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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 dos 
estudiosos em fotografar os 
animais em seus recantos ou 
as microscópicas plantas em 
seus esconderijos. Outras 
dizem respeito às centenas, 
talvez milhares de espécies 
que pennanecem 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 
conhec.imento · principal 
mente para os mais jovens . 
cumpre-se a função 
democrática de preparar os 
cidadãos para seus direitos e 
eus 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 os 
brasileiros. 

Antonio Mareio 
Meira Ribeiro 
Secretário Estadual de 
Transportes de São Paulo 



Notícias 
que mudaram 
o mundo 

A Tetrnéum 
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 
eus l,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, 
como as que hoje vivem 
nas florestas tropicais em 
todo mundo. Elas só 
entraram na história do 
planeta no início do 
Período Cretáceo, há mai 
ou menos 100 milhões de 
anos. As primeiras 
representantes dessas 
florestas lembrariam as 
árvores da família da 
cascas-de-anta, da 
pindaibas e araticuns, das 
virolas e das preciosa; 
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, enxurrada 
de lava e potentíssimo 
terremotos, empinaram-se 
obre a crosta do globo a 
Cordilheira dos Andes e 
inúmeras cadeias de 
montanhas. 
As notícias do aparecimen 
to das serras do Mar e da 
Mantiqueira, localizada 
próximas ao Litoral 
Sudeste brasileiro, estão 
associadas à agitação que 
tomou conta do planeta. 
As duas serras (formadas 
por rochas muito antiga 
que sustentam o continente 
sularnericano), eram 
entretanto muito mais alta 
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. 
os últimos milhares de 

anos as coisas foram se 
acomodando: não mudou 
mui to 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 água 
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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"O mais do espaço não é cami 
nhar; é trepar de pés e de mãos, 
aferrados às raízes das árvores, e 
por entre quebradas tais e quais 
despenhadeiros, que confesso de 
mim, que a primeira vez que 
passei por aqui, me tremeram as 
carnes, olhando para baixo. A 
profundeza dos vales é espantosa: 
a diversidade dos montes uns 
sobre outros, parece que tira a 
esperança de chegar ao fim: 
quando cuidais que chegais ao 
cume de um, achai-vos ao pé de 

. . . 
outrõ não menor: e é isto 11a parte 
jú.trilhaâa e escolhida. Verilat/l'é 

o Caminho do Padre José, a 
primeira "estrada" construída 
pelos colonizadores portugueses 
para se viajar com segurança do 
litoral ao planalto paulista: opção 
à antiga trilha dos índios 
Tupiniquins. 
Padre José, no caso, era José de 
Anchieta, fundador de São Paulo. 

Rotas 
de progresso 

uem percorre hoje qualquer 
uma das rodovias ou ferrovi 
as que ligam o litoral ao 
planalto, especialmente a 
Imigrantes, não faz a mais 

remota idéia das dificuldades que os 
primeiros colonizadores enfrentavam 
para transpor a Serra do Mar. Especi 
almente nos três primeiros séculos de 
colonização, essa viagem era uma 
verdadeira aventura. 

Paisagens de hoje e de ontem: 
os dutos de água da Henry Borden, 

a Estrada de Ferro Sorocabana 
e tropa no Caminho do Mar 



Quando os portugueses aqui chega 
ram, a Serra do Mar era um manto 
contínuo de vegetação, quase 
intocada pela mão do homem. Não 
existiam a Imigrantes, a Via Anchieta, 
os tubulões das refinarias de petróleo, 
as estradas de ferro, a Estrada Velha 
do Mar, os grandes dutos que levam 
água da represa Billings para mover 
as turbinas da usina Henry Borden e 
muito menos as feridas gravadas na 
mata como conseqüência do ar 
poluído que o complexo industrial de 
Cubarão emitiu por dezenas de anos. 
A paisagem era de um paraíso com 
flora e fauna variadíssimas, espécies 

que pela sua beleza, e não raro pelo 
exótico, surpreendiam o colonizador. 
No Sul do Brasil, antes de Pedro 
Álvares Cabral, uma extensa rede de 
caminhos permitia a comunicação 
entre as inúmeras tribos que habita 
vam a região. As "estradas" dos 
gentios, atingiam vários pontos do 
litoral e o mais longínquo interior do 
país. O tronco desse primitivo sistema 
era uma grande via ligando as tribos 
da nação Guarani, da bacia do 
Paraguai, com a tribo dos Patos, do 
litoral de Santa Catarina, com os 
Carijós de Iguape e Cananéia e com 
as tribos de Piratininga e do litoral 

próximo. 
A primeira trilha utilizada pelos 
colonizadores para atingir os Campos 
de Piratininga foi a dos Tupiniquins, 
percorrida pelo português João 
Ramalho para chegar ao planalto e aí 
assentar armas e bagagens como 
agregado da tribo dos Guaianazes, 
depois de se casar com uma das 
filhas do cacique Tibiriçá. 
Ficou onde a trilha desembocava no 
campo, na altura da atual cidade de 
Santo André. Daí o nome de Borda 
do-Campo dado à povoação que em 
1.553 Tomé de Souza (primeiro 
governador-geral do Brasil) transfor 
mou em vila. 
A trilha partia de Piaçaguera, subia 
pelo vale do rio Moji e seguia à 

