
 

 

 

 

 

Julho foi intenso com o estudo do meio em Paranapiacaba!!! 

Parte da Etapa 2 de sensibilização e integração do projeto 
Conexões, a atividade, com duração de 6 horas, buscou oferecer uma 
vivência sobre a biodiversidade e relação homem e ambiente, despertar nos 
participantes da comunidade do entorno do Pedroso a perspectiva 
comparativa entre as Unidades de Conservação de Santo André e oferecer 
maior compreensão sobre o Parque Natural Municipal Nascentes de 
Paranapiacaba e a história da Vila de Paranapiacaba e seu entorno. Durante 
o trajeto de ônibus, na ida e na volta, os participantes foram motivados a 
pensar sobre “o que significa Paranapiacaba para você”. A jovem Sophia, 
por exemplo, escreveu na ida “mato” e na volta “Mudei, biodiversidade e 
história”, demonstrando o papel educativo da vivência na formação de 
consciência ambiental. 

Com a chegada na Parte de Alta de Paranapiacaba, o grupo de 40 
pessoas foi organizado em frente ao mapa do Grande ABC, onde puderam 
observar o trajeto feito do Pedroso até Paranapiacaba, as localização das 
duas unidades de conservação e o percurso dos rios Grande e Pinheiros até 
a represa Billings. Em frente à Igreja Matriz, descobriram a construção 
arquitetônica e a função social da parte alta da vila. No caminho para a Parte 
Baixa, percorreram a ponte sobre a via férrea e tiveram a visão panorâmica 
sobre a vila. No Centro de Visitantes do Parque, sobre uma grande maquete, 
foram dadas informações sobre as unidades de conservação em torno da 
vila e suas funções ecossistêmicas. Seguindo pela vila, foram feitas paradas 
no “pau de missa”, eucalipto centenário que marcou e marca o cotidiano da 
Vila como base de comunicação para anúncios e informes, e no LocoBreque, 
locomotiva que marca história do processo de modernização ferroviária no 
Brasil e foi o principal registro fotográfico da turma!!!  

Em seguida, o grupo caminhou em direção à entrada da trilha da 
Pontinha. Na entrada receberam informações sobre elementos naturais 
importantes a serem observados e os cuidados na trilha. Com imersão por 
dentro da mata, os participantes tiveram diversos estímulos sensoriais 
(olfato, audição, visão, paladar e tátil por toda a vibração da mata) e foram 
dadas explicações sobre fauna e flora. Ao final uma parada para lanche e 
banho no rio. Foi um momento de descontração e interação entre os 
participantes e com a natureza. No retorno à vila, a parada foi em frente à 
Casa Fox e o Barracão de solteiros, para considerações sobre o patrimônio 
histórico da arquitetura local e os processos de restauro, bem como 
curiosidades sobre a vida das pessoas que naquelas casas moraram na 
época da ferrovia. O grupo então voltou para a Parte Alta e se despediu de 
Paranapiacaba tomando o típico sorvete de Cambuci. 
 

 

 

 

 

CONEXÕES DA MATA ATLÂNTICA: UMA REDE DE 

OPORTUNIDADES PARA A CONSERVAÇÃO 

Julho, 2019  

Boletim 4 


