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I. INTRODUÇÃO
Essa atividade, visita de campo dos conselheiros na área do PNSB, estava na programação do
Plano de Ação do Conselho Consultivo do Parque Nacional da Serra da Bocaina para 2011.
Porém, devido a vários fatores, não foi possível realizar tal atividade no referido ano, que, a
princípio estava programada para acontecer durante quatro dias consecutivos nas três áreas do
Parque que a gestão atual está priorizando, em um primeiro momento, para a implementação e o
ordenamento: Caminho de Mambucaba - Trilha do Ouro; Trindade; e Estrada Paraty-Cunha. O
objetivo, dessa priorização, é o de otimizar a reduzida capacidade gestora da unidade através de
ações com foco nas áreas de maior visitação e visibilidade do Parque. Pois se acredita que essas
três áreas implementadas serão fundamentais para alavancar o Parque colocando-o entre os três
Parques Nacionais mais visitados do Brasil.
Em março do corrente ano, foi realizada a construção do Plano de Ação do Conselho Consultivo
do PNSB para o ano de 2012. Voltou-se a planejar a visita de campo que é importante para os
conselheiros conhecerem mais a realidade da Unidade de Conservação. Porém para que fosse
viável a realização da visita de campo, se fizeram necessários realizar alguns ajustes, tais como:
realizar a visita em um local de cada vez; e; que as atividades do conselho não ultrapassassem
dois dias consecutivos. Utilizando esses dois critérios, fez-se um planejamento das visitas de
campo.
A primeira reunião do Conselho Consultivo do PNSB foi realizada em março, justamente para
elaboração do Plano de Ação. A referida reunião aconteceu no interior do PNSB em Trindade,
mais especificamente na Praia do Meio. Aproveitou-se a oportunidade do local da reunião para
realizar a primeira visita de campo dos conselheiros. As demais visitas ficaram programadas da
seguinte forma: 05 de maio (Caminho de Mambucaba em São José do Barreiro); 25 de maio
(Caminho de Mambucaba em Angra dos Reis - Sertão de Mambucaba); 15 de junho (Estrada
Paraty-Cunha).
É importante ressaltar que para organizar a visita de campo demanda uma dedicação especial,
pois envolvem muitos detalhes além de demandar muito tempo para organização da
infraestrutura necessária, mobilização e busca de parceria. Quando se planeja uma atividade
para várias pessoas é necessário prevenir que não falte infraestrutura para ninguém. Porém o
que tem acontecido é que os conselheiros não entram em contato com antecedência
confirmando sua participação, como isso não acontece, o resultado é o desperdício de tempo e
recursos. Pois o planejamento é realizado para todos os conselheiros. Visando diminuir esse
desperdício é imprescindível que os conselheiros se envolvam mais nas atividades do conselho,
se comprometendo em confirmarem com certa antecedência sua participação. É importante
ressaltar que todos os conselheiros presentes na construção do Plano de Ação, se
comprometeram em participar de todas as atividades previstas no referido plano.
É incomensurável o quanto esse tipo de atividade, visita de campo, viabiliza para os
conselheiros, conhecimento e aprendizagem sobre a Unidade de Conservação; além de
promover maior interação entre os mesmos.
O presente relatório trata da segunda visita de campo dos conselheiros que aconteceu na área do
PNSB em São José do Barreiro/SP, no início do Caminho de Mambucaba - Trilha do Ouro.

II. METODOLOGIA
A Visita de Campo na área do Parque Nacional da Serra da Bocaina aconteceu no dia 05 de
maio de 2012. Teve como objetivo viabilizar aos conselheiros um melhor conhecimento da área
do Parque, tais como: suas belezas cênica, naturais e principalmente sua importância ambiental;
para que possam atuar com mais propriedade como conselheiros e poderem participar mais das
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decisões do conselho. A visita propicia também conhecer os principais problemas que ocorrem
na Unidade de Conservação.
Antes da visita, os conselheiros puderam ter uma noção da realidade do PNSB em São José do
Barreiro, durante a reunião Ordinária que aconteceu no dia anterior ao da visita, onde Prefeito
Sr. José Milton Magalhães, a Secretária de Educação Sra. Juraci de Freitas, e do conselheiro que
representa a prefeitura de São José do Barreiro Sr. Guilherme Winther; falaram um pouco sobre
a história do município e PNSB; dos desafios e conquistas da gestão do município; e da atual
relação da prefeitura com o Parque Nacional da Serra da Bocaina. A história da cidade foi bem
abordada a partir do filme apresentado, São José do Barreiro: Aspectos históricos,
Arquitetônicos e Naturais, que teve duração de 30min.

III. DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE
A visita de campo, propriamente dita, aconteceu no dia 05 de maio, porém a ida para a portaria
do PNSB aconteceu no dia 04 de maio, após a visita ao escritório do Parque Nacional da Serra
da Bocaina, que aconteceu logo em seguida a Reunião Ordinária do Conselho Consultivo. Nove
conselheiros mais a secretária executiva do conselho participaram da visita, que foi composta
praticamente por três fases: Casa de Pedra; Caminhada até a Cachoeira; Cachoeira do Santo
Izidro.

1- Início da visita dos conselheiros - Sede do PNSB em São José do Barreiro/SP.
No dia 04 de maio, após a reunião ordinária do Conselho Consultivo do PNSB, pode-se
considerar que se deu início a visita de
campo, pois os conselheiros passaram na
sede do Parque em São José do Barreiro/SP,
onde conheceram suas instalações, bem
como os funcionários do Parque e sua
infraestrutura. Logo em seguida os
conselheiros foram para a portaria do
Parque que fica a 27km da sede, o acesso a
portaria é feito pela SP 221, que está em
péssimas condições em alguns trechos.
Foram 50 minutos de carro traçado até
chegar à portaria.
Rua em frente à sede do escritório do Parque
Nacional da Serra da Bocaina.

2- Noite de prosa na Portaria do PNSB.
Ao chegar à portaria do PNSB, onde se tem a
infraestrutura para pernoitar (alojamento, cozinha
etc.), os conselheiros se organizaram nos alojamentos
e em seguida, foram jantar na cozinha, ao lado do
fogão à lenha, onde foram preparados os caldos. A
noite estava bem fria. Segundo informação do chefe do
PNSB, Francisco Livino, que consultou o termômetro,
no dia seguinte, a mínima estava registrando 6ºC.
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Logo após o jantar os conselheiros continuaram na cozinha, o local mais quente do alojamento,
realizando uma boa prosa, desde assunto sobre o próprio conselho, passando por causos e
acontecimentos gerais atuais. Após o café da manhã, no dia seguinte, foi iniciada às 8h20min a
visita na área do PNSB em São José do Barreiro/SP.

Vista geral do alojamento do Parque Nacional da Serra da Bocaina, localizado na portaria do
Parque.

3- Primeira parte da Visita: Casa de Pedra.
O deslocamento até a casa de Pedra foi realizado de carro, para adiantar a visita e ter tempo
suficiente para ir até a cachoeira. Próximo a casa de Pedra os conselheiros entraram em uma
mata ciliar onde passa o Rio
Mambucaba, um local bem próximo a
sua nascente.

Área de mata ciliar onde passa o Rio
Mambucaba, próximo a sua nascente.

Ruínas da Casa de Pedra.
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4- Segunda parte da visita: Caminhada até
Cachoeira do Santo Izidro.
A caminhada foi realizada por uma estrada de
terra que é possível passar carro. Durante a
caminhada foi possível observar diversas
aves; pegadas de animais; e vegetação bem
específica do local. Logo no início da
caminhada o Chefe do PNSB apresentou uma
placa que contem um mapa do Caminho de
Mambucaba - Trilha do Ouro.

5- Terceira parte da visita: Cachoeira do Santo Izidro
Para chegar à cachoeira o acesso é feito
por uma trilha bem íngreme com boa
estrutura; em alguns pontos possui
escadas com corrimão. Para se ter uma
idéia, a trilha passa ao lado do ponto
mais alto da cachoeira, que pode ser
visto na foto ao lado. Após permanecer
um bom tempo apreciando a cachoeira
e as belezas naturais do PNSB, os
conselheiros retornaram para o
alojamento onde almoçaram e logo em
seguida retornaram para São José do
Barreiro.

IV. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Apesar do pequeno número de participantes, o resultado final da visita foi satisfatório, pois
possibilitou uma maior integração entre os conselheiros presentes e a dinâmica da caminhada
permitiu uma melhor observação dos detalhes da realidade do Parque na área (belezas; desafio;
e oportunidades). Com a presença de um conselheiro local foi possível enriquecer a visita com
histórias e informações reais. Algumas pessoas já saíram da visita pensando em retornar a área
para conhecer melhor e com mais tempo o PNSB em São José do Barreiro/SP. A partir dessa
visita os conselheiros puderam se sensibilizar mais sobre a importância do Parque para a região.
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