Pátio do Colégio, marco 
da fundação de São Paulo 

Final do século XVIII, em 
São Paulo: produção de 
açúcar com mão-de-obra 
de escravos africanos 

esquerda, junto à Serra do Meio, 
atravessando o rio Grande antes da 
garganta do Botujuru, já nas colinas 
do planalto. Martim Afonso de Souza 
subiu por esse caminho para visitar os 
Campos de Piratininga e depois dele, 
levado por João Ramalho, o padre 
Manoel da Nóbrega, para escolher o 
local onde seria fundado o colégio 
jesuíta que originou São Paulo. 
A partir de 1.560, por ordem de Mem 
de Sá, a trilha dos Tupiniquins foi 
abandonada. 
Até mesmo nesta terra tão generosa, 
que os primeiros cronistas não 
cansaram de elogiar, era preciso 
escolher com cuidado o sítio para a 

Tchô Moioli / Integração Natureza 
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fundação das vilas. Foi na altura da 
Capitania de São Paulo, na latitude de 
24º, partindo de São Vicente, que os 
colonizadores pela primeira vez 
subiram ao planalto e dirigiram-se 
para o interior. 
São várias as razões geográficas que 
explicam esse impulso a partir dos 
núcleos de colonização da ilha de São 
Vicente. Primeiro, o estreitamento da 
faixa costeira. Perto de São Vicente e 
de Santos o mar não dista mais do 
que quinze quilômetros da base da 
serra .. Esse acanhado espaço era quase 
inaproveitável, com terrenos baixos, 
mangues e pântanos imprestáveis para 
a agricultura e insalubres. 
O planalto, ao contrário, apresentava 
condições naturais muito mais 
favoráveis ao povoamento e numero 
sas tribos indígenas supriam os 
colonos com farta mão 
de-obra. 
Em toda a linha 
da barreira 

justamente a ilha de São Vicent~qu~- ófeíece 
maior facilidade de acesso ao planãlto .. Os 
índ!~s, bem antes dos portugues~~ ~sà~a~ a n~,. ; _l. "\ 

reg1ao como passagem e parada oongatqttas .•. / .. '-'· , . ~'; -- ""-· -·- . : nos seus deslocamentos 
periódicos. 
Escolhidos direção e sentido 
os colonizadores rumaram 
para onde hoje fica a capital, . . .... ~~ do estado. Primeiro 

em esplêndida posição 
estra~égica. O sítio, no alto de 

ma colina, era naturalmente 
defendido por escarpas abruptas e 
acessível apenas por um dos seus 
lados. Também era o centro do 
sistema hidrográfico regional, com 
abundância de peixes e permanente 
abastecimento d'água para o gado. Os 
jesuítas fundaram a cidade num ponto 
onde os rios, como o Tietê, Pinheiros 
e Tamanduateí, irradiavam em quase 
todas as direções . O desenvolvimen 
to ímpar dessa vila promoveu a 
infuência que São Paulo até hoje 
exerce sobre as demais cidades do 
estado. 
Mas nem sempre foi assim. As 
dificuldades de transposição da serra 

também promoveram o isolamento 
em que o planalto paulista viveu 
durante quase todo o período coloni 

, criando para as regiões de "serra 
acima" uma configuração sócio 
econômica toda especial dentro da 
comunidade brasileira. 
Na frase do historiador Alfredo Ellis 
Júnior, "o planalto de Piratininga 
viveu sempre ensimesmado", dando à 
sociedade que ali habitava caracterís 
ticas econômicas psícológicas, 
étnicas e sociais próprias; criando um 
espírito original e independente da 
metrópole, muito diferente das 
regiões nordestinas onde tudo 
transpirava os humores do reino 
português. 
Enquanto no Nordeste predominava a 
grande propriedade açucareira com 
produção voltada para o mercado 
externo, no planalto paulista prevale 
cia a pequena propriedade, a agricul 
tura de subsistência, a policultura, o 
aprisionamento dos indígenas, a 
expansão geográfica, o pouco lustre 
de sua vida cultural, o nomadismo a 



que se dedicaram os bandeirantes. 
Eram marcas tão fortes que alguns 
autores chegam a falar numa espécie 
de "indianização" da Paulistân.ia 
refletida no hábito de dormir em rede, 
nas artes da caça e da pesca e no fato 
da própria língua Tupi ser tão falada 
em São Paulo quanto a portuguesa. 

Do milho, ao trigo e 
à decadência 

São Paulo produzia mandioca, feijão 
e principalmente milho para consumo 
local. Tão forte era a presença desse 
cereal, principalmente por influência 
dos índios, no Sul, que o historiador 
Sérgio Buarque de Holanda nomeou 

aquela sociedade de "civilização do 
milho". 
Mas cultivava-se também algodão, 
para tecer os panos grosseiros que 
vestiam a população. Plantava-se a 
cana-de-açúcar da qual se destilava a 
cachaça largamente consumida na 
Capitania. Era raro o inventário de 
fazendeiro que não descrevesse os 
"alambiques de estílar aguardente, 
com sua carapuça e cano, tachos de 
cobre e o mais necessário". 
Havia ainda a cultura da vinha, do 
bananal, dos limoeiros, laranjeiras, 
limeiras e demais "árvores de 
espinho". E a criação de gado, 
sustentada com sucesso pelos campos 
de Piratininga. O trigo começou a se 
destacar como produto de mercado. 

