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o presente trabalho, realizado para o conselho de Defesa do Patrimônio Históri· 

co Artístico Arqueológico e Turístico - CONDEPHAAT - em 1977/78, teve como área de atuação a zona 
rural de cinco munic1pios do Alto Vale do Ribeira - Iporanga, Apiaí, Ribeira, Eldorado Paulista e 
Barra do Turvo - e visa reunir informações escritas e iconográficas sobre a paisagem e a arquitet~ 

ra da região. 

Na realização dos levantamentos tentou-se escapar a uma visão estática e desa; 

ticulada dos objetos levantados, buscando uma sistematização dos dados dentro de uma metodologia 

suficientemente flexível desenvolvida especialmente para o estudo proposto. 

Em momento algum considerou-se o objeto "avulso" como um todo, mas sim parte 

deste todo e, estudando-o como elemento indicativo de um contexto, tentou-se paralelamente enten 
der o mesmo como o resultado de uma interação histórica entre sociedade e paisagem. Estas, por 

sua vez,também entendidas de forma dinâmica no tempo e no espaço. 

Assim, optou-se pelo desenvolvimento do trabalho sob a forma de um LEVANTAMENTO 

ANALÍTICO que não é em si a análise completa do quadro, mas cria condições reais para a realização 

da mesma de forma mais profunda. 

A quase inexistência de estudos sobre o mesmo assunto na região impôs ao autor 

a vivência direta da realidade junto aos fatos e dados primários através da observação, contato e 

conhecimento amplo da região. Possibilitou, por outro lado, exercicio da capacidade técnica e cu! 

tural de captar, documentar e transmitir a realidade do objeto e seu contexto de forma mais livre 

e aberta. 
.•. Deve-se salientar o contato do autor com a área desde 19 72. quando iniciou se o r 
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~2L~~ü~ sobre cavernas - Espeleologia - que desenvolve de forma contínua desde aquela época e que 

.iume n t e r am=Lhe o conhecimento, o interesse e o amor pela região. Também a Tese de graduação real! 

zada sobre a região em 1976 e os trabalhos para a Secretaria de Turismo (roteiro das cavernas de 

Apiaí e Iporanga) vieram acrescentar inúmeras informações sobre a área que foram de grande utilida 
de na execução do presente estudo. 

Nas diversas etapas do trabalho - apreensão da realidade, registro, montagem e 

apresentação - aboliram-se as divisões de áreas em termos políticos ou geográficos (MunicÍpios,di~ 

tritos, zona serrana, vale, etc.) adotando-se divisões por 11assunto" que pareceram mais oportunas 

ao autor na medida em que possibilitam a melhor explicitação das causas e distribuição espacialdos 
objetos e fenômenos estudados. 

Assim, por assunto, reunidos em seis capítulos como descritos abaixo, realiz~ 

ram-se os estudos distinguindo nos exemplos levantados os casos excepcionais e/ou específicos dos 1 

gerais e/ou freqüentes. 

Obviamente, para se poder realizar a distinção 

ve-se buscar uma visão ampla e abrangente da região o que fez com 

na área (Bairro da Serra - Município de Iporanga) pelo período de 

cronograma intenso de viagens e visitas dentro da mesma. 

de casos como citado acima, de- 

que o autor fixasse residência 
oito meses e estabelecesse um 

., 
Desta forma, morando na área e tendo como auxiliares de campo e guias pessoas 

da população local, o autor teve a possibilidade de penetrar pelos mais distantes e pouco acessI 

·.;;..:.1_.,; recantos da zona rural, percorrer os caminhos da colonização e ocupação da área, assim come 

.. ; t 1 .li za r seus meios de transporte ( caminhadas a pé, cavalo, canoas, balsas, Ônibus, au t.ornôve L) • 

Foi necessário ter um cronograma bastante flexível para percorrer a area, parar 

3 
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alguns dias em bairros rurais, usar as casas que foram objetos dos levantamentos (dormir e corrier 

por lá, por exemplo), conversar com seus usuários, saber de suas histórias e valores e perce0Er c·J 

mo as casas e equipamentos são por eles utilizados. 

Os conhecimentos e os valores culturais e estéticos do arquiteto foram e rrt ao 

saciados aos da populaç;o local e, na seleç~o dos elementos a serem levantados predominaram n~r. 
eventuais "monumen cos arquitetônicos" da região, mas sim os elementos do cotidiano da -v í d a ne.01.H.: ,, 
zona rural e aqueles carregados de valores culturais na concepção dos próprios moradores da áreê:. 

Na documentação dos objetos foram realizados levantamentos métrico-arquitetôni 

cos, cadastrais, fotográficos, levantamentos de materiais, técnicas e sistemas construtivos, assim 

como levantamentos de funções e usos das diversas construções e equipamentos. 

