
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 

SECRETARIA DOS TRANSPORTES DO ESTADO DE SÃO PAULO 

~ 
11!1® 

Instituto Panamericano de Carreteras · l PC· BR 



Notícia6 da 
SERRA DO MAR & 
MATA ATLÂNTICA@ 

Coordenação 

Betty Schifnage.l 
Abramowicz 
Assessora de Assuntos de 
Meio Ambiente da Secretaria 
dos Négocios dos Transportes 
do Estado de São Paulo 

Consultor 

Sérgio Pompéia, MSc. 

Pesquisa 

Sérgio Pompéia, M. Se. 
Gisela Coelho Nascimento 
Helou (Engenheira 
hidráulica) 

Texto e Edição Executiva 

De Christo Consultores 

Consultoria Fotográfica 

Integração Natureza 

Ilustração 

Aquarelista Elena Marini 

Capa 

Plantas aquáticas que vivem 
em pequenos riachos no 
interior da Mata Atlântica. 
Foro: Fausto Pires de Campos I 
Integração Natureza 

A coleção Notícias da SERRA 
DOMAR&MATA 
ATIÂNTJCA®, um projeto da 
Secretaria dos Negócios dos 
Transportes do Estado de 
São Paulo, é um produto da 
Editora Segmento Ltda. 

INSTITUTO SOCIOAW.B!ENTAL 

data········-·······/ _._./ __ .. _ 
e o d.·······-······ _ ---· 

Projeto Gráfico, Produção 
Editorial e-Fotolitos 

Editora Segmento Ltda, 
Arte 

Luciano do Carmo (Diretor) 
Cláudia Vieira 
Márcio Cardial 

A coleção Notícias da SERRA 
DO MAR & MATA ATLÂNTICA 
® é composta de cinco edições, 
publicadas em outubro, 
novembro e dezembro de 
1994. Visa a divulgar 
informações relevantes que 
possam apoiar as ações de 
conservação de uma das mais 
ricas florestas tropicais do 
planeta. Serão sempre bem 
vindas as críticas e sugestões 
destinadas a aperfeiçoar 
edições futuras. Os números 
atrasados podem ser adquiridos 
na Editora Segmento Ltda., rua 
Henrique Schaumann, 414, 3º 
andar, São Paulo - SP. CEP 
05413-010. 
Fones (O li) 85 2-9963, 
88 l-4242 e 64-9713. 
Impressão: W. Roth 

Jornalista Responsável 
Edimilson Cardial 

São Paulo, novembro 
de 1994, nº 3, Água. 
®Todos os direitos 
reservados à Editora 
Segmento Ltda. 

A, Mata Atlântica é 
patrimônio da 
humanidade. Mas, 
sobretudo, do país e 
dos brasileiros. Para 

entender o que isso significa 
é necessário constatar sua 
existência e descobrir sua 
riqueza: ver a floresta, como 
um todo, na sua forma e no 
seu espaço. E depois 

percorrê-la com a humildade 
e a curiosidade de quem 
pretende conhecer; com a 
sabedoria de quem ao se 
apropriar conserva e 
multiplica o patrimônio 
adquirido. 
Não é um exercício fácil, 
muito menos isento de 
equívocos, tantas são as 
nuances e os detalhes, os 
caminhos e os atalhos que se 
revelam aos que se dispõem 
a saber do que consiste. esse 
_sedutor abrigo da vida. 
Não é também uma tarefa 
curta, pois a cada revelação 
descobrem-se novos laços 

que exigem abandonar 
preconceitos para continuar 
o caminho. 
Muitas dessas limitações ao 
conhecimento da Mata 
Atlântica podem ser 
entendidas, por exemplo, 
pela dificuldade do 
estudiosos em fotografar os 
animais em seus recantos ou 
as microscópicas plantas em 
seus esconderijos. Outra 
dizem respeito às centenas, 
talvez milhares de espécie 
que permanecem ocultas à 
curiosidade e persistência 
dos cientistas. 
Qualquer esforço para 
divulgar o que já se conhece 
sobre esse patrimônio deve 
ser bem-vindo. Primeiro 
porque só se aprende a 
respeitar - a amar, no caso 
dos seres humanos - aquilo 
que se conhece. Segundo 
porque quando se divulga o 
conhecimento - principal 
mente para os mais jovens - 
cumpre-se a função 
democrática de preparar os 
cidadãos para seus direitos e 
seus deveres. 
A herança da Mata Atlântica 
- mesmo que uma parte dela 
já tenha sido desperdiçada 
pela ignorância ou pela 
ambição - deve ser 
compartilhada para gerar um 
novo patrimônio acessível e 
desfrutável por todos o 
brasileiros. 