Sua idade de ouro, com a produção 
destinada à população européia das 
vilas, cidades do litoral e às frotas 
portuguesas, abrangeu o período de 
1.630 a 1.680. 
O maior mercado era o da crescente 
população branca de senhores de 
engenho, comerciantes e burocratas 
do Rio de Janeiro. O maior obstáculo 
à produção comercial continuava 
sendo o transporte. Das searas aos 
moinhos e dos moinhos às vilas, tudo 
dependia dos carregadores índios. 
Entre Cubatão e o porto de Santos, 
das canoas. 
O Caminho do Mar era o trecho que 
mais pesava no percurso entre São 
Paulo e Santos, mas os carregadores 
indígenas superavam esse obstáculo 

com freqüência e velocidade, 
completando o percurso entre dois e 
quatro dias. As cargas eram levadas 
em cestos e os carregadores, quase 
todos homens, mudavam assim a 
característica de divisão de trabalho 
nas sociedades indígenas, onde as 
mulheres é que exerciam as funções 
de transporte. 
A utilização de índios de carga 
excluía o desenvolvimento de uma 
infra-estrutura viária mais moderna e 
apresentava uma vantagem nítida 
sobre o uso de animais. Os carregado 
res índios constituíam a modalidade 

A Calçada do Lorena, inaugurada 
em 1. 792, era um caminho de 
tropas de mulas. No porto de 

Cubatão, foi construído um pasto 
para alimentar os animais 
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mais barata de transporte, por que 
além de serem mais rápidos e 
eficientes, comiam menos e carrega 
vam pesos consideráveis. 
O Padre Antonio Vieira criticou os 
paulistas por tirarem o máximo de 
ganho possível desses carregadores: 
''Nas cáfilas de São Paulo a Santos 
não só iam carregados como homens 
mas sobrecarregados como azémolas, 
quase todos nus ou cingidos com um 
trapo e com uma espiga de milho pela 
ração de cada dia". Mas os jesuítas 
também não prescindiam desses 
carregadores para suas transações 

A Estrada Velha do Mar, aproveitou 
o Caminho da Maioridade, 
para o trânsito de automóveis 

entre o planalto e o litoral. 
A descoberta do ouro em Minas 
Gerais é o ponto final do esforço 
tenaz dos paulistas que na busca de 
metais preciosos tinham se voltado 
por quase dois séculos ao reconheci 
mento do território que viria a se 
constituir no Brasil de hoje. 
São Paulo interrompeu sua expansão 
colonizadora. Atraídos pelas minas, 
seus habitantes foram se estabelecer 
em outras regiões. Do despovoamento 
à extinção da Capitania foi um passo: 
em 1.748, estava simplesmente 
anexada ao governo do Rio de 
Janeiro. Restaurada, em l.765, 
compreendia apenas o atual estado de 
São Paulo e o Paraná, que só em 
1.853 seria constituído em província 
autônoma. 
Mas essa era uma situação comum ao 

No Rancho da 
Maioridade, visão 
privilegiada da 
terra e do litoral 

a 1 

país. No século XVIIl, toda a 
atividade da colônia estava canaliza 
da para a mineração. As atividades 
agócolas diminuíram muito, até 
mesmo no Nordeste. 
O Brasil só retomou nova feição 
agrícola com o esgotamento das 
minas. E São Paulo ingressou noutro 
surto econômico, mais tarde favoreci 
do pelas novas condições políticas do 
país, depois da emancipação da 
metrópole portuguesa. 

Oe carnlnhoe do açúcar 
na Calçada do Lorena 

A cultura da cana-de-açúcar nunca 
desapareceu de todo na Capitania. 
Mas foi só com Luis Antonio Botelho 

O Real Corpo de Engenheiros 
· Portugueses contruíu a Calçada de 

J 
Lorena com lajes de pedra que até hoje 

podem ser vistas no que 
restou do caminho pioneiro 

de Souza Mourão, o Morgado de 
Mateus, administrador da Capitania 
entre 1.765 e 1.775, que essa ativida 
de tornou-se um empreendimento 
voltado para o mercado mundial. 
Quando assumiu, Mateus escreveu a 
diversas câmaras municipais pedindo 
que se esforçassem para aumentar a 
produção agrícola. 
Além das razões internas; contribuí 
ram para estimular a lavoura do 
açúcar, na Capitania de São Paulo e 
em todo o Brasil, o desejo dos 
europeus de consumir cada vez mais 



