ROTEIRO TURÍSTICO DA MATA ATLANTICA – PARQUE ESTADUAL DA SERRA DO MAR

O Parque Estadual da Serra do Mar é o maior parque paulista, com 315.390 hectares destinados à
preservação, educação ambiental, valorização da cultura local e à pesquisa científica. Tem como
missão ser o corredor biológico da Mata atlântica, fonte de vida e patrimônio comum de sociedade
onde as pessoas se sintam responsáveis pela conservação dês deus recursos naturais, históricos e
culturais

O Núcleo Curucutu faz parte do Parque Estadual da Serra do Mar, extremo sul do
município de São Paulo, no marco da divisa com Itanhaém e Juquitiba. Curucutu é
palavra indígena, uma referência ao pio da coruja.
Esse pedaço conservado de verde, com cerca de 23 mil hectares tem importância
estratégica na manutenção dos mananciais que alimentam a Represa Guarapiranga.
É lá onde se situam as cabeceiras dos rios Capivari, Embu-Guaçu, Itariri e Mambu.
Passeio eco rural no extremo sul da cidade de São Paulo dentro de uma área de
Proteção Ambiental, região importante remanescente de Mata Atlântica, local com
características rural e comunidades históricas. Caminhos em estrada de terra com
vista das escarpas da Serra do Mar, campos de altitude e ao som calmo de
pássaros, da locomotiva na estrada férrea e a sombra de árvores nativas e exóticas.

Trilha
1-Mirante
2- Bica d’água
3-Sta Margarida

ATRATIVOS
Extenção (ida e volta) Tempo
2,5 km
2h30m
600mts
15 min
8,2 km
3h00m

Trilha do Mirante
Distância: 2.000 m
Dificuldade: Média

nível
médio
fácil
médio

capacidade
12 pessoas
12 pessoas
10 pessoas

Possibilidade de observar marco de divisa de
SP e Itanhaém em dias de pouca nebulosidade.
Trilha da Bica
Dificuldade: Fácil
É uma trilha de fácil acesso pode-se ver a
nascente do rio embu.

Campos Nebulares
Necessidade de Agendamento para grupos
acima de 5 pessoas
Informações Gerais
a) Sede Administrativa: Estrada da Bela Vista nº 7090 – Embura do Alto
Dias e horário de funcionamento: de segunda-feira a sexta-feira das 8h às 17h.
Telefones para informação: (11) 5975-2000 / (13) 3422-5657
E-mail: pesm.curucutu@fflorestal.sp.gov.br
Gestor (a): Thales Schmidt Calaça

b) Visitação:
Dias e horário de funcionamento: de terça-feira a domingo, das 8h30 às 17h.
Endereço: Estrada Bela Vista, nº 7090 - Emburá do Alto –SP