Para apresentação, o trabalho foi dividido em seis capítulos como se segue: 

contribuição ao conhecimento da paisagem no Alto Vale do Ribeira 

- o Habitat Rural/Bairros Rurais 

- A Casa Rural 

- Templos Religiosos 

- A indústria rural 

- Tecnologia da construção 

Apesar da subdivisão em capítulos se baseiat na paisagem e nas obras construí 

das, evidencia-se, no entanto, a todo momento, a participação do indivíduo ou grupo social não ar~. 
nas como o construtor dessas obras, mas idealizador e usuário das mesmas dentro de uma dada socie 

dade característica no tempo e no espaço. 
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ALTO VALE DO RIBEIRA - CONTRIBUIÇÃO AO CONHECIMENTO DA PAISAGEM 

A região em foco se situa ao sul do Estado de são Paulo, junto à divisa com o 
nordeste Paranaense e compreende os municípios de Ribeira, Apiaí, Iporanga, Barra do Turvo e Eld~ 

rado Paulista. Para melhor situar a paisagem é necessário inicialmente visualizar o relevo regio 

nal de forma mais ampla. Assim, analisaremos em uma primeira instância o Vale do Rio Ribeira como 

um todo distinguindo seus principais compartimentos e então passando a uma análise mais específica 
das áreas de interesse direto. 

O Vale do Ribeira inclui áreas dos Estados de são Paulo e Paraná, sendo no 
tanto melhor estudado em território paulista. várias diferentes definições de perímetro e 
são encontradas nos estudos sobre a área e variam em função do interesse específico destes 

en 
área 
estu 

dos e parâmetros adotados por cada um deles. Assim, vemos o perímetro do Vale do Ribeira ser iden 
tificado como a área de~ municípios, ou a região de características sócio-econômicas semelhantes, 
definidas, especialmente, pela baixa densidade demográfica e subdesenvolvimento, etc •• No entanto 
o perímetro que nos interessa avaliar é aquele que se define pela geografia da área, enquanto vale. 

são as características geomorfológicas, hidrográficas, climáticas e fito geográficas que entrelaça 
das criam compartimentos característicos sobre os quais se assentaram as populações e com as quais 
estas populações interagem. 

A macro compartimentação do Vale do Ribeira apresenta três zonas identificadas 

como zona da baixada, zona pré serrana e zona serrana e nossos levantamentos incluem áreas da zona 
pré serrana e principalmente serrana. Assim sendo nos fixaremos na análise destas duas zonas e em 

seguida detalharemos um pouco mais os aspectos relacionados com o relevo kárstico que define a 

principal paisagem de excessão regional com suas formas de relevo características e com o fenômeno 
das cavernas. 
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ASPECTOS GEOMORFOLÕGICOS E FITOGEOGRÃFICOS DO Vifr.E DO RIO RIBEil<A DE IGUAPE 

Em termos gerais, a região do Ribeira de Iguape pode ser dividida, geomorfologic~ 

roente, em três zonas: 
1, A Escarpa da Serra, com uma área de aproximadamente 8,600 km2,que serve de moldura às áreas 

mais baixas da sub-região, de oride sobressaem rochas magmáticas e metamórficas pertencentes 

ao complexo cristalino brasileiro. 

As escarpas da Serra do Mar, tanto ao norte como ao sul, aproximam-se do litoral, 
fazendo 

com que a parte central se apresente mais recuada para o interior, formando uma espécie de 

arco cóncavo para o litoral. A baixada toma então, a forma de um grande leque, cuja base é 

a linha da costa. 

As altitudes da serra atingem em média a 1,000 metros, podendo alcançar esporadicamente 1200 

a 1300 metros. Nestas altitudes a encosta é encoberta geralmente por neblina, que tem gra~ 

de influência na vegetação local. 

AS vertentes abruptas, quase sempre superiores a 309, são cobertas pela mata tropical pl~ 
vial de encosta, Os rios com grande capacidade erosiva, correm nos encaixados, transporta~ 

do sedimentos que serão depositados nas áreas mais planas e baixas. 

Essa ·escarpa, do pon.to de vista ecológico, é importante na região, pois retém os ventos úm! 

dos provenientes tanto do sul como do sudoeste, provocando a ocorrência de chuvas oroqráf~ 

cas. 

2, A Baixada, que constitue uma segunda zona, é plana, com aproximadamente 2400 km2, é formada 

por sedimentos quaternários trazidos principalmente pelos cursos d'água que têm suas cabe 

'º 
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ceiras na serra e~ que entulham essa bacia. A influência marinha é de gra~de importância 
na fonnação desta planície, como também os sedimentos de origem continental. 

A planície fica encravada entre o mar e a serra, conseqüência da gênese, com altitude se~ 
pre inferior à cota de 100 metros, predominando numa faixa de 10 km da costa, altitude de 

1 

2 a 3 metros. constituindo a maior planície litorânea do Estado, a Baixada do Ribeira 
apresenta diferentes níveis altimétricos estudados e definidos por João Dias da Silveira 

{1952). Os primeiros,encontrados bem próximos ao litoral, são os mais baixos, atingindo 

no máximo 6 a 7 metros de altura e são denominados terraços marinhos. Nessa porção ainda 
se distinguem esporadicamente, níveis de 25 a 30 metros chamados terraços flúvio-marinhos 
de abrasão. Esses níveis, mais abrigados da ação das cheias, geralmente são ocupados pelos 
centros urbanos. 