açúcar e o aumento dos preços do 
produto, devido à rebelião das 
colônias francesas que o produziam, 
nas Antilhas. 
Mas foi apenas no governo de 
Bernardo José de Lorena (1.788- 
1.797), que os paulistas voltaram a se 
preocupar com o desenvolvimento da 
Capitania. Uma das principais 
medidas de Lorena para estimular a 
produção do planalto obrigava que 
todo o comércio fosse feito através do 
porto de Santos, beneficiando 
especialmente a agricultura de "serra 
acima". 
Já na última década do século XVIII, 
falava-se cada vez menos em deca 
dência e miséria. Os paulistas 
assumiam a vocação da agricultura e 
resolviam dedicar-se intensamente à 

cultura do açúcar que, por de mais de 
cinqüenta anos, seria o produto chave 
da economia. Com ele acumularam 
se os capitais necessários para 
desenvolver um novo ciclo econômi 
co, baseado na cultura do café que a 
partir da segunda metade do século 
XIX, domina o Oeste de São Paulo. 
A lavoura comercial exigiu mais 
braços para o trabalho agrícola. Nas 
condições da época, mão-de-obra 
africana e cultura canavieira toma 
ram-se indissociáveis. Mais impor 
tante que o tamanho da propriedade, 
o número de escravos determinava a 
força do senhor de engenho. Em 
l.813, para uma população livre de 
160.969 habitantes, havia 48.245 
escravos. Em l .836, a população livre 
era de 238.969 e a escrava de 86.933 

habitantes. O trabalho escravo do 
negro africano tinha se instalado 
definitivamente na Capitania. 
A má conservação das estradas, os 
perigos da Serra do Mar e as péssi 
mas condições de travessia da 
Baixada Santista prejudicaram de 
maneira extraordinária o comércio do 
açúcar. A economia do planalto 
passava por grandes transformações 
mas a ligação com a Baixada Santista 
continuava sendo o precário Caminho 
do Padre José, uma via de pedestres 
que não havia sofrido nenhuma 
reforma ou melhoramento. Em 1.789, 
Lorena determinou a construção de 
uma estrada para substituir o Cami- 

nho do Padre José. 
A obra, inaugurada em 1.792, foi 
planejada e executada pelo Real 
Corpo de Engenheiros Portugueses, 
saudado pela surpreendente façanha 
de construir uma estrada que vencia a 
Serra de Paranapiacaba sem cruzar 
uma única vez um curso d'água. 
A pavimentação primorosa foi feita 
com lajes de pedra. As do piso, que 
ainda hoje podem ser observadas no 
que restou do caminho pioneiro, eram 
de formato irregular, medindo as 
maiores cerca de quarenta centíme 
tros, entremeadas por outras menores, 
todas com mais ou menos vinte 
centímetros de espessura. Os vãos da 

tanta a freqüência, e tão 
necessário um <:;ànµnho 
público que desse.vazão 
aos transportes tem sido 
tão negligente e 
descuidado o povo 
nesta Providência que 
deixada à Lei da 
natureza é tão imprati- 
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,excé4e'a tqdí a humana, 
' j' • • 
explié~ ( ... ) tais são 
is ruínàll ~, 6$ princfpias l' 
:os .•. cald~iffiés, e os 
horrores. deles, neste ,t 
estado,acheiquando 
passei a'esta Cidade, de 
sorte que escelhendo-se 
um tempo próprio pâra o 
meu transporte, subi, 
trepando a Serra tendo 
por mais seguro o passá 
la a pé, do que ver-me do 
perigo de ser precipitado 

ao comércio da Capita 
nia, mas ao "bem comum 
dos Povos": "Porquanto 

muitas; e a terra, em partes 
-é mais solta e as águas 
precipitadas pela estreita 
do caminho, onde 
encontam menos resistên 
cia, rompem formidáveis 
sovacões que ali encon 
tram, e do que vem toda a 
gravidade do caminho. 

T0do:é_st1fêb-0,qu{}nãct'é 
impossíve({ie t-einléliar 
pagam os pobres-índies, 
porque p_ãra todas as 
pessoas levam as cargas 
que vão e vem continua 
mente." 

e.omuin cos Pevos,» 
sendêiesta uma.das 
maiores causas dá 
decadência, e pobreza 
desta Capitania." 
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calçada eram preenchidos com pedras 
menores e areia grossa. Tudo muito 
bem assentado sobre uma camada de 
saibro e pedregulho de uns dez 
centímetros. 
A Calçada era um caminho de tropas 
e Lorena mandou formar um pasto no 
porto de Cubatão para alimentar os 
animais. Com suprimento constante e 
regular de produtos exportáveis, o 
comércio do porto de Santos progre 
diu. 
Em fevereiro de 1.827, a estrada por 
terra de Cubatão até Santos, idealiza 
da por tantos governadores da 
Capitania, foi finalmente entregue ao 
uso. Era um melhoramento inestimá 
vel, especialmente para o comércio 
de açúcar cujas exportações não 
paravam de crescer. Foi o remate à 
Calçada do Lorena. 

