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As nascentes na mata

Bosque úmido no alto da serra, coberto por
carrasqueiras, que abriga várias nascentes do rio

Humid grove on top of the mountain, covered by
carrasqueiras, housing several headwaters of the river
Primeira nascente visitada: as águas drenadas pelo
charco acima emergem e formam o riacho

First visited headwater: the stream is formed
by the waters drained by the swamp above

O Paranapanema tem seus mistérios. O grande rio é um desconhecido até para quem vive ali perto. Onde mesmo ele nasce, antes de se
atirar pela contravertente da Serra do Mar em direção ao interior do Brasil?
Há várias respostas a esta pergunta dada por caçadores, mateiros e gente da
região –nenhuma incontestável. Por isso, embora estivéssemos determinados a visitar o Paranapanema de ponta a ponta, tivemos de ir não à sua nascente, mas às “suas nascentes”.
O certo é que nasce na Serra do Para napiacaba, em Capão Bonito (SP). Nos
primeiros quilômetros de vida, suas águas límpidas e geladas formam pouco
mais que um riacho, com o denso mato por cima. Sua declividade é grande
neste trecho, e ele corre rápido sobre as pedras negras.

Excursão à serra

Quando se anda pelas encostas onde nasce o Paranapanema, a água surge
por todos os lados: há incontáveis nascentes, charcos, alagados, lama por tudo.
Em nossa ida ao local, em meados de setembro de 2002, choveu grande parte do
tempo, as nuvens baixaram ao solo, as árvores pingavam sem parar. O ar era
pura umidade. Ficamos encharcados por mais de quinze horas, tropeçando, se
arranhando, caindo, levantando... sempre andando, cruzando braços e mais
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anda-se pelas trilhas cerca de três horas para se chegar às cachoeiras rio acima.
O caminho passa por um belo mirante, cerca de 150 metros acima do espelho
d’água, e depois atravessa o rio num ponto chamado escumador, no qual uma
figueira se projeta baixa sobre o Paranapanema, com caule tortuoso e ampla
copa testando a resistência das raízes. Na beira d’água, há rastros de anta e
muita vegetação: taquara-póca, copaúba, jacarandá, samambaia-açu, ingá. “O
palmito é a última reserva de alimento da mata”, explica o ambientalista Orlando Montenegro, mostrando a planta. Retoma-se novamente a trilha. Somos
depois obrigados a uma subida radical pela pirambeira. Nada é sólido nesse
chão, composto de uma espessa camada de húmus. Nos guia o estrondo do rio,
que, no final, oferece as águas geladas, refrescantes.
Uma prosa boa e um café, no crepúsculo, não faltam na casa dos primeiros

Os primeiros moradores: o caseiro
Antônio Meira e sua mulher Maria Francisca

The first inhabitants: housekeeper
Antônio Meira and his wife Maria Francisca

Ponte de madeira sobre o Paranapanema,
dentro da fazenda Sakamoto

Wooden bridge over the
Paranapanema, on the Sakamoto farm

missão Geográfica e Geológica em agosto de 1918, com uma equipe subindo
o rio até o “lugar chamado Bacalhau”. A partir daí, “tornava-se impraticável,
devida à correnteza forte das águas e ao número sempre crescente de cachoeiras que, já no último trecho, dificultaram a subida” (10).

