
14 Rio ParanáRio Paraná 15

Como o 
gigante nasce 
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Persistir no tempo e no espaço exige força, 

resiliência e um tanto de cumplicidade da terra 

ao redor. Muito antes de surgir como rio, o Paraná 

foi gestado pela terra há 400 milhões de anos.

Sob o leito dos rios que formam a segunda maior 

bacia hidrográfica da América do Sul, sustenta-se uma 

bacia geológica formada na pré-história a partir do 

acúmulo de sedimentos entre as eras Mesozoica e 

Paleozoica em uma região de vale, consolidada após 

períodos de intensas atividades vulcânicas.

Com largura máxima 
superando 9 km, 
o rio represado 
recebe águas de 
vários estados 

Entardecer no 
Paranazão, nome 
carinhoso pelo qual 
o rio é conhecido
(págs. anteriores) 

O clima quente e úmido, com chuvas frequentes e distribuídas ao 
longo do ano, acelerou o desgaste das rochas e a formação de uma 
‘depressão ovalada’ na região, rica em argila, basalto, calcário, cobre, 
ouro, ametista, arenito, carvão mineral, gás natural, urânio, betume, 
dentre outros.

O grande pacote de areia e cascalho existente no canal do rio 
Paraná – explorado atualmente por mineradoras ao longo do rio – foi 
herdado de uma época com clima árido, há dezenas de milhões de anos.

No entanto, há cerca de 3.500 anos, o clima mais ameno permitiu 
o estabelecimento da mata pluvial que ainda vemos em alguns trechos 
preservados da região.

A depressão cercada por rios de planalto e as serras do Mar e 
da Mantiqueira permitiu – ou obrigou – que toda gota de água a cair 
sobre uma bacia ocupante de 10% do território brasileiro termine por 
desaguar no rio Paraná. 

Assim, águas que passeiam por Minas ou Goiás e até a chuva que 
resolve cair em Brasília terminam virando águas do Paraná. E mesmo 
o rio Tietê, que nasce próximo do Atlântico, recusa-se a terminar em 
mar e se curva ao Paraná, atravessando o interior de São Paulo, en-
quanto se filtra, para encontrar a margem do estado e entregar águas 
limpas ao gigante discreto – para os mais íntimos vizinhos, o Paranazão.
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Com área total de 1,5 milhão de quilômetros quadrados, sendo 
820 mil quilômetros no Brasil, a bacia hidrográfica abrange seis estados 
brasileiros e mais o Distrito Federal: Goiás, Minas Gerais, São Paulo, 
Mato Grosso do Sul, Paraná e Santa Catarina. Embora distante do rio 
Paraná, esse último estado empresta parte de seu território para a 
bacia do rio Iguaçu, que por sua vez deságua no rio Paraná.

Além do Tietê e do Iguaçu, o rio Paraná recebe águas de outros 
afluentes importantes, como o Paranapanema, o Suruí, o Verde, o Par-
do. Ao drenar boa parte do centro-sul da América do Sul, posiciona-se 
como segundo maior rio em extensão do continente, atrás somente 
do Amazonas, e o décimo maior rio do mundo em vazão (medida 
na sua foz, no estuário do Prata, entre Buenos Aires e Montevidéu).

E já é assim, agigantado e abundante, que ele nasce. Nada de mina 
d’água escondida na mata. Depois de todo o preparo subterrâneo de 
milhões de anos, o rio Paraná já se revela por inteiro ao nascer do 
enorme encontro de águas do rio Grande, que vem cortando Minas 
Gerais, com o rio Paranaíba, que desce pelo centro do país separando 
Minas de Goiás. Mas é verdade que hoje o que se vê é o encontro de 
duas represas, formando uma maior ainda, dando início ao Paranazão.