3. Entre as Escarpas da Serra e a Baixada, encontra-se uma área de transição, com aproximada 
mente 3.300 km2, denominada Zona Pré-Serrana, cujas altitudes estão entre 25 a 100 metros~ 
em um relevo mais ou menos ondulado onde sobressaem níveis de 50 e 60 metros, 
por Silveira (1952) como colinas e terraços fluviais. 

descritos 

Caracteriza-se também pela ruptura de gradiente no perfil longitudinal dos rios provenien 
tes da zona serrana diminuindo sua capacidade de transporte e criando, conseqüentement~, - 
planícies alveolares e várzeas. Nestes alvéolos, a vegetação típica e· a higrófila com pr~ 
dominância da rizicultura. Nas áreas menos úmidas, aparece também a mata tropical. k,te~ 
peratt1ra média nesta zona é de 209 e, com grandes variações anuais (37,59 e p/ano). 

área total da regiao. 
Destes três grandes compartimentos, a zona da Serra é a predominante, com 2/3 da 

IJ 
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t na zona da serra que se localizam os grandes corpos de calcário e, conseqüent~ 

mente, as cavernas. 

Quanto à vegetação original, encontramos a mata tropical pluvial alta e densa,d! 
minuindo a altura ou o diâmetro das árvores quando o solo é raso ou em faixas de quartzitos ou quart 
zoxistos. Dominam as plantas lenhosas, entre elas árvores, com epífitas e lianas. A cobertura 
do solo é feita por plantas herbáceas e plantas jóvens das espécies arbóreas. As árvores mais a! 
tas da mata apresentam-se esguias com uma copa relativamente reduzida e apenas no topo devido à 
"luta pela luz" no interior da mata. As palmeiras desenvolvem logo suas estipes que freqüentemente 

sobrepujam as copas das outras árvores •. Abaixo desse primeiro estrato de árvores encontra-se g~ 
ralrnente um ou mais estratos formados por árvores menores, de troncos mais ramificados e de aparê~ 

eia débil. Os troncos das árvores assemelham-se muito uns com os outros e são recobertos por rnus 

gos,hepáticas, liquens e outras epifitas. 

A variação de altitude brusca, a intensa erosão causada pela alta pluviosidade 

produzem um dos mais acidentados relevos do país, suportado geralmente por rochas resistentes como 

quartzitos e também os calcários que sustentam escarpas muito Íngremes e cristas alongadas. 

A sub-zona da Serra de Paranapiacaba (Apiaí), é típica das características aci 
ma, com a topografia caindo rapidamente de altitudes em torno de 1.000 metros, para pouco menos de 
100 metros. 

Os rios atingem rapidamente seu perfil de equilíbrio na zona da serra, estando 
em geral, profundamente entalhados. No caso dos calcários, a drenagem subterrânea predomina. 

Geologicamente, a região em estudo compreende a borda oriental do embasamento 
~ré-cambriano individualizado, nesta posição do Brasil, como Maciço Atlântico, debruçado entre uma 

seqüência de planícies de várias origens. 
1[6 
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Congrega em sua província serrana, rochas sobretudo gnaissicas, cedendo lugar,em 
sua porçao meridional, a xistos, quartzitos, mármores, metaconglomerados, metabasitos e outros meta~ 

sedimentos do Grupo Açungui, onde são numerosos os corpos de granitos e granodioritos, uns tectoni 

zados, outros não. Este complexo metassedimentar apresenta-se sob forma de depósitos de sedimentos 
carbonatados bem antigos, de idade pré-cambriana. Estendem-se numa área bastante acidentada,· que 
compreende, entre outros, os municípios de Capão Bonito, Itapeva, Itararé, Ribeirão Branco,Ribeira, 
Guapiara, Apiaí, Iporanga, todos na região entre Sorocaba e Eldorado. 

j 

O aparecimento dessa região calcária deu-se com a deposição de sedimentos em él!!! 
biente marinho, ·os quais sofreram metamorfização, recristalização, dobramentos e foram submetidos a 
intrusões de mágmas ácidos e básicos, após tornarem-se duros pela diagênese. 

Por ocasião dos dobramentos e das intrusões de mãgmas estranhos, entre o fim da 
era proterozóica e o início da paleozóica, originaram-se juntas, responsáveis pela formação de gru 
tas. 

Outros fatores como movimentos epirogenéticos,processos erosivos e intemperismo, 
contribuíram para o modelado característico daquela região. 
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ALGUNS ASPECTOS DO "KARST" NO ALTO VALE DO RIBEIRA 
( 

o termo "karst" significa campo de pedras calcáreas e tem origem em uma região 

ao norte do Mar Adriático, na Yugaslavia, onde se desenvolveu o primeiro estudo sobre a circulação 
de águas em rocha calcárea. O conceito de karst está relacionado ao relevo de regiões onde pred~ 

minam estas rochas, nas quais a drenagem se faz preferencialmente pelo subterrâneo e sobressaem 

macro e micro formas de relevo bastante peculiares conhecidas como "formas cársticas". 

., 
~ 

) 
! 