Ainda no alto

Duas esplêndidas quedas d’água de cerca de 3 metros de altura, paralelas,
seguidas por uma curva em remanso emoldurada por um colar de flores vermelhas, são um espetáculo ímpar do rio, cerca de 20 quilômetros abaixo das
nascentes. Em meio à mata fechada, elas inauguram um trecho belíssimo.
Logo em seguida, o negro basalto comprime os 12 metros de largura do rio
em uma garganta de pouco mais de um metro, com corrente forte e profunda. Lontras estiveram repousando na pedra horas antes, explica seu Paulo,
guarda-parque do Intervales, olhando restos de fezes. As águas caem em nova
queda, num funil, com tanta força que cavam fundo a entrada de um tanque.
Uma centena de metros depois, aparece a cachoeira mais alta do atual Paranapanema, com cerca de 20 metros de desnível do começo ao fim. Escorregando pela pedra inclinada, a massa líquida se precipita rápido e, em sucessivos degraus, acaba lá embaixo numa curva à esquerda, correndo entre um
alto barranco de pedra e a parede compacta da mata atlântica.
Este trecho fica na fazenda Sakamoto, outra enorme propriedade de 6.700
hectares com 90% de área de vegetação primária. Deixando-se a Toyota ao lado
de uma ponte de madeira sobre o rio, na área próxima às casinhas dos colonos,
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Símbolo da Estrada de Ferro Sorocabana na fachada
de uma casa em Aracaçu, distrito de Buri

The symbol of the Sorocabana Railway on the façade
of a house in Aracaçu, in the district of Buri

A Sorocabana

Gravura do francês Jean-Baptiste Debret (século XIX) mostra tropeiros no rio Jaguaricatu

An engraving by Frenchman Jean-Baptiste Debret (19th century) shows herd drivers on the Jaguaricatu River

Quando a estrada de ferro começou a avançar da capital para o interior, na
segunda metade do século XIX, o motivo era uma nova riqueza, agora vegetal:
o café. A lavoura cafeeira havia entrado em território paulista pelo Vale do Paraíba trazendo um grande fausto, mas o solo logo ficou esgotado. No planalto
norte e oeste, entretanto, achou terra fértil a partir de 1850 e se desenvolveu.
O escoamento da produção passou a ser então um problema decisivo. Um
estudo da época mostrava que o valor do frete inviabilizava as plantações de
café além de Rio Claro, a 180 km da capital paulista. É assim que, em 1867, foi
inaugurada a primeira via férrea do Estado, The São Paulo Railway Company,
ligando Jundiaí ao porto de Santos. A empresa, porém, deixou aos cafeicultores
a expansão das vias férreas para além desse percurso inicial. Nasceram, assim,
as principais companhias ferroviárias que cortariam o território paulista, entre
as quais, a Sorocabana, que iria se expandir pela bacia do Paranapanema.
Constituída em 1871, a Sorocabana inaugurou quatro anos depois o trecho de
São Paulo a Sorocaba, avançando, então, para o interior, atrás das plantações. Em
1889, a linha chegou a Botucatu, considerada “boca do sertão”. Sua expansão
posterior, nas décadas seguintes, até o rio Paraná, alcançado em 1921, acompanhou de perto a frente pioneira e determinou o surgimento de inúmeras cidades.

TAMANDUÁ-BANDEIRA
Myrmecophaga tridactyla

“Tem tamanduá aqui bem pertinho. Dá para
sentir o cheiro de longe.” O aviso foi do Adilson
Rodrigues, campeiro em Buri (SP), quando o
sol estava quase se pondo. Com o mato
crescendo no abandono daquelas paragens,
próximas ao rio, era fácil para o bicho se
esconder numa touceira ao pé de algum das
dezenas de pinheiros plantados por ali.
Ele se deita com a cabeça entre as pernas, e
os pêlos se confundem com o capim. Não teve
jeito de achar, ainda mais escurecendo. Em
risco de extinção, o tamanduá-bandeira vive
nos campos das Américas Central e do Sul e se
alimenta de insetos, especialmente formigas.
Sem dentes, ele abre cupinzeiros e formigueiros com suas poderosas garras e captura até
30 mil cupins num só dia com a língua
pegajosa e longa como um fio. O bandeira é o
maior dos tamanduás, pesando até 40 kg. Em
língua tupi, segundo Teodoro Sampaio, seu
nome significa “caçador de formigas”.