~-·~~l(f~.Jpl§;~;J 
~.que~e~ 
os.horrores da 'trilha prÍmitiva, nÍO 
poupou elogios ãobra de Lerenã: 
"Uma ladeira espaçosa, calçada de 
pedras por onde se sobe com pouea 
fadiga e se êiesce com segurança. 
Evitou-se as asperezas do caminho 
com engenhosos-rodeios, e com 
muros fabricados junto aos despe 
nhadeiros se desvanecem a contin 
gência de algum precipício. Por 
meio de canais se preveniu o 
estrago, que costumavam fazer as 
enxurradas; e foram abatidas as 
árvores que impediam o ingresso do 
sol ( ... ) Numa palavra, desconheci a 
Serra." 
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tEstrada da Maioridade- 1841 
',,/' Estrada do Vergueiro - 1861/1917 

Caminho do Mar - 1923 
~ Calçada do Lorena - 1790 
e - Monumentos - 1922 

Carroças. no 
Caminho da Maioridade 

Em 1.837, o presidente da Província 
de São Paulo, Rafael Tobias de 
Aguiar, determinou a construção de 
uma estrada carroçável. Parcialmente 
concluída em 1.844 e denominada 
"da maioridade" em homenagem à 

A Estrada da Maioridade começou a 
ter serventia quando a cultura da 
cana-de-açúcar já entrava em deca 
dência. No final da década de 1.840, 
prenunciava-se a febre do café: as 
plantações de 1.846 e 1.847 produzi 
ram bons frutos entre 1.850 e l .851, 
quando o volume de café exportado 
pela Barreira de Cubatão ultrapassou 

recente promulgação da maioridade 
de D. Pedro II, a nova estrada é hoje 
conhecida como Estrada Velha do 
Mar. 
Mesmo sendo uma via de difícil 
trânsito, o caminho da Maioridade 
acabou permitindo a passagem de 
carroças. De outubro de 1.852 a 
junho de 1.853, foram registrados nos 
Livros de Exportação da Barreira de 
Cubarão, a passagem de 728 carros e 
129.361 animais carregados, Entre 
1.854 e 1.855 o trânsito de carroças 
aumentou para 763 e o de animais 
carregados para 178.980. 

A Estrada Velha do 
Mar, pavimentada 
no trecho da serra, 
contorna o Rancho 
da Maioridade 

o de açúcar. E partir daí, foi por 
muito tempo maior do que o de 
açúcar. 

A Inglesa e sua 
trilha de ferro 

A força do café impôs o estabeleci 
mento das ferrovias na Província. A 
construção da primeira estrada de 
ferro, de Santos a Jundiaí, começou 
em 24 de novembro de 1.860. E em 
menos de quatro anos inaugurou-se o 
primeiro plano inclinado da Serra, 

21 



que funcionava com um sistema 
funicular. Dois anos depois, a linha 
atingia São Paulo e no dia 16 de 
fevereiro de l.967, chegava aJundiaí. 
A "trilha de ferro" tinha 139 quilôme 
tros com bitola (largura) de 1,60 
metros. 
Até a década de 1.930, o sistema São 
Paulo-Santos da chamada "São Paulo 
Railway", uma companhia formada 
por capitais ingleses, teve o monopó 
lio dos transportes ferroviário entre o 
litoral e o planalto. A Inglesa, como 
ficou conhecida, acabou praticamente 
com o sistema viário tradicional de 
transposição da serra. Tanto a Calçada 
do Lorena quanto a Estrada da 
Maioridade deixaram de ser freqüen 
tadas. A primeira quase desapareceu: 

redescoberta, é hoje patrimônio 
histórico do estado e ponto de atração 
turística. A Estrada da Maioridade foi 
ressuscitada, mais tarde, por causa do 
automóvel. 
Na década de 1.930, a Sorocabana 
construiu a ligação Mairinque-Santos 
e quebrou o monopólio da Inglesa. A 
serra, como sempre, manteve suas 
resistências contra construção da 
nova estrada de ferro, na época 
considerada um dos melhores 
exemplos da capacidade da engenha 
ria brasileira. 
Foi preciso perfurar 31 túneis e 
construir vários viadutos para deitar 
os trilhos de forma a,que convives 
sem até hoje com a Serra do Mar. Na 
parte baixa, em 1.933, a ameaça da 

1~ 

malária aos trabalhadores só foi 
dominada a custa de muito quinino e 
permanente assistência médica. 
Além de tudo, o ramal da Sorocabana 
permitiu que muitos caminhos se 
encontrassem, pois a largura entre 
seus trilhos era a mesma das demais 
estradas de ferro do interior de São 
Paulo, com exceção aos da Compa 
nhia Paulista cuja linha tronco e 
alguns ramais com bitola 1,60 metros 
só podiam servir à Inglesa. 