Este conjunto de relevo ê o resultado de um processo de erosão dominante chama 

do solução e para que um karst se desenvolva completam.ente, a região deve possuir entre outras, as 

seguintes características: 

f 

1 

a) Deve haver urna considerável espessura de rocha (algumas centenas de metros) que seja ra . - 
zoavelmente solúvel na água levemente acidulada de chuva ou na água do solo. A rocha d~ 
ve estar bem assentada, em bloco e fraturada para permitir a fácil passagem ·aa água por 

ela. A rocha deve ser bem sólida e possuir considerável dureza. 

O tipo de rocha que melhor se adapta a estas especificações é o calcáreo, que além de 

abundante é solidamente assentado, puro, duro, compacto e cristalino. Dessa forma, uma 

área cãrstica normalmente significa uma área de calcáreo puro e sólido; 

b) Deve haver na região um regime pluviométrico adequado. Em regiões úmidas, a presença de 

vegetação densa contribui para a solução causada pela água de chuva. Em regiões semr 
áridas ou desérticas, relevos cársticos são pobremente desenvolvidos e podem ser total 

mente ausentes; 

e) Deve haver ainda um "relevo disponível" ou seja a elevação da área acima do nível do mar de 

ve,ser preferivelm:mte ele mais de uma centena de metros. Isto permite a livre circulação da 
ô ---------------·-·-·----·- ·------------· ·---------~--- -:::::::::::::::===:::::::::=::=======::::=::::;::· ._.. --.------ -· -.. wL4 OMWWW !aAP,FE •••.•••••••• _,,,% _ 
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água subterrânea e o completo desenvolvimento do relevo cárstico. 

No Alto Ribeira, estas condições são cumpridas na região ocupada por lentes ca! 
cáreas especialmente em Iporanga e municípios vizinhos (Ribeira, Apiaí, Eldorado). Estes calcá 
reos são dobrados e fraturados com espessura de centenas de metros. O índice pluviométrico na r~ 

gião é dos mais altos do Estado, atingindo médias entre 1500 e 2000 mm anuais e a cobertura veg~ 
tal, composta predominantemente pela mata tropical pluvial, contribui para que se mantenham estes 
altos índices além de contribuir para tornar a água ácida ao passar pelo solo coberto de humus e 
matéria orgânica em geral. As grandes altitudes da Serra do Mar em torno de 800 e 1000 metros em 
média e atingindo esporadicamente 1200 e 1300 metros, proporcionam um relevo disponível suficiente 

além de provocar chuvas orográficas, funcionando como barreira para as grandes massas de ar que 

atingem a região (TA e PA). 

Apesar de existirem as diversas formas peculiares a um relevo cárstico (dolinas, 
grutas e abismos, paredes rochosas abruptas, etc.) no Alto Ribeira elas aparecem de forma desart! 
culada caracterizando um relevo composto onde se integram formas típicas do "karst11 e dos relevos 
tropicais de áreas úmidas que as mascaram. Isto faz com que o relevo cárstico da região em estu 
do se mostre muito diferenciado do 11karst11 tradicional das regiões temperadas, onde é mais conheci 

do. 

O calcáreo na ~egião, margoso (impuro), muito marcado e dobrado por fendas e 
fraturas, juntas falhas e diques (diabásio) aparece de forma descontínua na estrutura geológica r~ 

gional caracterizando "lentes" incrustradas entre grandes manchas de granitos, quartzitos e 11fil_! 

tos11~ Outras vezes a rocha calcárea se encontra coberta por espessas camadas destas outras não 
aflorando à superfície e contribuindo de forma muito pouco sensível para o modelado do relevo na 
região. 

Na área em foco, apesar da predominância da drenagem criptorreica (drenagem "es 
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condida"-subterrânea) esta é normalmente mascarada pela existência de rochas de origem siltosa-ar 

gilosa ("Filitos") sobre a rocha calcârea e entre seus afloramentos a céu aberto, que por serem i~ 
permeáveis condicionam uma drenagem de superfície até que estes cursos d'água encontrem o calcáreo 

sendo então enviadas ao subterrâneo através de cavidades e depressões. 

Estas depressões de envio ao subterrâneo são conhecidas corno "dolinas" e dão ao 

relevo cárstico um aspecto esburacado característico. Muitos fatores controlam o aparecimento e 
crescimento destas dolinas salientando-se aqueles relacionados à estrutura geológica, o relevo re 

gional, as variações do nível freático, fatores climáticos em geral e a cobertura vegetal. 

Tanto as dolinas como outras formas cársticas tradicionais como as uvalas (u 

nião de duas dolinas vizinhas por alargamento das mesmas), vale fechados, grutas e abismos, torres 
de pedra, paredões calcáreos e afloramentos calcáreos aparecem na região mas estão normalmente ma~ 
carados pelo relevo de estruturas geológicas variadas e interpenetrantes, e pela cobertura vegetal 

de grandes proporções horizontal e verticalmente. 

Também as micro-formas peculiares de relevos cãrsticos corno a lapiez e as cane 

luras aparecem em profusão apesar de sofrerem o mesmo tipo de mascaramento que as macroforrnas, sen 

do melhor notadas apenas junto às paredes rochosas mais abruptas e no interior das cavernas. 