Campo de araucárias em Capão Bonito, em foto do início do século XX

Araucarias in Capão Bonito, in a picture from the beginning of the 20th century
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Gomes, de 67 anos, morador de Campina do Monte Alegre (SP), tomava o
trem diariamente de Engenheiro Hermillo a Buri, em 1947, para ir à escola.
“Meu pai era sitiante e morava em Campina, na época, uma vila. Com 12 anos,
eu saía cedo de casa e ia a pé até a estação: eram quatro quilômetros. Pegava
o trem às 8h40. A aula começava ao meio-dia e eu saía às 15h para pegar o
trem de volta. Chegava em casa ao anoitecer.” Hoje, a empresa é privada e o
trem só carrega carga. A estação de Hermillo, bem como a de Aracaçu e suas
antigas casinhas de ferroviários estão abandonadas, em lenta decomposição.
Mas mantêm, por enquanto, sob toneladas de descaso, os fundamentos e a
identidade que permitem o seu resgate.

Mapa do Estado de São Paulo mostra os fronts
na Revolução Constitucionalista de 1932

A São Paulo State map shows the fronts
of the 1932 Constitutionalist Revolution

INSTRUÇÕES PARA USAR GRANADA
“Força Publica de São Paulo
Serviço de Engenharia anexo
à Escola Polytecnnica
Instruções para o emprego do boccal sabre,
para o lançamento de granadas

Revolução de 1932

O campeiro Adilson conta que já encontrou, pelo campo, balas e restos de
armamento do conflito de 1932. No front sul, os combates se espalharam pela
divisa do Estado até as cercanias de Salto Grande, mas, a sudeste dali, o choque armado entrou pelo território paulista em Timburi, Itapeva (Faxina, na
época), Buri e Campina do Monte Alegre. Dois anos antes, Getúlio Vargas e os
líderes da Revolução de 1930 haviam atravessado a região de trem, vindos do
Rio Grande do Sul, em direção ao Rio, então capital federal. Fruto de uma
longa crise do regime vigente, agravada decisivamente pelo crack da Bolsa de
Nova York, em 1929, o movimento punha fim à Primeira República.
Nos meses seguintes, entretanto, parte da elite nacional, sobretudo a paulista, resistiria à centralização do poder federal, e o confronto acaba eclodindo num movimento armado em 9 de julho de 1932, quando prédios públicos
Trem passa pela estação ferroviária
desativada em Aracaçu, distrito de Buri

A train goes by the deactivated railway
station in Aracaçu, in the district of Buri.

foram ocupados em São Paulo. Uma intensa campanha popular recolheu recursos, a indústria fez um enorme esforço bélico e montou-se um exército.
Como São Paulo, porém, não recebeu o esperado apoio de outros Estados, a
desproporção entre as forças em luta tornou-se gigantesco. As tropas federais, no front sul, contavam com 18 mil homens e cerca de 100 canhões. Os
paulistas, com apenas 8.300 soldados e ínfimos nove canhões. Os combates
duraram pouco mais de dois meses. Já no início de agosto, os sulistas ocupavam Itararé, Faxina e Buri, empurrando as forças paulistas até o Paranapanema, trincheira natural de mais difícil transposição.
Dos encarniçados combates, ficaram fortes lembranças nas crianças de
então, hoje já próximas dos 80 anos. Eram parte da população civil perdida
no meio dos tiros e bombas. “Lembro bem de uns aviõezinhos vermelhos,
dos gaúchos. Teve tiroteio muito forte, tiros de fuzil”, narra Durvalino Machado, 77 anos, de Campina, que morava na fazenda Cruzeiro, em Buri. Os
vizinhos foram se esconder, mas, como seu pai estava doente, a família ficou
sob fogo. Felizmente para eles, os soldados acabaram não entrando na propriedade. José Ribeiro da Silva, 76 anos, de Campina, morava na fazenda Cam-