Concreto e 
aefalto 

O engenho e a arte que o homem 
desenvolveu para retirar do petróleo 

boa parte da energia que move o 
mundo, também foi posto em prática 
para criar os veículos a motor. E serviu 
de mote para cortar novos caminhos na 
Serra do Mar. Em 1.913, Rudge Ramos 
reconstruiu a Estrada da Maioridade, 
como Estrada Velha, motivado pela 
presença cada vez maior do automóvel 
na rica e afluente sociedade paulista, 
Dez anos depois, Washington Luiz, 
presidente do estado, mandou melhorar 
seu traçado geométrico e pavimentar 
em concreto o trecho da serra. Nos 
outros foi usado o asfalto. 
A Estrada Velha do Mar está 
desativada desde a década de 1.970 e 
foi tombada pelo Conselho de Defesa 
do Patrimônio Histórico, Arqueológi 
co, Artístico e Turístico do Estado de 

- - ""Cabos 
de aço, 
puxavam os 
trens da 
Inglesa 

A tocooreau« no 
detalhe e fazendo 
o trabalho pesado, 

na serra 



São Paulo - CONDEPHAAT. É outro 
marco do desenvolvimento econômi 
co de São Paulo. 
Apesar dos melhoramentos na antiga 
estrada, exigia-se cada vez mais a 
construção de uma rodovia para ligar 
São Paulo a Santos. Um exemplo: o I 
Congresso Paulista de Estradas de 
Rodagem, realizado em junho de 
1.917, recomendou que as autoridades· 
se preocupassem com a construção de 
uma "estrada modelar" entre o 
planalto e o litoral. 
Mesmo com o intenso crescimento 
populacional e econômico de São 
Paulo, a estrada não saiu do papel e 
não foi além das discussões técnicas. 
Afinal, a Inglesa funcionava com 
pontualidade britânica 

.u ••• 
arcel • · ,~ •• il\.fê da, J),_. li' tl imJ""'.- 
mão-ilitol>rJ ~as 
fazendas pauhstas de 
café era constituída de 
trabalhadores livres 

·1111 vimíos' da Europa. 
A necessidade de 
braços-para a lavoura 
selou a solidariedade 
entre-as empresas 
ferroviárias e os cafeicul 
tores. 
Desde 1.882, os imigran 
tes recebiam passagens 
gratuitas de trem que 
facilitavam seu desloca 
mento para as zonas de 
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e o número de veículos a motor em 
São Paulo era simplesmente desprezí 
vel. 
Em L.940, circulavam no Brasil 
apenas 129.377 automóveis e asseme 
lhados, a maioria nas grandes cidades. 
Cerca de 30.000 estavam em São 
Paulo, causando já alguns problemas 
de estacionamento no Centro Velho. 
Cinco anos antes, o interventor 
Armando de Sales Oliveira, editou 
um decreto que autorizou o Poder 
Executivo, a "construir e pavimentar 
( ... ) uma nova rodovia entre São 
Paulo e Santos". E em maio de 1.939, 
Adernar Pereira de Barros, também 
interventor federal em São Pau1o, 
abriu crédito especial de 5.000 contos 

Nos patamares, 
áff!a de manobra 
e potente máquina 
a vapor (detalhe) 

de réis destinado ao início da constru 
ção da Via Anchieta. 
Fernando Costa substituiu Adernar de 
Barros, em 1.941 e até 1.945 cons 
truiu a maior parte da 
rodovia cuja pista ascen- 
dente foi inaugurada em 13 
de março de l.947. Em 9 
de julho de l.953, apenas 
dois anos antes do presi 
dente Juscelino Kubirschek 

Evangelista de Souza: o 
entroncamento da 

Sorocabana. No detalhe, areia 
sobre os trilhos para colocar o 

trem em movimento 

~.,.·~.w,:,;.·'.'' 
~~\ 

Ú!itíê'emã fu.nreu'tar 
ádora~pe-fá.São Pauto 
Râilway na construção '' 

., "' /ili"!{ da lngZe.fa·ají,rdava o 
trens'a vençer a Serra do 
Mar através de uma 
estrada com pouco 
menos de ll quilôme 
tros. Tanto na primeira 
linha, inaugurada em 
1.867 quanto na segunda, 
que cemeçou afuncionar 
em 1.9.00, aproveitavam 
o contraforte do ri.o 
Mogi. 
a serra, a estrada estava 

dividida em planos 
inclinados entremeado 
por patamares para 
manobras e transposição 

·* 
Roberto Bandeira/ Integração Natureza 

de trens. Em mela 
patamar, potentes 
máquinas a vapor 
alimentadas com carvão 
puxavam os conjuntos de 
trens por meio de cabo 
de aço. 
Para diminuir o consumo 
de energia das máquinas, 

os cabos eram tàntbêm 
engatados nas composi 
ções que desciam a 
serra, à moda de contra 
pesos. Se não tivessem 
carga suficiente, 

juntavam-se aostren 
vagões cheios d'água, 
para fazer lastro. 
Nos planos inclinados, 
locomotivas especiai 
conhecidas como 
locobreques faziam o 
trabalho pesado de 
comboiar os trens, 
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trazer a indústria automobilística 
para o Brasil, o governador 
Lucas Nogueira Garcez inaugu 
rou a segunda pista da Anchieta 
e o trecho da Baixada, entre 
Cubatão e Santos. 