Rio Grande, abaixo 
da usina hidrelétrica 
Furnas, em São José  

da Barra (MG)

A ponte pênsil Affonso
Penna, sobre o rio
Paranaíba, foi 
inaugurada em 1912. 
Sua estrutura metálica 
foi importada da 
Alemanha. Fica entre os 
municípios de Araporã 
(MG) e Itumbiara (GO) 

O encontro marca outra tríplice divisa. Todo o chão que vai da 
margem do rio Paraná até o Grande é paulista. Entre o Grande e o 
Paranaíba, solo mineiro. Do fim do Paranaíba para o início do Paraná, 
a terra é sul-mato-grossense.

pistas do continente único 
Entre o final do século 19 e início do século 20, fósseis encontrados 

às margens do rio Paraná e seus afluentes pelo geólogo alemão Reinhard 
Maack ajudaram a consolidar a teoria da Pangeia (do grego, terra única), 
hoje universalmente aceita. 

Esses fósseis foram identificados como semelhantes aos achados 
em outros continentes do Hemisfério Sul, em especial na costa oeste 
da África, atual Namíbia. Isso ajudou a reunir provas de que a América 
do Sul estava unida ao continente africano, muito tempo atrás, junto 
das demais porções de terra do globo, formando um continente único.
Descrita na teoria da deriva continental, precursora da atual teoria 
tectônica de placas, a teoria da Pangeia indica que há 250 milhões de 
anos existia uma única extensão de terra no planeta, e todos os con-
tinentes teriam derivado da lenta separação desse território.
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Vista da confluência dos rios Grande, de águas mais escuras, e Paranaíba, para formar o rio Paraná.                                                                     Ele já nasce como represa, e só vai correr pelo seu leito natural no estado do Paraná 



Águas que 
movem o país
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Uma das primeiras personalidades nacionais que 

previram o potencial energético do rio Paraná foi 

ninguém menos que Euclides da Cunha. Ainda 

na primeira década dos anos 1900, o jornalista – que 

ficou para a história ao registrar a Guerra dos Canudos 

no livro “Os Sertões”– partia em direção à Amazônia. 

No seu trajeto para a maior floresta tropical do mundo, ainda desco-
nhecida e pouco explorada, Euclides passa pelo rio Paraná e se depara 
com o impressionante movimento das suas águas, que mereceu registro 
no livro “À Margem da História”, ainda que esse fosse dedicado aos 
imensos rios amazônicos. 

 “Os terrenos compreendidos entre as duas quedas, Urubupungá 
no Paraná e Itapura no Tietê, distantes uma légua, são a base 
vindoura do mais importante dos centros industriais da América do 
Sul, dispondo de energia mecânica incalculável nas catadupas, que, 
somando-se à derivada do Salto do Avanhandava e transformando-se
em energia elétrica, não só satisfará a todos os misteres das 
indústrias como à tração de estradas de ferro que por ali passarem.”

 Euclides da Cunha

A abundância da água e a força com que corria, movida pelo de-
clive do rio, já havia espantado quem se aventurava a navegar pelo 
Paraná nos séculos anteriores. “Grandíssimos redemoinhos de água 
e de muito perigo para as canoas”, alertava em espanhol dom Luís de 
Céspedes, ainda em 1628. Mais tarde, em 1816, o tesoureiro-mor da 
Sé de São Paulo também descreveu a região de Jupiá como “um recife 
de pedras, que nasce de uma a outra margem para a foz do rio, fican-
do um pequeno boqueirão, por onde correm as águas com imensa 
velocidade, fazendo muito redemoinho”. 

Corredeiras, saltos, quedas. Sim, você deveria imaginar um rio sel-
vagem. Com muitas curvas sinuosas, o Paranazão também era preen-
chido por ilhas, que ainda existem em um último trecho, no estado do 
Paraná. Todo o restante do rio, no território nacional, foi represado, a 
partir do final dos anos 1960, por quatro grandes usinas hidrelétricas. 