1) – Collocar a vareta, untada de oleo ou
qualquer outro lubrificante, na rosca central
da parte inferior da granada (fig. 2)
2) – Carregar o fusil com o pente de cartucho,
festim apropriado que vae na caixa das
granadas, e travar a arma.
3) – colocar a granada na posição indicada na
fig. 1, sendo a vareta introduzida no cano. A granada
deve repousar sem esforço no anel do boccal.
4) – tirar o pino de segurança da granada tendo
a precaução de segurar a alavanca da granada
com a mão. Afrouxando a mão, a alavanca vae
repousar na parede lateral do boccal – e a
granada fica prompta a ser lançada.
5) – destravar a arma e segural-a na posição
indicada na fig. 3.
6) Atirar.”
FOLHETO ENCONTRADO NAS IMEDIAÇÕES DE CAMPINA DO MONTE ALEGRE,
QUE ESTÁ ATUALMENTE EM EXIBIÇÃO NO PEQUENO MUSEU DA CIDADE

José Ribeiro da Silva mostra restos de material
bélico da Revolução de 32 achados na região

Carta pessoal de soldado paulista do front sul, escrita em Fartura em setembro de 1932

José Ribeiro da Silva shows remains of
war material from the 1932 Revolution

A personal letter of a São Paulo soldier on the south front, written in Fartura, in September 1932
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5
O reservatório de Taquaruçu em frente às ruínas
da redução jesuítica de Santo Inácio, no Paraná

The Taquaruçu reservoir before the ruins
of the Santo Inácio Jesuit mission, in Paraná
Biguás em ilha do Paranapanema, ao nascer
do sol, no município de Paranapanema (PR)

Cormorants on a Paranapanema island, at
dawn, in the city of Paranapanema (PR)

A foz
O baixo

Paranapanema foi o primeiro ponto da bacia onde se estabeleceram os europeus, no início do século XVII. Em 1610, jesuítas a mando da
coroa espanhola fundaram, na margem esquerda do rio, atual Estado do Paraná, as missões religiosas de Santo Inácio, na foz do rio homônimo, e de
Nossa Senhora do Loreto, próxima à barra do Pirapó. Como o trecho é o menos acidentado de todo o curso do Paranapanema, os missionários vieram
em barcos desde a foz, após subir o rio Paraná. As duas missões, nas quais chegaram a viver mais de 10 mil guaranis, foram a base para a propagação de outras
reduções jesuíticas no atual centro-oeste do Paraná, na região chamada de Guairá, que floresceu até pouco antes de 1630 e consta de mapas-múndi da época.
Estabelecidos em Buenos Aires por volta de 1535, os espanhóis avançaram para
o interior com a fundação de Assunção, hoje capital paraguaia, em 1537. Pouco
depois da metade do século XVI, vão iniciar o povoamento das margens do rio
Paraná, e fundar, em 1557, Ciudad Real de Guairá, próxima da atual Guaíra (PR).
Em 1576, foi estabelecida Vila Rica do Espírito Santo, bem mais a leste, no rio Ivaí,
ao sul de onde atualmente fica Maringá. Núcleos de apresamento de índios, os
povoados foram, desde o início, fonte constante de conflitos. Iniciando seu gover-
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mudas e trilhas simples, nas quais, com um pouco de sorte, encontram-se
bugios. Apesar da insistente briga dos ambientalistas, o parque é atravessado
pela rodovia que liga Teodoro Sampaio (SP) a Euclides da Cunha (SP) em uma
extensão de 15 quilômetros, que o divide em dois, com prejuízos inegáveis à
mata e aos animais. Para preservar a reserva, o caminho teria de contorná-la.
É pelo asfalto que se chega ao caminho para o morro do Diabo propriamente dito. À medida que a trilha sobe, a mata cerrada –com grossas e imponentes árvores, como peroba-rosa, ipês, pau-d´alho, jatobá e cedro– dá lugar
à vegetação mais baixa e rarefeita, facilitando a visão da paisagem. O guardaparque Arnaldo Dias Guimarães, 56 anos, se auto-intitula com justiça um
educador ambiental, e fala com desenvoltura sobre fauna, flora, tipos de solo
e políticas de preservação. Ele nos leva ao alto do morro, com 300 metros de
altura, onde o horizonte é largo: o Paraná ao sul; a mais fechada porção da
reserva ao norte; os assentamentos rurais no entorno. Podem-se ver de lá os
fragmentos de mata transformados em 2002 na Estação Ecológica Mico-LeãoPreto. Uns grandes paus pelados chamam a atenção aqui e ali: são os “paliteiros”, árvores mortas nos 15 dias de incêndio em 1968, que resistem em pé
mais de 30 anos depois.
No caminho para a entrada do parque, Norberto Carlos Oliveira, 29 anos,
passa mais de 12 horas todo dia alimentando o forno para fazer tijolos na
Cerâmica Vera Cruz. É assim que sustenta a família. Na boca do forno antes
de o sol nascer, ele ainda joga madeira para alimentar as chamas quando a