Antonio Mareio 
Meira Ribeiro 
Secretário Estadual de 
Transportes de São Paulo 



Notícias 
que mudaram 
o mundo 

A Terraéum 
respeitável planeta 
com mais de 4,5 
bilhões de anos e 
levou toda sua 

infância formando a crosta 
terrestre, os oceanos e uma 
primeira atmosfera muito 
diferente da atual. Lá pelos 
seus 1,4 bilhões de anos, 

acolheu os primeiros seres 
vivos, semelhantes às 
bactérias e algas mais 
primitivas que começaram 
a habitar as águas, 
tomando-se cada vez mais 
complexos. E aos poucos, 
muito mais devagar do que 
costumamos imaginar, 
conquistaram o ambiente 

No descobrimento, a 
Mata Atlântica era 

senhora de terras do 
Rio Grande do Sul ao 
Rio Grande do Norte 

terrestre. 
Só há 350 milhões de anos, 
as primeiras grandes 
florestas começaram a dar 
o ar da sua graça, mostran 
do os primitivos parentes 
dos pinheiros e de vários 
tipos de samambaias 
assemelhadas a árvores. 
Ainda não existiam as 
plantas com flores e frutos, 
corno as que hoje vivem 
nas florestas tropicais em 
todo mundo. Elas só 
entraram na história do 
planeta no início do 
Período Cretáceo, há mais 
ou menos 100 mi !hões de 
anos. As primeiras 
representantes dessas 
florestas lembrariam as 
árvores da família das 
cascas-de-anta,das 
pindaibas e araticuns, das 
virolas e das preciosas 
canelas, todas bastante 
abundantes na Mata 
Atlântica. 
Essas novidades aconteci 
am num planeta diferente: 
a América do Sul e a 

África, unidas num só e 
gigantesco continente - o 
Gondwana - começavam a 
se separar, abrindo espaço 
para nosso vizinho Oceano 
Atlântico. Foi grande a 
perturbação para acomodar 
tanta água no meio de 
tanta terra dividida: E 
entre vulcões, enxurradas 
de lava e potentíssimos 
terremotos, empinaram-se 
sobre a crosta do globo a 
Cordilheira dos Andes e 
inúmeras cadeias de 
montanhas. 
As notícias dó aparecimen 
to das serras do Mar e da 
Mantiqueira, localizadas 
próximas ao Litoral 
Sudeste brasileiro, estão 
associadas à agitação que 
tomou conta do planeta. 
As duas serras (formadas 
por rochas muito antigas 
que sustentam o continente 
sulamericano), eram 
entretanto muito mais altas 
e empertigadas e só em 
milhões de anos, a custa de 
muita erosão, suavizaram 

Enraizada em vários tipos 
de solo e compartilhando 
todas as sutilezas de 
clima, a floresta mostra 
seus encantos 

seus contornos. 
Enquanto o planeta se 
equilibrava em tanta 
desordem, evoluíam com 
vigor nunca visto as 
grandes linhagens de 
plantas que originaram a 
Mata Atlântica. É dessa 
época também a notícia de 
que insetos, aves e 
mamíferos reproduziam-se 
e transformavam-se de 
maneira fantástica. Não foi 
à toa que flora e fauna das 
florestas tropicais tivessem 
combinado a rica e 
complexa cumplicidade 
que hoje ostentam. 
Nos últimos milhares de 
anos as coisas foram se 
acomodando: não mudou 
muito o desenho da Serra 
do Mar nem tampouco as 
feições das espécies de 
plantas e de animais. Mas o 
planeta agitava-se com o 
clima que variava entre os 
períodos glaciais e 
interglaciais. Em tempos 
mais frios, as águas 
congelavam nos polos, 
baixava o nível dos 
oceanos e chovia pouco. 
Quando esquentava, o mar 
abria espaços e a chuvas 
eram mais abundantes. 
E assim, por causa desses 
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Esculpida 
pelas águas 
I 

A gua mole em pedra dura, tanto 
bate até que fura, quebra, 
arrasta e arrebenta. Num 

trabalho permanente, nos últimos 
milhões de anos, as chuvas torrenci 
ais foram corroendo a muralha 
rochosa da Serra do Mar, como se 
quisessem destruí-la para que não 
mais barrasse o caminho das nuvens 
em direção ao interior. 
A abrupta escarpa, com mais de mil 
metros de altitude, antepõe-se aos 
ventos que sopram do Oceano 
Atlântico, obrigando essas poderosas 
massas de ar úmido a elevarem-se 
por sobre a muralha da serra, 
deixando nos seus rastros boa parte 
da água que transportam. 
Desde que apareceu, durante a 
separação dos continentes, a Serra 
do Mar vem sendo esculpida pela 
água. As fortes chuvas torrenciais 
abalam e corroem a montanha, 
arrastam areias e seixos (pedras 
roladas) que no caminho raspam e 