As cavernas aparecem em uma infinidade de formas e dimensões reunidas em "com 

plexos". Estes complexos agrupam normalmente aquelas cavidades cujas águas pertencem a uma mesma 

área de captação e linha de escoamento. Assim, aparecem os complexos em série e em paralelo. 

Os complexos em série, os mais comuns na região, são aqueles que se desenvolvem 

ao longo de vales superficiais e nos quais as águas provenientes das encostas após pequeno curso a 

céu aberto se infiltram pelas fendas e fraturas da rocha calcárea corno afluentes verticais ou i~ 

clina<los de um curso d'âgua principal ,de drenagem subterrânea. O complexo Alambari (Gruta Alamba- 

ri de Baixo, Alambari de Cima, Ab. Hipotenusa, Ab. Tubaca, Ab. Gurutuva, e aproximadamente vinte 

/~ 
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swnidouros de infiltração de médio porte) e o Complexo Santana-Perolas (Caverna de Santana, 

das Perolas, Ab. Juvenal, Ab. Tobias, Gruta Laje Branca, etc.) são dois bons exempios deste 
de agrupru:nento. Note-se que tanto em um caso como no outro,o complexo se compõe por grutas 
minância horizontal) e abismos (predominância vertical) por cavidades de idades diferentes, 

Gruta 
tipo 

(pred2 
com 

muita ou pouca ornamentação, com aberturas em cotas diversas e dimensões muito variadas. Trata-se 
de urna categoria,que leva em conta não as caracteristicas próprias de cada componente {gruta ou a 
bisrno) mas sim a gênese e a situação do conjunto com base na drenagem regional. 

Os complexos em paralelo são normalmente constituídos ao longo do perímetro da 
lente calcárea a partir do contacto superficial desta com es"bl'uturas geológicas diversas (em geral 

os "Filitos11). Este contato em superfície é normalmente bem definido pela cobertura vegetal e de 

forma especial pelo relevo: enquanto os Filitos definem um declive ondulado (côncavo - convexo), o 
calcáreo se mostra como urna muralha abrupta recortada por reentrâncias em forma de ferradura onde 
se infiltram as águas captadas no relevo vizinho. Estas "ferraduras" são normalmente de enormes 
dimensões (com centenas de metros de diâmetro), cercadas por paredões calcáreos abruptos que atin 
gem até 100 metros de altura despidos de vegetação e com solo recoberto por enormes blocos desmoro 
nadas além de um pó branco, fino e fôfo, proveniente de ações químicas e mecânicas sobre a rocha. 
Apesar das enormes proporções dos pórticos, normalmente, devido ao entulhamente de blocos, é impo~ 
sível a penetração htunana além de algumas poucas dezenas de metros antes mesmo de atingir o curso 
subterrâneo do rio ou córrego que geralmente só aparece à luz do dia vários quilômetros além. Ap~ 
sar de alguns estudos específicos ainda pouco se conhece sobre as peculiaridades da drenagem cárs 
tica nestes casos. O melhor exemplo deste tipo de complexo cavernário na região é o situado na 
área conhecida como BOMBAS (Município de Iporanga) e ligado ao complexo Areias - Ãguas Quentes. , 

A gênese das cavernas, sua ornamentação, ambiente físico e biológico 
mos no capítulo a seguir. 
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AS CAVERNAS CALCÃREAS 

A Sociedade Brasileira de Espeleologia adota as seguintes definições: (1) 

CAVERNA é um termo geral que define qualquer cavidade natural com uma ou mais entradas, seca ou 
não e, neste caso, com um-ou mais rios internos, com predominância horizontal ou não; é enfim a 
tradução do termo de origem grega "spelaion", que serviu de radical para o termo "espeleologia". 
GRUTA, por sua vez, é a designação para cada unidade espacial subterrânea natural (caverna), com 
predominância horizontal e um mínimo de 50 metros de desenvolvimento, possuindo em seu interior 
uma região permanentemente em trevas (região afótica). Se a caverna possui desenvolvimento menor 
que 50 metros, é denominada TOCA. Por outro lado, quando uma caverna apresenta predominância ver 

tical e tem um desenvolvimento mínimo de 15 metros, recebe a denominação de ABISMO. caso esse de 

senvolvimento mínimo não seja atingido, denomina-se FOSSO. 

Adotando-se essa terminologia, pode-se analisar as cavernas sob o ponto de vista 

de sua gênese, suas ornamentações e sua ecologia, campos de estudo que, juntamente com as técnicas 

de exploração e topografia, ganham grande desenvolvimento na espeleologia brasileira. 

(1) - Cf. LINO, e.Ferreira - Terminologia e Nomenclatura Espeleol~gica. s;o Paulo, SBE, 1975 lmÍ 

meo). 

19 
··- --- . ----·---------------- --------· · 



---- 
-- J 

' ). ; . -\ 
1 

-~ 

< 

/ 

/ . / / , '/ ,· 
' / , / . , 

/ / ~ /·;,,· 
/ 

/' LEGll'-![A ~ CORTE ES~TIGO OC 1JMA CAVE:RNII. 

