
 
RELATÓRIO DE ATIVIDADES - VOLUNTARIADO JANEIRO 2020 

Período: 20/01 a 30/01/2020 

 
 

 

 
 
Voluntários participantes: 
Cátia Sulamita Dias – Novo Hamburgo/RS 
Cristian Stassun – Rio do Sul/SC 
Livia Caroline da Rocha – Florianópolis/SC 
Patrícia da Costa Kunt – Porto Alegre/RS 
Sergio Ricardo Espada – São Bernardo do Campo/SP 
 
Equipe Coordenadora: 
Ana Luiza Castelo Branco Figueiredo – Analista Ambiental  
Gustavo Nabrzecki – Chefe Substituto  
Michel Omena – Analista Ambiental  
 
Relatório elaborado pela equipe de voluntários, revisado e complementado pela 
gestora Ana Luiza Castelo Branco Figueiredo. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
1º Dia – 20 de janeiro de 2020 

No período da manhã iniciamos o voluntariado com um café de recepção e com 
a apresentação dos participantes e dos servidores abordando suas expectativas e 
motivações quanto ao voluntariado. Após, os servidores Ana Luiza, Gustavo e Michel 
fizeram uma apresentação abordando: O ICMBio, missão da instituição e frentes de 
atuação; caracterização, aspectos históricos e atividades de gestão do PARNA São 
Joaquim, plano de manejo, principais normativas e aspectos relacionados ao 
ordenamento do uso público na Unidade, além de apresentação  do cronograma das 
atividades planejadas. 

No turno da tarde realizamos uma visita ao Mirante da Pedra Furada e iniciamos 
uma limpeza em toda estrada de acesso dos visitantes. Após o mutirão de limpeza 
visitamos a Serra do Corvo Branco e a Gruta Nossa Senhora de Lourdes.  

Nesse mesmo dia iniciamos a confecção de moldes para as pinturas das placas 
de sinalização de trilhas. 
 

 
 
 
2º Dia – 21 de janeiro de 2020 

No período da manhã visitamos o complexo Santa Bárbara, avistamos o Morro 
do Baú e cemitério dos tropeiros, logo, dividimos a equipe em dois grupos: turma 1 fez 
abertura da Trilha da Goiabinha até Cachoeira do Xaxim, e a turma 2 fez sinalização do 
Caminho das Araucárias.  

Retornamos para a base do ICMBio/Urubici e continuamos a confecção de 
moldes para as sinalizações das trilhas. 

 



 

  
 
 
3º Dia – 22 de janeiro de 2020 
 Continuamos os trabalhos no complexo Santa Bárbara, a turma 1 durante a 
manhã organizou os equipamentos e materiais necessários para realizar o manejo da 
Trilha da Goiabinha durante o resto do dia. 
 A turma 2 realizou vistoria na Trilha da Goiabinha para definir a quantidade e os 
pontos para instalação de placas sinalizadoras e no restante do dia foi realizado o corte 
das madeiras, limpeza, polimento e pintura das placas. 
 Retornamos a sede e iniciamos o relatório das atividades e fizemos um churrasco 
de confraternização para as voluntárias aniversariantes.  
  



  
 
 
 
 
4º Dia – 23 de janeiro de 2020 

Ida ao Cânion Laranjeiras para visita de reconhecimento. Não foi possível acesso 
ao Cânion por conta da chuva e da neblina. Na volta circundamos as áreas do Parque via 
estrada da Santa Bárbara. Ficamos presos entre 2 rios por conta do volume de chuva 
que passou por cima das pontes.  

Retornamos a sede onde tivemos uma reunião de organização com Paulo Santi 
e Ana para alinhar trabalhos dos próximos dias e continuamos os moldes de sinalização.  

 

 
 
 
5º Dia – 24 de janeiro de 2020 

Trabalhamos na sede Santa Bárbara serrando, lixando, furando e pintando as 
placas de sinalização da Trilha da Goiabinha. Logo, a turma 1 realizou a instalação das 



respectivas placas na trilha. A turma 2 fez sinalização da Cachoeira da Cascatinha, 
instalação de palanques e roçada dessa trilha. 