Massas de ar quente e 
úmido elevam-se sobre a 
Serra do Mar provocando 

as chuvas orográficas 

dão polimento às rochas, suavizan 
do o perfil da serra. Dezenas de 
metros de espessura em pura rocha 
já foram removidos pelo incessan 
te trabalho das águas. 
As chuvas orográficas (provocadas 
pelo relevo) e de outros tipos 
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despejam mais de 4.000 milímetros altas da serra são as mais castigadas 
de água por ano sobre a Serra do pelas chuvas que dificultam a 
Mar. Nas regiões próximas, como formação de solos mais profundos, Cordões bordados 
na cidade de São Paulo, a precipita- 1 carregando para baixo os sedimen- pelo mar nas 
ção pluviométrica (medida da 3 tos , logo que se formam. restingas do litoral 

quantidade de chuvas) não chega • No meio das encostas, 
aos 1.500 milímetros anuais. i com energia acumulada 
Na serra, chove dia sim dia não e por seu escoamento desde 
no período de inverno, considerado • as cabeceiras da serra, as 
menos úmido, chove a cada três águas arrastam pedras e 
dias, em média. Não se estranhe, areias que raspam os São inúmeras as portanto, que de surpresa, quase fundos dos riachos, cachoeiras que enfeitam 

a Mata Atlântica diariamente a serração apareça em escavando com vigor a 
horários variados. Com a elevada rocha, abalando as 
umidade reinante basta a passagem margem dos cursos 
de uma massa de ar mais frio sobre d'água. Desenham os 
a serra para que o vapor se vales encaixados e as 
condense em gotículas de neblina. inúmeras cachoeiras que enfeitam a 

A Serra do Mar é uma das Serra do Mar. 
regiões mais chuvosas do 

1 Quando chegam ao sopé da serra, 
~ planeta. Esse ambiente l carregadas da violência das torren- ~ 

sempre úmido proporciona tes, deparam-se com extensas áreas " ~ ····---· ~. ~ ... '!-~~,~· . 

a sobrevivência de planas, entulhadas de sedimentos 
inúmeras espécies animais seqüestrados da montanha e forradas 
e vegetais que dependem de areias depositadas pelo mar. É o 
de muita água para viver e ;, bastante para que se acalmem, 
se reproduzir. As f ascinan- 

1 
reduzindo ímpeto e velocidade, 

tes interações entre a água 
1 desarmando-se das pedras, areias e 

e os habitantes da Mata ~ restos de solo que carregavam. 
A qualquer hora, formada por 

1 Atlântica merecem ser melhor Primeiro, no choque entre ambientes gotinhas de neblina, a serração 
conhecidas. de níveis energéticos tão distintos, Custa a acreditar que os pode aparecer 

matacões tenham sido Quanto mais abrupto o relevo, abandonam os grandes matacões de arrastados pelas águas 
maiores estragos provoca a água pedra, gigantes de rocha que custa até o sopé da montanha 
em seu caminho. As partes mais acreditar tenham sido trazidos pela 
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água. Mais à frente, largam pedras 
cada vez menores e seixos rolados, 
nas corredeiras dos riachos. As areias, 
leves, serão depositadas adiante, às 
margens dos rios, no interior da 
planície litorânea. E as partículas de 
solo, como as argilas, descansarão nos 
estuários, às vezes depois de viajar 
muitos quilômetros. 
Córregos e rios, desenhados em retas 
nas encostas devido à energia de suas 
águas, acalmam-se nas planícies. 
Correm lentos, como serpentes sobre 
o chão de areia; esculpem vales rasos, 
em ziguezague, formando meandros. 
Na serra, os limites dos rios são 
rígidos, imutáveis por milhares de 
anos; na planície, volúveis, a cada 
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A violenta toffente 
das águas, 

nas montanhas ... 

grande chuva 
podem mudar seu curso, cortando 
caminhos, abandonando meandros, 
erodindo barrancos das margens 
externas ou depositando sedimentos 
nas margens internas de suas curvas. 
Também, dependendo da história de 
cada pedaço da planície litorânea, 
aparecem lagunas de água salobra, 
brejos e pequenos lagos de água 
doce. Cada um desses ambientes 
reúne comunidades vegetais e 
animais que se adaptaram harmonia- 