A maior ponte fluvial 
do país estende-se 
por 3,7 km sobre o rio 
Paraná. É rodoferroviária, 
ligando Aparecida 
do Taboado (MS) 
a Rubineia (SP) 
(pág. anterior e ao lado)

Euclides da Cunha 
publicou “Os Sertões”, 
em 1902, e concluiu 
o livro “À Margem da 
História”, em 1908 
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Euclides dizia que o progresso da região passaria pelas corredeiras 
do rio Paraná, pois “a volubilidade do rio contagia o homem”. Mas o 
contágio foi muito mais poderoso: a energia gerada pelo movimento 
das águas do Paraná passou a mover o país. 

jupiá e ilha solteira 
A região do Urubupungá, na divisa do noroeste de São Paulo com 

o Mato Grosso do Sul, foi a primeira a chamar a atenção para a gera-
ção hidrelétrica. Duas usinas estão instaladas ali: Jupiá e Ilha Solteira. 
Embora tenham sido planejadas conjuntamente, as obras começaram 
por Jupiá, na cidade de Três Lagoas (MS), pois a ferrovia que atraves-
sava o rio Paraná já tinha atraído boa infraestrutura para a cidade, o 
que dava apoio e facilidade para o início das obras. 

Embora menor que a usina Ilha Solteira, a hidrelétrica Jupiá foi 
um marco para a construção civil brasileira. Até então, a única grande 
obra no setor de energia elétrica era a usina Furnas, em Minas Gerais, 

no rio Grande (formador do rio Paraná). Ela havia sido implantada 
por uma empreiteira estadunidense, com equipamentos, projeto e 
técnicos importados. Jupiá seria a primeira usina a ser construída com 
mão de obra inteiramente nacional. Em 1962, uma empresa brasileira 
ganhou a concorrência para as obras de engenharia civil e a usina foi 
concluída em 1968. 

Com apenas 60 quilômetros de distância entre Jupiá e Ilha Sol-
teira, a mesma equipe se deslocou para planejar a segunda, por volta 
de 1965, enquanto a primeira ia sendo concluída. Quando começou 
a operar, em 1973, Ilha Solteira era considerada a sexta maior usina 
hidrelétrica do mundo. 

A falta de infraestrutura na região da segunda usina, que ficava 
entre os municípios de Pereira Barreto (SP) e Selvíria (MS), levou a 
uma ideia inovadora – na época e até os dias de hoje: a construção 
de um núcleo urbano permanente. Os projetistas fizeram as contas 
e concluíram que a construção de um núcleo provisório para abrigar 

Vídeo captado 
por drone das 

pontes e da usina 
hidrelétrica Jupiá 

As pontes ferroviária 
e rodoviária em 
Três Lagoas (MS). 
Ao fundo, a usina 
hidrelétrica Jupiá
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os trabalhadores somente durante o período de construção da bar-
ragem teria o mesmo custo de um núcleo permanente. O que fazia a 
diferença é que implantar uma estrutura urbana não provisória traria 
um impacto positivo para o desenvolvimento da região, ficando como 
um legado e diminuindo o custo social da obra. 

Segundo trabalhadores que participaram da construção da usina, a 
prefeitura de Selvíria da época havia recusado a instalação de um núcleo no 
território do município, receosa de que o inchaço repentino na sua popu-
lação pudesse acarretar problemas na ordem social e econômica.  

A criação de milhares de empregos temporários em grandes obras 
pode gerar também impactos sociais negativos. No entanto, a instalação 
de um núcleo urbano permanente evitou esse cenário e criou novas 
oportunidades. O canteiro de obras que poderia ter sido abandonado 
com a estreia da usina virou uma cidade planejada. 

Com atendimento de saúde e educação para os filhos dos barragei-
ros (como eram chamados os trabalhadores da usina), Ilha Solteira foi 
planejada para 32 mil habitantes e, com a saída de parte dos trabalhadores 
após o fim das obras, continuou com 26 mil moradores. Aproveitando 
a infraestrutura deixada pela construção da usina, a cidade ganhou em 
1976 um campus da Universidade Estadual Paulista (Unesp), que viria a 
se tornar uma das mais importantes universidades do país. Mas foi só 
em 1991 que Ilha Solteira conseguiu a emancipação de Pereira Barreto 
para se tornar um município por si só. 

Embora esteja em firme território paulista, Ilha Solteira foi assim 
batizada pelos barrageiros, em referência a uma ilha solitária no rio 
Paraná, à jusante da construção da barragem. 