Vigorosoe laçoe de 
riqueza e de cultura 

Há um laço histórico que parece 
unir o vigor da Mata Atlântica e 
da Serra do Mar com os cami- 
nhos que os brasileiros - mesmo os 
mais primitivos - têm construído 
através da floresta para fazer fluir 
riquezas entre o mar e o planalto. Há 

Via(/uto da 
Sorocabana em 
CORSfr;uÇão sistema, onde foêla a 

força para levar serra 
acima ou para brecar os 
trens nas encostas era 
feita pelas próprias 
locomotivas, já era 
utilizado na Europa. 
Além das rodas normais, 

divididos em pequenos 
conjuntos de vagões. As 
locomotivas normais que 
faziam os percursos de 
Jundiaí a Paranapiacaba e 
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A Sorocabana, foi construída a 
meia encosta, com muitos 
viadutos e muros de arrimo 

..... ....,,~~_íflftiDll 
~No litoral e 
no plan)i!tb,,as locomoth 
vas funêienavam de 
modo trmlicieriâl~com a 
te?ceirã rodá levantada. 
0_§Í~tema prllticamente 
dobroujr capàcidade de 
operação da ferrovia, 
reduzindo os custos e o 
tempo de percurso. 
Para construir a estrada 
de ferro de Mairinque a 
Santos, a Sorocabana 
optou por um sistema em 

também um tenaz fio condutor dessa 
ligação que tem concentrado nesse 
lado do país, desde os entroncamen 
tos das trilhas dos gentios, antes de 
Cabral, forças econômicas e culturais 
pouco vistas em outros cantos do 
planeta. Os caminhos de hoje têm 
laços feitos desse fio. 
Com 21 O quilômetros de estradas e 
um movimento de quase doze 
milhões de veículos por ano, o 
Sistema Anchieta-Imigrantes não só é 
a mais importante ligação dos 
paulistas entre o litoral e o planalto, 
como o único caminho do Brasil para 
o porto de Santos. Seu esboço 
começou a ser traçado já na década 
de 1.950. 
Em 1.960, São Paulo tinha 3,8 

milhões de habitantes e formava com 
as demais cidades ao seu redor urna 
das principais regiões metropolitanas 
do planeta. Aí concentravam-se parte 
importante das atividades industrial, 
financeira, comercial e cultural do 
estado e do país. 
Era urgente urna alternativa para a 
Rodovia Anchieta. E isso podia ser 
ilustrado, entre o final da década de 
1.950 e o início da década de 1.960, 
com o estabelecimento de Cubatão 
que se constituiria num aos mais 
importantes polos petroquímicos e 
siderúrgicos do pais. 
Em 1.949, 768 veículos transitavam 
todos os dias pela Via Anchieta. Em 
1. 956, já eram quase quatro mil. A 
constatação alarmava os técnicos do 

o trem de novo em 
movimento. 
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Da.mesma forma como o âçúoar'e o 
càfé abrem ciurtinhos~ .até hoje, 
através da mata, centenas de 
produtos ~travessam.~ª serra por força 
do polo dê Cubatã_i>. 
Alí, na BaJxada, dentrozíe uma 
"bacia.natural", debaixo-ãas mais 
altas escarpas. dá Floresta Atlântica, w . ~~ ~;;:;-....;;;; 
está sediado um cpmplexu com cerca- 
de 300. indústrias de grande porte, 
responsáveis pela produção brasileira •.. ' ' 

de cem por cento dagasolina de 
aviação, do gesso, do coque 
calcinado, do nitrato de amônia, dos 
cloretos de amônia e de etila; 15%.,da 
gasolina; 88% do ãoido nítrico; 36% 
do querosene de iluminação; 40% do 
ácido muriático e do hipoclorito de 
sódio (usado para tratar águas de 
abastecimento, das piscinas e para 
fazer água sanitária). 
Alí também concentram-se 51,5% da 
produção petroquímica e 19,5% da 
siderúrgica nacionais; cerca de 36 
mil empregos; 303 milhões de 
dólares de impostos recolhidos por 
ano e 525 milhões de dólares 
investidos, até dezembro de 1.993, 
para tentar corrigir os estragos 
causados pela poluição industrial. 
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DER: a perspectiva apontava para o 
iminente colapso da estrada, princi 
palmente por causa da produção 
nacional de veículos que se iniciou 
em 1.955. 
A DERSA-Desenvolvimento 
Rodoviário S.A, foi criada em L.969 
com o objetivo de tocar as obras da 
nova estrada e administrar o futuro 
Sistema Anchieta-Imigrantes. A 
construção da Rodovia dos Imigrantes 
começou pélo trecho do planalto, 
abrangendo a ligação com a Via 
Anchieta, no alto da serra, inaugurado 
em 23 de janeiro de 1.974. Na Serra 
do Mar, a estrada atravessa onze 
túneis e vinte viadutos, um deles, o V- 
19, sustentado por pilares de até 104 
metros de altura. 
A Imigrantes é uma "estrada artifici 
al", que progride através de túneis e 
viadutos sucessivos. Tem curvas e 

Pelo Sistema 
Anchieta-Imigrantes, 
passam milhões 
de brasileiros movidos pelo 
lazer e pela economia 