... é domada nas 
planfcies, onde os 
rios formam meandros 

sarnente à qualidade dessas águas. 
Por fim, a água que evaporou dos 
oceanos, formou nuvens, caiu como 
chuva na Serra do Mar, desceu 
furiosamente pelas escarpas e foi 
domada pela calma das planícies, 
reencontra seu destino nas águas 
salgadas do mar, nas regiões 
estuarinas. Aí, num dos mais ricos e 
exuberantes conjuntos de 
ecossistemas aquáticos, os rios 
deparam-se com as marés que, em 
permanente vai-e-vem, parecem · 

querer buscar de volta as águas 
que o Sol, um dia., arrebatou da 
superfície do mar. Freados mais 
uma vez, agora pelas marés, 
chegam a inverter sua direção 
junto à foz. 
Nas restingas, por milhares 
de anos, o mar bordou longos e 
sucessivos cordões arenosos que 
vistos de cima parecem ondas 
gravadas na areia. Nas áreas menos 
turbulentas, depositam-se os 
sedimentos mais finos e leves 
trazidos pelos rios originando 
planícies lodosas onde 
crescem os manguezais: o último 
retoque da escultura concebida 
pelas águas. 
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Na intimidade da 
Floresta Atlântica 

D as nuvens ao solo, as águas experimentam o gosto da 
floresta. A Mata Atlântica, 

como outras florestas tropicais, tem 
árvores de diversas alturas (estratos), 
que tentam captar com suas folhas a 
maior quantidade possível de luz 
olar. Nas copas, as folhas mais 
adaptadas à luz sobrepõem-se a 
outras de plantas menos exigentes e 
os ramos formam um intrincado 
labirinto. Para atingir o so1o, a chuva 
deve atravessar essa tênue esponja de 
ramos e folhas e parte dela ( cerca de 

10% a 30% ), conforme com a 
densidade da floresta e sua intensida 
de, fica retida no percurso até o solo. 
O que sobra atravessa a vegetação em 
velocidade reduzida. 
Ao interceptar as águas, a floresta 
torna-se cúmplice da Serra do Mar, 
diminuindo a ação destrutiva das 
fortes chuvas. Suavizadas em seu 
furor, deixam-se conduzir passiva- 

As árvores tentam captar 
com suas folhas a maior 

quantidade possível de luz solar 

mente através do solo, por canais e 
poros que as raízes das plantas, as 
minhocas e outros organismos 
escavaram no chão como se tives- 
sem preparado os caminhos para .g 

u. 
::: 
~ .ES., 
<, 
l: 
~ 
" . . a vez como esponJa, atrasam a viagem ~., 

das águas rumo às drenagens, ! 
<>:: 

liberando-as mais lentamente. E a 

conduzi-las até as nascentes e 
riachos. 
A floresta e suas raízes, mais uma 

mata torna-se também cúmplice dos 
rios: durante as estiagens, garante o 
fornecimento contínuo de água para 
perenizá-los; nas chuvas intensas, 
reduz a velocidade e o enorme 
volume despejado pelas nuvens, 
Nesse ambiente úmido, as árvores 
podem crescer livremente durante 
todo o ano, realizando a fotossíntese 
e respirando sempre que precisam. A 
água é sugada do solo por minúscu 
los pêlos absorventes, que estão 
sempre nascendo próximos aos 
ápices das raízes enquanto elas 
crescem. Dentro das plantas, os sais 
minerais retirados do solo e mistura 
dos à água (seiva bruta) são levados 
às folhas, através dos caules e 
ramos, pelos vasos lenhosos 
(xilema), verdadeiras obras-primas 
da engenharia natural. 
A seiva bruta chega às folhas graças 
à transpiração. Quando perdem água 

Rios e lagos de águas escuras 
registram a convivência 

entre as águas e a floresta 

sob a forma de vapor, as folhas a 
repõe através dos ramos e troncos 
que sucessivamente demandam mais 
água às raízes e estas ao solo. 
Esse fluxo constante, de baixo para 
cima, conhecido por conente 
transpiratória, garante água e 
nutrientes que as folhas utilizam 
para realizar a fotossíntese e outras 
tarefas químicas. 
As folhas perdem a maior parte da 
água através dos estômatos (geral 
mente localizados na sua superfície 
inferior). São estruturas que 
regulam o fluxo de água nas plantas: 
quando não há líquido disponível no 
solo, falta mais água nas folhas e 
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eles reagem, fechando seus pequenos 
orifícios e impedindo a saída de 
vapor. À medida que a situação se 
normaliza, enchem-se de água e 
liberam o vapor. Esse complexo 
mecanismo permitiu aos vegetais 
colonizar o ambiente terrestre, há 
mais de 400 milhões de anos e 
evoluir na busca de uma eficiente 
administração da água. 
Quanto menos "sede" a planta sentir, 
maior será o seu metabolismo e 
mais se desenvolverá. Assim, 
crescendo durante quase todo o ano, 
as árvores da Mata Atlântica 
retribuem a permanente gentileza do 
clima úrnido da Serra do Mar. 
A floresta tem contradições exem- 