J- Pí'.REl)\0 DE CALCAREO 
2· r.(JLIM,~/ S'JlvllDWRO 
·.l- i\BIS~,lvS 
4- EXUlw8'JC11\ 
5·ENTRADA 9JPER1CR($JM!OOJRO) 
6- RESSURGE)' 1CIA 
7-ESPEL.EOTEil'tS 
S-TETO~IXO 
S.CACHCEIRAS 

1 o~s1FÃO 
i J --FENDAS E FRATURAS 

/ 

, 

/ ,, 
/ 

/ 

/ 

, 

/ 

/ / /do 
.. _ ..... . -- --------------- 



1 

57 

BIOLOGIA E ECOLOGIA DAS CAVERNAS 

A bioespeleologia estuda os organismos encontrados em cavernas e sua relação com 

o meio cavernícola, bem como com o meio-externo ao qual a caverna pertence. 

os animais podem obter alimento diretamente através das plantas verdes, como é o 

caso dos herbívoros; podem se alimentar de outros animais, como os carnívoros; ou podem viver a 
partir da matéria orgânica morta, com os detrívoros. Essa passagem de energia e materiais através 

de uma sucessão de consumidores é conhecida como "cadeia alimentar". 

Existem dois tipos de cadeias alimentares. 

getais vivos, tendo como constituintes: 

- os produtores, que sintetizam matéria orgánica a partir da energia solar, gás 

A mais comum é a que se inicia nos ve 

carbônico 

do ar e água do solo; 

- os consumidores, que podem ser herbívoros ou carnívoros; 

- os decompositores, micro-organismos que atacam os cadáveres e os excrementos, decompondo- 

-os pouco a pouco, assegurando o retorno dos elementos contidos na matéria orgânica ao 

mundo mineral. 

Como nas comunidades naturais 75% da energia é perdida a cada nivel alimentar 

produtores para os consumidores de primeira ordem, destes para os de segunda ordem, etc.,, pois 
1Jtilizaàa Qara o crescimento e para os movimentos do organismo, por mais extensa e complexa que 

cadela alimentar de predadores seja, encontra-se no máximo 'consumidores de quinta ordem. Num 
-;,opuloso 3 ,:;0m grande quantidade de alimento, podem-se encontrar consumidores de quinta ordem,a 
t.ir dos 9rodutores - as algas; os diversos níveis alimentares são preenchidos pelos copépados 
~tienos crustâceos), larvas de maruim (inseto dÍptero), larvas de lib~lulas, carpas miQdas e peixes 
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O segundo tipo de cadeia alimentar é o que se inicia pela matéria vegetal ou ani 

mal, morta e parcialmente decomposta e cujos consumidores primários são denominados detrívoros, po 

dendo ser invertebrados que vivem no solo, subsistindo às custas da camada de folhas mortas, ou bac 

térias e cogumelos que decompõem a matéria orgânica. 

Tanto no meio abissal como no cavernícola onde os organismos clorofilianos não p~ 

dem subsistir por falta de luz, as cadeias alimentares têm por base os detrívoros. Certas bacté 

rias encontradas em cavernas podem fabricar alimento na ausência da luz, mas é provável que contrl 

buam pouco para o suprimento de alimento. Sendo assim, o mundo cavernícola tem de ser suprido pelo 

mundo externo: a matéria orgânica precisa ser levada para a caverna por animais, acidental ou pr~ 

positadarnente, ou ser carregada por corrente de água. Se um animal cai em um abismo e morre, ele 

se torna um alimento em potencial; os morcegos que pousam regulannente nas cavernas deixam aí gr~ 

de quantidade de excrementos, mas que representa pequena quantidade de alimento, se comparado ao 

mundo exterior: correntes de água que percorrem a caverna também trazem alimento, mas em 

quantidade. 
pequena 

A relação entre produtores e consumidores em uma cadeia natural é descrita como 

pirâmide alimentar, já que é necessária uma grande base energética em qualquer comunidade natural. 

Qualquer fator que reduza o rendimento dos produtores, tal como fogo ou doença, reduz autornaticamen 

te o número de consumidores e, eventualmente, animais maiores que estão no topo da pirâmide nao p~ 

dem mais capturar o número de presas suficiente para as suas necessidades alimentares. 

As cavernas sao esparsamente povoadas e por pequena quantidade de espécies, pois 

são pobremente supridas, se comparadas às comunidades externas. Esta pequena: quantidade de alime~ 

to importada precisa suprir toda a atividade vital, ou seja, o nascimento e crescimento de cada iLJ 

divÍduo, os seus movimentos, a renovação dos seus tecidos vivos, suas capturas e suas fugas. 

tiesmo quando a quantidade de alimento é relativamente grande em urna caverna, há 
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no máximo três níveis alimentares e praticamente todos os cavernícolas são onívoros. Urna mesma es 

pécie pode se alimentar de só um tipo de alimento no meio externo e de vários tipos na caverna, e~ 

mo o caracol OXYCHILUS, que se alimenta exclusivamente de plantas, mas que na caverna também se al! 

menta de carcaças de animais e excrementos de morcegos. Baratas, minhocas, caracóis, miriápodos p~ 

dem se alimentar diretamente do guano de morcego, sendo este um excelente alimento para animais de 

muitos tipos, por conter um alto teor de nitrogênio. 