Atualmente, a usina Ilha Solteira é a sexta maior do Brasil, com 
3.444 megawatts de capacidade instalada. A capacidade total do 

Área do núcleo urbano 
planejado durante a 
construção da usina 
Jupiá é reconhecível 
nesta imagem de 
satélite da cidade de 
Três Lagoas (destacado 
no círculo branco)

Vídeo captado por drone 
da usina hidrelétrica 

Ilha Solteira



O rio cria 
oportunidades
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As águas acalmadas não diminuíram a força 

criativa do rio. Pelo contrário, trouxeram novas 

histórias. Mesmo represadas, elas fazem toda 

a diferença por onde passam e poderiam assinar a 

coautoria das atividades culturais e econômicas que se 

desdobram pelas suas margens.

Além da movimentação de pás que produzem energia elétrica para 
o país, a abundância de água apoia a pesca, a piscicultura, a criação 
de bovinos e suínos, o cultivo de cana-de-açúcar, milho, a indústria da 
madeira, a produção de celulose e muito mais. Quem escolher subir 

ou descer a extensão do rio pelas estradas sul-mato-grossenses verá 
gado bovino durante a maior parte do caminho. A pecuária é a marca 
orgulhosa do estado, que se posiciona na região Centro-Oeste do país. 
Atravessar as pontes do rio Paraná entre São Paulo e Mato Grosso do 
Sul – seja lá no marco zero do rio, entre Santa Fé do Sul (SP) e Apare-
cida do Taboado (MS), ou mais abaixo, entre Presidente Epitácio (SP) e 
Bataguassu (MS) – implica trocar aquele boné qualquer pelo orgulhoso 
chapéu de couro dos vaqueiros. 

Criar cultura, seja ela o cultivo da terra ou das tradições, exige 
paciência e cumplicidade com a passagem do tempo. A pecuária e o 
café ditaram os rumos da exploração do oeste brasileiro, que até o 
início do século 19 era de um sertão quase sem gente, exceto pelos 
remanescentes indígenas que resistiram à colonização. 

Hoje, Mato Grosso do Sul abriga os maiores frigoríficos do país 
e abate uma média de 280 mil cabeças de gado por mês, segundo a 
Associação de Matadouros, Frigoríficos e Distribuidores de Carne do 
Estado. Parte desse quadro foi iniciado no século 19, quando a expan-
são cafeeira no oeste paulista empurrou os pecuaristas paulistas para a 
margem sul-mato-grossense do rio Paraná. 

A criação de gado e 
o processamento da 

carne tornou-se um dos 
principais motores da 
economia no entorno 

de Três Lagoas (MS) 

A ponte que une 
Presidente Epitácio (SP) 
a Bataguassu (MS) tem 

2.550 m de extensão 
(págs. anteriores)
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Lado a lado, as pontes 
rodoviária e ferroviária 
sobre o Paraná ligam a 
cidade de Três Lagoas 
(MS) a Castilho (SP)

O “empurrão” obrigou o rio a unir fronteiras. Abriam-se estradas 
boiadeiras, por onde o gado seguia para engorda nas invernadas mi-
neiras ou paulistas, onde também era comercializado. Para atravessar 
o rio Paraná e o Paranaíba (para Minas Gerais), pediam-se balsas. Foi 
aí que o rio Paraná ganhou os primeiros portos, ao redor dos quais 
nasceram as primeiras cidades da região.

Entre elas, pode-se destacar a cidade de Três Lagoas (MS), que 
tem esse nome em homenagem a três grandes lagoas presentes na 
região e que continuam existindo em meio ao rápido crescimento da 
cidade, também cercada de rios e córregos. A cidade foi criada em 
1915, apenas alguns anos depois da ferrovia Noroeste do Brasil passar 
por ali para ligar Bauru (SP) a Corumbá (MS), com uma ponte sobre 
o rio Paraná.

A ferrovia tornou a cidade atrativa para a economia, mas não só. 
Pelo menos duas vezes na história, a estrada de ferro trouxe episódios 
de conflitos militares mais contundentes e causou turbulência nas águas 
tranquilas de Três Lagoas. Um deles foi a passagem da Coluna Prestes 
pela cidade, nos anos 1920.

O movimento dos insatisfeitos com o governo da República Velha 
reuniu 1.500 soldados rebeldes pelo interior brasileiro entre 1925 e 
1927. Entre suas bandeiras estavam o combate à desigualdade social 
e o acesso ao ensino público. 