plares: bá plantas que fazem tudo 
para se livrar do excesso de água e 
outras que, no interior da floresta, 
vivem como se estivessem em 
pequenos desertou. 
Evoluindo sob o império das 
chuvas constantes, a maior parte 
das árvores da Mata Atlântica tem 
folhas que dispensaram revestimen 
tos (cutículas) mais eficientes 
contra a perda da água ou pêlos 
que diminuem a transpiração. Em 
sua maioria, não importa a origem 
e o grau de evolução, as espécies 
tendem a se vestir de folhas com 
uma arquitetura especial a favor do 
pleno escoamento: formato oval, 
superfícies lisas e uma ponta 

As bromélias armazenam 
águas das chuvas, atraem 
pererecas e insetos 

Folhas especializadas 
em fazer a água 

escorrer e gotejar 

juntêJlMe em "gotas .,, 
maiores, com peso 
suficiente para cair. 
Essa reunião, que os 
cientistas chamam de 
coalescência, pPde ser 
feita de várias 
maneúas, As gOlfculas 
mais quentes {êom 
mãís energia) tendem 
a se junt.a{às mais frias; as 
menores agrupam.se com~ 
maiores; a tw:bulência do ar 
joga umas cóntra as outras; 
e o atrito as carrega de 
eletricidade. 
Garoa, tempestade, chuva 
"criadeira" ou de granizo, 
dependem de como foram 

areia, atraem o vapor 
durante o resffiamento. 
Reunidas aõs trilhões, 'numa 
dança lóud e imprevisível, 
as gotículas formam névoas 
esbranquiçadas e neblinas. 
Observadas-da terra, à 
distância, apresentam-se 
corríb nuvens majestosas. 
Desse jeito, o vento as 
transporta por longas 
distâncias. Podem se 
desfazer ou se derramar 
sobre a terra como garoa, 
chuva, granizo ou neye. 
Com uma ajuda de lá, outra 
de cá, as nuvens fabriêam·as 
chuvas. Primeiro é preciso 
que as gotículas de água 

minúsculas gotículas que se 
mantêm levitando no ar. 
O truque da natureza para 
que isso ••. ocorra está nos 
núcleos de condensação. 
Poeiras ou pârtículas de sal 
marinho, milhões de vezes 
menores que um giio de 

crip. Há garoas que 
aparecem com um simples 
insüflãr dos vapores do soro. 
de"'inn lago ou "da vegetação 
sob um mantp de ar mó. 
O choque de·fuassas,.(le ar 
quente e úmido sÕbre outras 
mais frias pode trazer gatoas 
ou'chuvas mais intensas. 

O orvalho .se forma 
durante as noites Irias 
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"especialmente afunilada por onde a 
água não tem saída a não ser 
escorrer e gotejar. Com isso, as 
folhas diminuem o risco de apodre 
cer ou sofrer com o crescimento de 
algas, musgos e fungos em suas 

j superfícies, que podem diminuir o 
~ fluxo de luz para o interior de suas 
J células. 

Para conviver com a alta umidade 
do solo e do ar, algumas plantas 
usam a gutação: esgotam a água 
supérflua pelas bordas das folhas. 
A instigante dialética da natureza da 
Mata Atlântica pode ser vista em 
diversas espécies cujo comporta- 
mento é perfeitamente adaptado à 
seca. Plantas que crescem sobre 

Os est6matos abrem 
e fecham, regulando o 
flu,co de água das plantas 

rápido, que as nuvens_ 
desabam como gelo, nas 
chuvas de grãnizo. 
Portes, rápidas, 
acompa~hadàs de relâmpagos, 
troV'ÕeS e rajadas -de vento, as 
Jmpetuosas.chuvas de v~ 
ajudam a fertilizar os solos: 
lavam a atmosfera, 
cárregamio nitrogênio, cálcio, 

rochas, troncos e ramos, onde a 
água é muito mais escassa do que 
no solo, vivem a mercê das chuvas. 
Nos raros períodos de estiagem, 
poderiam morrer desidratadas como 
se estivessem num deserto. E 
trataram de se adaptar à falta 
d' água Plantas carnosas como 
certos cactos da mata (Rhipsalis ), 
peperomias, orquídeas e algumas 
gesneriáceas, armazenam líquido no 
caule e nas próprias folhas. Se 
necessário, comportam-se como 
plantas do deserto, pois possuem 
um mecanismo metabólico que as 
permite realizar a fotossíntese 
mesmo com os estômatos fechados. 
Na mata também existem plantas 