Por não contarem os éavernícolas com um suprimento muito grande de alimento, 
.• 

pa~ 

sares ou mamíferos nunca passam toda a vida em cavernas, pois precisam se alimentar continuamente 

para manter a sua temperatura corporal e o seu alto metabolismo (modificação dos alimentos nos tec~ 

dos). Répteis não possuem temperatura corpórea elevada, não necessitando portanto de muita comida; 

as cobras, por exemplo, ficam bastante tempo sem comer, mas ocasionalmente necessitam de uma refei 

ção grande. Sapos e salamandras já são mais aptos a sobreviver em cavernas, por apresentarem taxas 

metabólicas mais baixas ainda do que as dos répteis. Peixes, certas aranhas, crustáceos, insetos, 

são bons cavernícolas em potencial pelas mesmas razões. Mas, além da baixa taxa rnatabólica, os ca 
vernícolas precisam ter órgãos de sentidos especiais, para encontrarem alimento no escuro e serem 

capazes de se reproduzir na caverna. 

Animais que apresentem essas características estão pré-adaptados a urna vida caveE 

nícola, embora nem todos colonizem cavernas. Para isso precisam viver em proximidades de cavernas, 

como crustáceos noturnos que vivem sob rochas e vagueiam para dentro e para fora da caverna. Esses 

animais pré-adaptados a uma vida em ambientes similares a uma caverna, se forem seus visitantes r~ 

gulares são chamados troglÔfilos. Se esses troglÕfilos sofrerem modificações evolutivas não se 

adaptando mais à vida fora de cavernas, passam a ser considerados troglóbios. Animais corno sapos 

e morcegos, que freqüentam regularmente cavernas, mas não podem completar seus ciclos de vida den 

tro da mesma, são chamados troglóxenos. 

Segundo pesquisa de Cecília Torres (1975), na caverna de Santana ocorrem crus tá 

~ 
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ceos AEGLA SP,•troglÕbios e· troglÕfilos: os troglóbios são cegos e despigmentados, o tamanho do 

corpo é menor mas o tamanho da antena com relação ao cefalotorax é muito maior do que nos indivíduCB 
que vivem fora da caverna; quanto aos troglÓfilos, encontra-se um grau de despigmentação variável, 
bem como de atrofiamento do olho, umà diminuição no tamanho do corpo e um aumento no comprimento 
das antenas. 

Nas cavernas a estabilidade térmica é muito grande, sendo o valor absoluto da te~ 
peratura no seu interior, com raras exceções, aproximadamente igual à média anual da temperatura da 
região. Somente próximo à entrada da caverna a temperatura é variável. Num ambiente estável nao 
há pressão da seleção natural como externamente; com isso espécies animais encontradas em cavernas 

podem fornecer informações a.respeito de espécies extintas na região, ou mesmo sobre mudanças climá 
ticas que tenham ocorrido no ambiente externo (se este passou, por exemplo, de muito úmido a muito 
seco, só as espécies que puderam sobreviver dentro de cavernas não foram extintas; daí a importâ~ 
eia de preservação da fauna cavernícola). 

.•.. :., 
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ORIGENS DOS BAIRROS RURAIS NA REGIÃO 

ASPECTOS DO SÍTIO E DOS ASSENTAMENTOS 

do século XVII quando entraram as bandeiras e aventureiros em busca do ouro e o encontraram. Cheg~ 
ram então os primeiros povoadores fixando-se nos locais de garimpo e assim vieram as primeiras fa 

milias dando origens a arraiais. 

Os primeiros pontos de povoamento no Alto Ribeira organizaram-se já no início 

Estes povoamentos estabeleceram-se de forma expontânea, baseados no garimpo e 

na contínua comunicação com as freguesias e cidades da baixada do litoral como xiririca (atual El 
dorado Paulista), Cananéia e Iguape, cabendo a esta Última papel preponderante por sua estratégica 

localização junto à Foz do Rio Ribeira e dominando, portanto, a navegação relativa ao interior. 

O Rio Ribeira, com os bons resultados do garimpo, transformou-se em uma movime~ 

tada avenida fluvial, por onde descia o ouro e subiam os mantimentos, ferramentas, novas famílias 

e notícias do mundo. 

Do Ribeira, como se ramificam os afluentes, se ramificaram os povoados nas s~ 

cessivas penetrações. Fundaram-se Ivapurunduva, Nhunguara, Arraial de Santo Antonio(de onde se ~ 
riginou Iporanga), Jaguari (hoje Itapeuna), Porto dos PilÕes, etc .• Serra acima fundou-se Apiaí 

com seu famoso Morro do Ouro. Não demoraram a se erguer as primeiras capelas e apareceram as ven 

das e em alguns casos o cemitério. 

,. 

Para a manutenção dos núcleos de garimpo surgiram as primeiras culturas e est~ 

beleceram-se as posses de cultivo, ampliando a área de ocupação. Essa área no entanto se definia 
ainda como um círculo em torno da área de garimpo propriamente dita pelo alto fator de aglomeração 

desse tipo de atividade. 