Com o retorno para sede, foram realizadas confecções de outros moldes para as 
placas sinalizadoras. O voluntário Sergio Espada iniciou a criação de um mapa das trilhas 
do complexo Santa Bárbara. O voluntário Cristian iniciou a edição de fotos e vídeos das 
atividades.  
 

 

 

 
 
 
6º Dia – 25 de janeiro de 2020 



No período da manhã, três voluntárias, Cátia, Patrícia e Luciana permaneceram 
na sede de Urubici auxiliando na recepção e entrega de autorizações para a visitação ao 
Morro da Igreja e confecções de moldes para a trilha das Três Quedas e Caminho das 
Araucárias. O restante da equipe seguiu para Santa Bárbara para a instalação de 
palanques na beira da estrada do Caminho das Araucárias.  
 No inicio da tarde na sede da Santa Bárbara, os voluntários se separaram em 
duas equipes, a turma 1 instalou o último palanque no Caminho das Araucárias e 
realizou sinalizações em pedras. A turma 2 iniciou a sinalização da Trilha das Três 
quedas, com colocação de palanque e pintura em pedras. As duas turmas se 
encontraram nas Três Quedas e cantaram parabéns para a voluntária Livia e fizeram o 
retorno para a sede. Durante o retorno foram reconhecidos outros pontos para a 
sinalização.  

 



 
 
7º Dia – 26 de janeiro de 2020 
 Dia de folga dos voluntários. O brigadista Renato voluntariou-se para guiar os 
voluntários na trilha da Pedra Furada. Foi um dia significativo e de boas 
confraternizações.   
 

 

 
 
 
8º Dia – 27 de janeiro de 2020 

A voluntária Patrícia permaneceu na sede do ICMBio fazendo os moldes para as 
placas sinalizadoras do Caminho das Araucárias, enquanto o restante da equipe foi até 
o Morro da Igreja e realizou a manutenção da Trilha das Nascentes do Rio Pelotas 
instalando palanques e placas, pintando as sinalizações e limpando a trilha já existente. 



Retorno para a sede do ICMBio, continuando as confecções de moldes para as pinturas 
das placas de sinalização da Trilha das Nascentes do Rio Pelotas. 

 

  
 
 
9º Dia – 28 de janeiro de 2020 
 A equipe toda permaneceu na sede do ICMBio/Urubici, realizando as últimas 
atividades, tais como a finalização do mapa do complexo de Santa Bárbara, edição de 
fotos e vídeos do voluntariado, atualização das redes sociais do Parque, início da 
tabulação dos dados de autorização da visitação no Morro da Igreja do período de 
Janeiro e Fevereiro de 2019.  



 
 
 
10º Dia – 29 de janeiro de 2020 
 A equipe de voluntários foi divida em duas turmas, a turma 1 foi para o complexo 
Santa Bárbara para pintar e finalizar a sinalização da Trilha das Três Quedas, instalar a 



placa do Caminho das Araucárias na estrada e finalizar a roçada do trecho da Cachoeira 
do Xaxim até a sede (Trilha da Goiabinha). Porém, devido à chuva só foi possível instalar 
a placa do Caminho das Araucárias.   

A turma 2 foi para a Trilha das Nascentes do Rio Pelotas para realizar a instalação 
de placas informativas no início e fim da trilha. Durante o percurso foi realizado uma 
vistoria para avaliar a eficiência da sinalização realizada no dia anterior, algumas 
alterações foram feitas e anotadas para uma futura intervenção.   

No retorno para a sede do ICMBio/Urubici, foi realizada a edição do mapa do 
Núcleo Morro da Igreja, contendo a Trilha das Nascentes do Rio Pelotas e Pedra Furada, 
edição de fotos e vídeos do voluntariado, continuação da tabulação das autorizações da 
visitação do Morro da Igreja, atualização das redes sociais do parque.  

Reunião de avaliação do voluntariado e churrasco de confraternização da turma.  
 

 
 
 
11º Dia – 30 de janeiro de 2020 
 Continuação da tabulação das autorizações para a visitação no Morro da Igreja 
dos meses de março até 24 de abril de 2019, confecção de pastas de papelão para o 
transporte dos moldes para pintura das placas sinalizadoras em campo e revisão de 
material de educação ambiental. Finalização do relatório do voluntariado.  
 

 