Árvores de caxetas vivem 
em brejos de água doce 

potás~!9, sódio e outros 
elementos quín.ucos 
necessários às plantas. 
Também com muita freqüên 
cia, as massas de ar frio dos 
polosjJésl&am-se em direção 
aos trópicos onde é menor a 
pressão atmosférica e màis 
alta a temperatnra, As frentes 
frias, zonas de contato com as 
massas de ar quente e úmido, 
condensam o vãpor e 
provocam as chuvas fromai; 
Mas água tem maneiras 1$Ü$ 
sutis de ctiegar às plantas e ao 
sólQ1Qullndo esfriam, durante 
as noi.tês de,céu estrelado, 
condensam o vapor na 
superfície, sob a forma de 

gotinhas de orvalho. 
Em noltes frias de inverno, 
essa perda de calor pode ser 
tão intensa a ponto de 
provocar as geadas, o 

~ água'sobre 

embâlibase 
manacás-da 
serra. 
Vez por outra, 
num toque de 
mestre, as 



COPAS 

INFILTRAÇÃO 

muito primitivas, como numerosas 
samambaias, musgos e hepáticas, 
que dependem da água para realizar 
a reprodução sexuada. Em geral, os 
gametas masculinos desses vegetais 
usam seus flagelos para nadar em 
direção aos gametas f emininos e 
fecundá-los. Assim conservam 
características de suas ancestrais que 
viviam exclusivamente nos lagos e 
oceanos, há mais de 400 milhões de 
anos. 
Não se encerram aí os laços entre a 
floresta e as águas. Alguns sítios nas 
planuras das restingas, abrigam 
brejos de água doce com árvores de 
caxetas, guanandis e pinhas do 
brejo. As águas escuras de rios e 
lagos registram a cor da convivên 
cia. Lavadas pelas chuvas, certas 
substâncias produzidas pela decom 
posição das folhas mortas ( como os 
ácidos húmicos) tingem de marron 
escuro os cursos d'água. 
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Como a água 
caminha na floresta 

EVAPORAÇÃO 

Das águas das chuvas que 
caem na serra, entre 70% 

e 90% atravessam as copas. 
Uma parte escoa pela superfície 
e o restante infiltra-se no solo. 

De 30% a 50% evsporem-se ou 
são transpiradas pelasplantas. 
Mais da metade chegam aos 

rios e daí ao oceano 

Gutação: as plantas 
esgotam água pelas 

bordas das folhas 

Viagem ao 
interior da terra 

A s águas que chegam ao solo ~ 
já não são mais as mesmas ~ 
despejadas pelas nuvens. No 

caminho, incorporam um pouco da 
floresta, arrastando sais minerais e 
substâncias orgânicas que serão 
utilizados pelos microrganismos e 
pelas raízes ou misturados às águas 
subterrâneas. Antes de se infiltrar, 
passam por um leito de folhas 
moitas (folhedo) que protege o 
chão contra o impacto de pesadas 
gotas caídas das árvores. Uma parte 
escoa pela superfície e vai engros 
sar diretamente os cursos d'água; 
outra inicia uma longa viagem 
pelos escuros poros e canais 
subterrâneos. As águas que escapam 
das raízes vão descendo 
(percolando) para camadas mais 
profundas dissolvendo e transfor 
mando os minerais. Na Serra do 
Mar, logo atingem a rocha que 
transformam em solo através do 
lento processo de intemperismo. A 
maior parte, entretanto, ao encon 
trar as camadas impermeáveis, 

Nas cavernas, perde-se 
a noção de tempo e espaço 

formam um lençol de águas subter 
râneas que se desloca lentamente em 
direção à drenagem, para alimentar 
as nascentes e os rios. 
Em algumas regiões, como no Vale 
do Ribeira, as águas encontram 
rochas calcárias, muito diferentes 
daquelas duríssimas e antiquíssimas 
que constituem a maior parte da 
serra. Ali, ao longo de milhões de 
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A água esculpe rios 
subterrãneos, estalactites 
e estalagmites 

