

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

MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA
R. Condessa de Vimieiro, 400, Alto
do Cardoso, Pindamonhangaba, (12)
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/

118ª
118ª Trilha: das Cachoeiras

A entrada é ladeada por uma “calçada da fama” da fauna

Local: Parque Estadual da Serra do Mar, Cunha

de vários animais silvestres. Outro atrativo na sede é o

Percurso: 120 km de van (ida) + 14,4 km de trilha (total)
Data: Dom, 19/02 – dia ensolarado
Número de participantes: 14
Saímos de Taubaté e passamos em Pinda para pegarmos mais
três participantes. Seguimos até Guaratinguetá, onde pegamos
o acesso para a rodovia que conduz à cidade de Cunha.
Paramos para tomar o café da manhã no charmoso centro
histórico que abriga várias casas antigas de taipa de pilão. De
volta à rodovia, seguimos até o acesso à Estrada Municipal do
Paraibuna que conduz ao parque. Ao longo da estrada,
hortênsias floridas despontam entre uma sucessão de vários
sítios e fazendas, alguns com casas bem antigas e bonitas,
além de várias capelinhas, algumas pousadas, restaurantes e
pequenos comércios de doces e artesanato. A meio caminho
do parque, avistamos a bela Cachoeira do Paraibuna.
Finalmente alcançamos a sede do parque, onde aguardamos
outros visitantes que também fariam a mesma trilha. O
agradável Centro de Visitantes conta com um pequeno museu.

brasileira: lajes de cimento têm o nome, o desenho e a pegada
simulador de chuvas que demonstra a importância da cobertura
vegetal para a prevenção da erosão, principalmente em
terrenos íngremes. Melhorias recentes foram implementadas,
como um colorido parquinho para as crianças e um mirante na
área de lazer, perto do início da Trilha do Rio Paraibuna.
Depois de algumas orientações gerais, partimos com a Luana e
o José Roberto, monitores do parque, que nos acompanhariam
na trilha. Durante todo o trajeto, placas indicam a distância já
percorrida. Contornando o lago, seguimos primeiramente pela
estrada que também pode ser percorrida de carro nesse trecho
inicial, mas fizemos todo o percurso a pé. Em alguns trechos
vamos margeando o Rio Paraibuna que apresenta belas
corredeiras e cachoeiras. Finalmente deixamos a estrada e
seguimos por uma trilha mais estreita e fechada. Atravessamos
uma rústica ponte de madeira estreita sobre o Rio Bonito que,
como o nome diz, é muito bonito com suas águas límpidas e
cristalinas. Logo depois alcançamos a primeira das quatro
quedas da Cachoeira do Ipiranguinha (foto). Trechos curtos de
trilha conduzem às quedas superiores. Embaixo de cada
queda, há uma piscina para banho. Dá para escolher entre as
piscinas, algumas mais rasas, outras mais profundas e ainda
optar por hidromassagens mais suaves ou mais fortes, porém
todas com águas geladas, perfeitas para combater o calor do
verão. Depois da pausa para lanche e banho, retornamos pelo
mesmo caminho. Como todos caminharam em um bom ritmo,
conseguimos retornar à sede do parque com tempo hábil para
fazer a Trilha do Paraibuna. Entretanto, paramos logo no início,
pois optamos por mais um banho gelado nas cachoeiras.
Trocamos contato com o simpático Luiz, um visitante do RJ,
que, mesmo deslocando-se de tão longe para um bate e volta,
marcou de nos encontramos na próxima trilha em Ubatuba. De
volta ao centro de Cunha, paramos para tomar um lanche,
antes de retornamos a nossa cidade, encerrando mais uma
agradabilíssima trilha da CamEcol.

Natureza e Meio Ambiente
Continuando a apresentar as UCs do ICMBio, falaremos sobre o Parque Nacional da
Chapada dos Veadeiros. Com área de 65.514 ha, está localizado no nordeste do
estado de Goiás, entre os municípios de Alto Paraíso de Goiás, Cavalcante e Colinas

Parabéns aos ANIVERSARIANTES:

Seriema) em uma viagem pelo Cerrado brasileiro nas antigas rotas usadas por

09 - Valéria dos Santos
14 - Sérgio Kazuo Saiki
18 - João Antunes de Oliveira
19 - Naira Joana de Paula Simões
21 - Milton Koiti Akiyama
25 - Rodrigo Sales Barbosa
26 - Cristiane Peres Barreto
30 - Lívia Pinheiro Chagas da Cunha
31 - Felipe Gustavo Pereira

garimpeiros. Durante a caminhada, é possível contemplar a paisagem, observar fauna

EXPEDIENTE

do Sul. Criado em 1961, possui formações vegetais únicas, centenas de nascentes e
cursos d’água, rochas com mais de um bilhão de anos, além de áreas de antigos
garimpos como parte da história local. Além da conservação, o parque tem como
objetivos a pesquisa científica, a educação ambiental e a visitação pública. Para
chegar aos principais atrativos do parque, os visitantes podem percorrer quatro trilhas
(Travessia das Sete Quedas, Trilha dos Saltos, Trilha dos Cânions e Trilha da

e flora e tomar banho de rio e cachoeira. Conforme consta no site do ICMBio, nosso
país é uma região endêmica do vírus da Febre Amarela, portanto orienta-se a tomar a
vacina da Febre Amarela com no mínimo 10 dias de antecedência da viagem.
Fonte: http://www.icmbio.gov.br/
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