Tchô Moioli / Integração Natureza 

inclinações muito suaves, 
quase imperceptíveis. Na 
planície, apenas a pista 
ascendente foi construída. 
Termina na ponte do Mar 
Pequeno, área urbana de São 
Vicente, depois do ramal dos 
Barreiros até Santos, a 
interligação da Baixada. Na 
serra, a única pista é descen 
dente e foi inaugurada em 28 
de junho de l.976. 
Embora não sejam os únicos 
caminhos que cortam a Mata 
Atlântica nesse lado do país, 
o Sistema Anchieta-Imigrantes é com 
certeza uma das mais importantes 
trilhas por onde passam milhões de 
brasileiros movidos pelo lazer e pela 
economia. Se por uns poucos 
minutos, cada um dos viajantes puder 
deitar reparo sobre o caminho, como 
fizeram tantos outros, desde os 
índios, por certo encontrará uma 
parte sensível do seu patrimônio 
incorporado à floresta. E poderá 
reparti-lo e multiplicá-lo, depois de 
cada viagem. 
À medida que a população cresce e a 
economia se expande e se diversifica, 
maiores têm sido as pressões para 
alargar os caminhos da Sena do Mar. 
Mas agora, quando já se conhece a 
importância e se avalia com outros 
olhos as riquezas da Mata Atlântica, é 
preciso ter me.lhores critérios e 
maiores cuidados para intervir na 
floresta, nos seus antigos e novos 
caminhos. 

A Imigrantes é uma "estrada 
artificial" que progride através 

de túneis e viadutos sucessivos 
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Livros que 
você pode 
consultar 

Desenvolvimento Rodoviário 
S.A Dersa 20 anos, 1969-1989. 
Memória técnica. São Paulo, 
1994 
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HOLANDA, S.B. Visão do 
Paraíso. 2° ed. São Paulo, Cia. 
Editora Nacional; Edusp, 1969. 

MACHADO, Alcântara. Vida e 
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Ferrovias. São Paulo, Editora 
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Paulo, Cia. das Letras, 1994. 

PETRONE, M.T.S. A lavoura 
canavieira em São Paulo. São 
Paulo, Difusão Européia do 
Livro, 1968. 
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PRADO JÚNIOR, Caio. 
Evolução política do Brasil e 
outros estudos. 10ª ed. São 
Paulo, Brasiliense, 1977. 

Prefeitura do Município de São 
Bernardo do Campo. Projeto 
Lorena. Os Caminhos do Mar; 
Revitalização, valorização e 
uso dos bens culturais. 1975. 

SAES, F.A.M. As ferrovias de 
São Paulo, 1870-1940. São 
Paulo, HUCITEC, 1981. 

Secretaria do Meio Ambiente de 
São Paulo. Serra do Mar: 
Caminhos de ontem e de hoje. 
São Paulo, 1991. 

- TORRES, M. L. Porto de São 
Sebastião e as conseqüências de 
um Planejamento desintegrado. 
IN: Documento e Síntese. São 
Paulo, DERSA - Desenvolvimen 
to Rodoviário, nºIO. ANO 3, 
junho de 1994 

- Floresta Atlântica. Salvador 
Monteiro e Leonel Kaz (coord.). 
Edições Alumbramento RJ/ 1991 / 
1992. 

- Mata Atlântica 
Ibsen de Gusmão Câmara e 
Clayton F. Lino (coords.). Editora 
Index e Fundação SOS Mata 
Atlântica.SP/ 1990/199 l 

Por onde 
é possível 
cruzar a serra 

Estes são alguns dos caminhos que 
cortam a Mata Atlântica no território 
paulista: 
SP-171, Via Dutra (Guaratinguetá) 
Cunha - Parati (RJ) 
SP-125, Via Dutra (Taubaté) - São 
Luiz do Paraitinga - Ubatuba 
SP-99, Via Dutra (São José dos 
Campos) - Paraibuna - 
Caraguatatuba) 
SP-98, Mogi das Cruzes - Bertioga 
Estrada de Ferro Santos a Jundiaí 
SP-148, Estrada Velha do Mar 
SP-150, Via Anchieta 
SP-160, Rodovia dos Imigrantes 
Estrada de Ferro Sorocabana 
(Mairinque - Evangelista de Souza 
São Paulo - Evangelista de Souza - 
São Vicente) 
SP-55, No trecho entre a Regis 
Bittencourt (Pedro de Barros) e 
Peruibe 
Ferrovias Paulistas S.A. FEPASA, 
entre Pedro de Barros e Peruíbe 
SP-222, Regis Bittencourt (Biguá) - 
Iguape 
SP-226, Regis Bittencourt - 
Pariquera-Açu - Cananéia 

Onde você pode ter mais 
informações sobre a Mata 
Atlântica/ Serra do Mar 

IBAMA - Instituto 
Brasileiro de Meio 

Ambiente e dos Recursos 
Naturais Renováveis. 

Alameda Tietê, 637 . São 
Paulo. SP Tels 

Oll 8831300 e 8528415 

Secretaria do Meio 
Ambiente do Estado de 

São Paulo. 
Rua Tabapuã, 81. São 

Paulo. SP Tel 011 
8220766 

Universidade de São 
· Paulo US.P. 

Av. Professor Luciano 
Gualberto - Cidade 

Universitária. 
São Paulo SP Terminal de 
irformações Oll 8184313 

SOS Mata Atlântica 
Rua Manoel da Nóbrega, 

456. São Paulo - SP 
Tel 011 8871195 