As tolhas que caem das 
érvores protegem o solo contra 
as pesadas gotas de água 
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anos, camadas de calcário 
depositaram-se no fundo de 
um imenso lago formado 
antes da separação dos 
continentes. 
Além de rachar o fundo do 
lago, a separação provocou 
dobras e amassamentos das 
rochas que, erodidas, 
originaram urna série de 
montanhas ligadas à Serra 
do Mar. 
Mais alguns milhões de 
anos foram gastos pelas 
águas que penetraram nas 

fendas e rachaduras do novo relevo, 
escavando rios subterrâneos, 
galerias e salões, antes de reapare 
cerem na superfície alimentando 
rios e corredeiras. As águas que 
lentamente embeberam o calcário, 
percolaram a rocha e chegaram às 
grandes cavidades esculpidas no 
interior da terra. Gota a gota, 
depositaram os sais de cálcio na 
forma de estalactites, estalagmites e 
cristais geométricos, criando um 
dos mais fascinantes ambientes do 
mundo subterrâneo. Desenharam 
centenas de cavernas onde a 
obscuridade, o silêncio e a paisa 
gem insuspeitada e bizarra provo 
cam a perda completa das noções 
de tempo e espaço. 

Os caranguejos vivem entre a fauna dos estuários 

Os habitantes 
das águas 

E m São Paulo, a Serra do Mar 
divide as águas. As chuvas 
que caem atrás da serra 

precisam percorrer mi1hares de 
quilômetros em' direção ao interior, 
até a foz do rio Paraná, entre o 
Uruguai e a Argentina, para reencon 
trar o mar. As águas que caem nas 
escarpas e nas planícies do litoral 
formam pequenas bacias 
hidrográficas e viajam apenas alguns 
quilômetros para chegar ao oceano. 
As águas do rio Ribeira de lguape, 
única exceção em São Paulo, têm 
suas nascentes onde a serra distancia- 

se do mar, e correm por mais de 400 
quilômetros em direção ao litoral. 
A serra separou também populações 
de diversas espécies de peixes que 
passaram a viver isoladas em peque 
nos ou grandes rios, sem contato com 
as que vivem na bacia do rio Paraná. 
Nesses milhões de anos de isolamen 
to surgiram novas espécies, muitas 
delas endêmicas, perfeitamente 
adaptadas à vida nos pequenos 
riachos no interior da Mata Atlântica. 
Nas águas límpidas, oxigenadas por 
cascatas e cachoeiras, os peixes 
dividem o leito pedregoso e o 
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Mais de cinqüenta espécies 
de sapos e pererecas 
se reproduzem na mata 

Na riqueza dds estuários, 
a marca da vida 

ambiente sombrio com transparen 
tes camarões de água doce e 
pequenos caranguejos que se 
abrigam entre as pedras. Todos 
vivem sob a proteção da floresta que 
lhes proporciona constante fluxo de 
água, temperatura amena, Juz 
filtrada pela vegetação e alimentos: 
insetos, frutos e detritos vegetais. 
Em alguns riachos da Serra do Mar, 
vivem dez, quinze, no máximo vinte 
espécies de peixes. São guarus, 
lambaris, piabinhas, acarás, 
bagrinhos e cascudos, ornamentais e 
de tamanho reduzido. Pouco 
conhecidas, vivem em águas ácidas 
e escuras; necessitam de vegetação 
aquáti.ca submersa; ou dependem de 
dietas exclusivas à base de insetos 
terrestres caídos da floresta. 
Os rios maiores oferecem mais 

opções de habitats para 
os organismos aquáticos. 
No Ribeira de Iguape, 
vivem mais de uma 
centena de espécies de 
peixes, alguns de 
tamanho considerável. A 
diversidade de crustáceos 
(camarões, siris, caran 
guejos) e moluscos 
(caramujos) também é 
maior do que nos riachos. 
E próximo à foz, quando 
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se torna mais caudaJoso, abriga 
inclusive mamíferos aquáticos 
como os botos, que freqüentam vez 
por outra as águas doces. 
O complexo estuarino-lagunar de 
Cananéia e Iguape, onde desemboca 
o Ribeira, acolhe uma grande 
diversidade. Paratis e tainhas vivem 
aí, filtrando da água algas e animais 
microscópicos que constituem o 
plâncton, do qual se al.imentam; 
caratingas e bagres deliciam-se com 
detritos da floresta ou do fundo dos 
canais; tabaranas e robalos, carnívo 
ros, caçam peixes e camarões para 
compor sua dieta. 
Destaque-se a manjuba pela íntima 
relação que mantém com o Ribeira: 
vivendo nos oceanos, migra em 
grandes cardumes, durante o verão, 
subindo o rio em percursos de até 
140 quilômetros. No caminho 
contra a correnteza, amadurecem 
seu aparelho reproduti.vo e acabam 
desovando. 
Peixes, crustáceos e moluscos 
(mexilhões, ostras, caramujos) da 
foz dos grandes rios fazem a delicia 
de diversas aves e mamíferos. 
Vivem nos estuários de São Paulo 
mais de quarenta espécies de aves 
aquáticas que além do alimento, aí 
encontram também local para se 
reproduzir. São garças, socós, 