MICO-LEÃO-PRETO

noite avança. O dono da olaria, João Carlos Amador, explica que a empresa,
com apenas 12 empregados, produz ao mês 200 milheiros de tijolos –blocos
de seis furos. A argila, matéria-prima, foi retirada de terras da empresa nas
margens do Paranapanema pela Cesp antes da inundação do lago de Rosana,
em 1988. Catorze anos depois, o estoque está quase no fim, e Amador quer
autorização para retomar a retirada da argila; mas o custo disso preocupa...

Leontopithecus chrysopygus
Um dos animais brasileiros mais ameaçados
de extinção, o mico-leão-preto, antigamente,
habitava a região entre os rios
Paranapanema e Tietê, desde o rio Paraná e
até próximo a Sorocaba –perto de onde foi
descrito por biólogos há mais de 100 anos.
Com a derrubada da mata em todo o interior
paulista, sumiu. Foi considerado extinto
desde a década de 20, até ser redescoberto
no Pontal do Paranapanema, em 1971, pelo
professor Aldemar Coimbra Filho. Uma
pelagem negra, bastante densa em volta da
cabeça, cobre quase todo o seu corpo, salvo
por algumas manchas marrons. Chegando a
pouco mais de meio quilo quando adulto, o
mico-leão-preto fica oculto à noite nos ocos
das árvores. Sai durante o dia para buscar
alimento, como frutas e pequenos
vertebrados. As fêmeas têm de um a dois
filhotes por ano, e os grupos familiares
chegam a oito macacos. Última grande área
de mata primária onde ainda vive o micoleão-preto, o Parque Estadual do Morro
do Diabo tenta agora reintroduzir o
animal em outras reservas florestais.

Ambientalistas em ação

O Parque Estadual do Morro do Diabo é uma base de trabalho dos ambientalistas do Ipê (Instituto de Pesquisas Ecológicas). Nascido do projeto de preservação do mico-leão-preto, o instituto age também para ampliar a área de
mata na região. O biólogo e professor Cláudio Pádua, um dos coordenadores
do Ipê, explica que, para recompor a mata, eles usam como “guias” as onças,
jaguatiricas e antas. Desde 1997, colocam nos bichos colares com radiotransmissores para mapear os caminhos feitos pelos animais ao sair do parque em
busca de alimento. São corredores em direção a outras áreas de mata, a até 50
quilômetros de distância no caso das onças. O trabalho, então, é convencer
fazendeiros e agricultores a permitir a reconstituição do mato nesses corredores, ligando os fragmentos florestais de modo que os animais possam se
deslocar sem correr em campo aberto. Outras ações de reforço do verde são o

Bugio em topo de árvore na trilha da
Lagoa Verde, no parque do Morro do Diabo

A red howler on top of a tree on the
Lagoa Verde trail, in the Morro do Diabo park
Papagaios no Parque Estadual
do Morro do Diabo, em São Paulo

Parrots in the Morro do Diabo
State Park, in São Paulo
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