Eles estavam em Bauru quando souberam que tropas governistas 
aguardavam em Três Lagoas. Pegaram o trem e foram ao seu encontro. 
Segundo o livro “A Coluna Prestes”, de Neil Macaulay, “o encontro em 
Três Lagoas deixou um terço do batalhão dos revoltos morto, ferido, 
aprisionado ou desaparecido. Talvez tenha sido, também, a batalha de-
cisiva da revolução”. A cidade ainda voltaria a ser palco da luta armada 
em um dos conflitos de outra revolta, a Constitucionalista de 1932. 

Hoje, no entanto, os episódios de batalha nem de longe mar-
cam quem visita a cidade – terceira mais populosa do estado, com  
113 mil habitantes, de acordo com o Censo de 2015. Ela mistura a 
tranquilidade das águas e da natureza conservada – mantendo resguar-
dadas as Áreas de Preservação Permanente nas margens do rio Paraná 
– com o movimento de trens, caminhões e barcos que impulsionam 
a quarta maior economia do estado.
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combustível que atravessa o rio 
Um trajeto semelhante ao da ferrovia que cortou o Mato Grosso 

do Sul foi aberto no final do século pelo gasoduto Bolívia-Brasil, que 
desde 1999 transporta gás natural por uma tubulação subterrânea 
de mais de 3 mil quilômetros, partindo de Santa Cruz de La Sierra 
(Bolívia) até Canoas, no Rio Grande do Sul. O caminho atravessa o 
Mato Grosso do Sul passando por Corumbá e Três Lagoas (onde fica 
uma das estações de entrega do combustível) para depois seguir pelo 
interior de São Paulo, antes de descer para o sul do país. 

Além da pecuária, principal motor econômico da cidade, outras 
indústrias têm se destacado, como a da produção de celulose, papel, 
papelão e outros. A cidade abriga duas grandes fábricas de produção 
de celulose de eucalipto, que movimentam a cadeia mundial nesse 
segmento industrial. 

O eucalipto, que exige áreas com abundância de recursos hídri-
cos, marca presença no Mato Grosso do Sul. As culturas da soja e 
do milho passam a ganhar força para dominar as paisagens ao lon-
go da margem paranaense do rio. São insumos importantes para 
a alimentação de bois, vacas, porcos e frangos, gerando um ciclo  
virtuoso na economia regional. Menos visíveis na estrada, mas presen-
tes na balança comercial do país, os setores suíno e aviário colocam 

Carretas aguardam para 
descarregar soja na 
fábrica de biodiesel 
de Três Lagoas (MS), 
às margens do Paraná

o estado do Paraná na liderança da produção e exportação de carne 
de frango e em segundo lugar na produção suína (liderada por Santa 
Catarina). Quase metade da produção suína do estado se concentra 
em Toledo. A região, que inclui municípios como Cascavel, tem uma 
economia rural diversificada, com atividades como a piscicultura e a 
produção de leite de vaca. 

muita cana-de-açúcar
Ainda na margem paulista do rio, a cana-de-açúcar domina a pro-

dução de diversas formas de energia: açúcar (o alimento funciona 
como combustível para o corpo humano), etanol (para veículos) e 
eletricidade (através da queima do bagaço e de outros resíduos orgâ-
nicos do processamento de cana para produção de energia elétrica). 

A prática do corte manual e da queima prévia da plantação para 
facilitar o manuseio era problemática em razão de questões sociais e 
ambientais, como a poluição gerada pela queima durante a colheita. 
Contudo, ao longo da última década, o debate evoluiu e compromis-
sos do setor com o governo permitiram que essa realidade mudasse 
radicalmente. Hoje, 98% da área de cana no estado de São Paulo já 
usa colheita mecanizada, dispensando a queima, segundo dados da 
União da Indústria de Cana-de-Açúcar. 

Na margem paulista 
do rio, é intensa 

a produção de 
cana-de-açúcar. 

Ela é praticamente  
toda mecanizada,  

o que elimina a queima 
necessária para  
o corte manual