A serra e a planície 
devolvem a água ao mar 

Os colhereiros convivem 
nos estuários com 

outras aves aquáticas 
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Algumas espécies só existem 
em certos riachos da floresta 

colhereiros, frangos-d'água, patos, 
marrecos, gaivotas, martins-pescado 
res e até os lindíssimos guarás, 

ameaçados de extinção, que 
ultimamente estabeleceram 
promissora colônia próxima 
à cidade de Cubatão. 
Nas áreas abertas reinam 
botos e golfinhos; mais para 
o interior, vivem lontras que 
gostam de peixes e guaxinins 
ou mão-peladas que se 
arriscam na água procurando 
siris e caranguejos. 
Além de répteis como os 
jacarés e os cágados, um 
grupo significativo de 
anfíbios vive na mata e 
depende da água para a 
desova e o desenvolvimento 
de seus girinos. Mais de 
cinqüenta espécies de sapos e 
pererecas se reproduzem nos 
riachos, brejos, pequenos 
lagos ou até mesmo nas 
poças. No interior de 
bromélias que chegam a 
armazenar litros de água, 
muitas pererecas põem seus 
ovos e ali vivem com seus 

girinos, em berços freqüentados 
também por pernilongos, mosquitos, 
libélulas e urna infinidade de 
organismos aquáticos. 

O acará, pequeno 
e ornamental 
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Sal e doce num 
berço de vida 

D epois de passar por nuvens e árvores, enfeitar cachoei 
ras e engrossar os rios, as 

águas retomam ao Oceano Atlântico, 
seu ponto de partida. Voltam um 
pouquinho salgadas, de maneira tão 
discreta que são chamadas de águas 
doces. Nessa ínfima quantidade de 
sais dissolvidos, carregam as lem 
branças das aventuras vividas . Não é 
à toa que o mar, em milhões de anos, 
acumulou tanto sal em enorme 
quantidade de água. 

Nesse reencontro, águas doces e 
· salgadas unem-se para gerar os 
estuários, extensas regiões próximas 
à foz dos grandes rios. 
As diferenças entre as características 
químicas dessas águas, como a 
quantidade de sais e o nível de 
acidez (pH), provocam a deposição 
das argilas e da matéria orgânica em 
suspensão, formando mantos de 
lodo onde crescem os manguezais. 
Com apenas três espécies exclusivas 
de árvores, esse ecossistema abriga 



grande diversidade de animais, a 
maioria vivendo no lodo e nas águas 
que vêm e vão com as marés. Os 
manguezais são verdadeiros berçários 
e base de uma pirâmide alimentar que 
sustenta muitos habitantes da costa e 
do oceano. 
Nessas planícies de inundação, além 
dos manguezais, amplas áreas são 
também ocupadas por um tapete de 
gramíneas (conhecido por marismas) 
onde vivem plantas adaptadas 
inteiramente à vida aquática. 
Aos poucos, as águas doces do 
continente vão sendo dispersadas 
pelas ondas e correntes marinhas. E 
mesmo nesse último trecho do 

. caminho deixam a marca da vida na 
riqueza dos estuários. 

A promissora colônia 
de guarás, em Cubatão 
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Planeta. -água 
Visto pelo lado de f9ia, o planeta 
deveria se chamar, Agua, Com 
algumas "ilhas" de terra firmé, cerca 
de 'l13 de sua superfície sâ9 domina 
dos pelos vastos oceanos. Os polos e 
suas vizinhanças estão cobertos pelas 
ãguas sólidas das gigantescas 
geleiras. 
A pequena quantidade de água 
restante divide-se entre a atmosfera 
o subsolo, os rios e os lagos. Estima 
se em cerca de 1,35 bilhões de 
quilômetros cúbicos o volume total 
de água na Terra. 

Como se distribui a água na Terra 

OCEANOS 
97,57% 

Gf=LEIRAS ,1.r_. ..•• 
t,81% 
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