----------~~~.--,,.~__.............,... c~•vtC•• i: .-' ,;::;__::;_:._:: .. :.:..-:.~.::.:.=~::1...:.F. AOe:efi'::::...._. 



,-- 
1 

- 67 - 

Pouco ficou documentado sobre a vida dessas populações e a geografia das mesmas 

na ocupaçao dos sítios originais onde se estabeleceram as aglomerações. Dos elementos construídos 

só restar~ algumas ruínas de taipa ou de pedra de antigas capelas e obras de desvio de rios para 

lavagem de ouro, completamente abandonadas. Um bom exemplo disto são as ruínas do antigo Arraial 

de Santo Antonio, de onde se originou a atual Iporanga. Estas ruínas, cobertas por uma mata secun 

dária com árvores de grande porte, ficam 6 km à montante do Rio Iporanga (antigo local de garimpo) 

do atual sítio urbano que, com a decadência do garimpo e pelo problema de assoramento do rio (o 

que dificultava a navegação), estabeleceu-se ainda nas margens do Iporanga mas na Foz deste com o 

Rio Ribeira. 

Outros elementos relacionados com o garimpo do ouro como as citadas tramas de 

canais para desvio do curso de rios aparecem em inúmeros locais nas regiões de Intervales, casa de 

Pedra, camargo, Ivapurunduva, etc., situando-se em sua maioria dentro do território atual do Muni 

cipio de Iporanga. 

Nas áreas "sertão adentro", excetuando-se Apiaí (Morro do Ouro) e os locais na 

margem ou nas proximidades do Rio Ribeira, não ficaram testemunhos vivos de aglomerações humanas 

destas épocas. Em parte destas áreas restaram alguns posseiros, que com o crescimento familiar e 

casamentos dentro da própria região chegaram a estabelecer bairros rurais originados já não em fun 

ção do garimpo, mas sim das posses e cultura de subsistência. 

Basicamente o que restou como documento arquitetônico mais intacto deste Ciclo 

do Ouro Paulista no Alto Ribeira foram algumas construções de taipa de pilão do núcleo histórico - . ' 
de Iporanga (no sitio urbano atual), em Eldorado Paulista e a Capela de Ivapurunduva (Município de 

Eldorado) construida pelos negros escravos há duzentos anos. De testemunhos em ruínas aparecemª! 
1:rumas minas do Morro do Ouro (Apiai) , diversos canais de retificação de rios para a cata do ouro 

de aluvião em vários locais (como os supra citados) 9s restos da antiga Capela do Arraial de Santo 

Antonio e da antiga Capela da Freguesia de Xiririca (hoje Eldorado Paulista), situanqo-se esta a 
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~proxirnadamente 2 km ã montante da atual sede do Município que mudou-se devido às inúmeras e desas 

trosas enchentes que sofria. 

Com a decadência do garimpo, alguns núcleos chegaram a desaparecer e aqueles 

que Jª possuíam uma infra-estrutura mais desenvolvida e maior dinâmica interna, viram-se obrigados 
a adotar novas bases econômicas apoiados especialmente sobre a agricultura. Esta agricultura nao 

encontrou no entanto condições técnicas, de solo e de transporte, para a comercialização de exce 

dentes que lhes permitissem superar o caráter de economia de subsistência. 

Sem um foco de convergência expressivo em substituição ao garimpo, a povoaçao 

alastrou-se desordenada e descontinuamente pelos vales, "assentos" e encostas pouco inclinadas, 

abrindo-se as "capuavas". Estas capuavas eram áreas de domínio familiar, geralmente distantes e~ 

tre si (às vezes mais de 1 ou 2 km) e do povoado ou vila central, e nelas se plantava o suficiente 

para o consumo e se criavam animais domésticos,especialmente suínos. 

Nao raro, destas capuavas, pelo crescimento vegetativo da população e casamen 

tos regionais, apareceram novos bairros rurais. Estes bairros assim originados, são talvez os que 

predominam em número nos municípios visitados. Nada mais são que a ampliação da estrutura fami 

liar acrescida das relações de vizinhança inerentes à dinâmica de contato freqüente, apesar da co 

mum dispersão geográfica das moradias. 

Não raras vezes, a denominação destes bairros identifica a família de origem 

(Serra dos Mota, Crunargo decirna, etc.) e é comum existir um pequeno polo de cristalização definido 
por urna "Casa Grande" (residência do Patriarca), pela capela e pela pequena praça onde se locali 

zam várias atividades sociais como jogos e festas, sendo estas geralmente de cunho religioso. 
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Os bairros assim originados predominam em número e sua distribuição atinge todos os municípios es 
tudados. 

- Se localizam sempre próximos a rios espalhando-se pelos vales, ocupando plataformas e colinas pouco 
pronunciadas (1 a 3 metros) do nível das várzeas. 

- Predominam neles as casas de pau-a-pique ou, em regiões mais próximas ao Paraná, as casas de tábua 
sendo freqüente em ambos os casos as coberturas feitas de telha "canal" e em menor escala, de sapé. 

- Em alguns casos apresentam um pequeno centro definido por uma ou duas praças ligadas, pela igreja, 
pela(s) venda(s) e principalmente pela "casa grande" onde mora o "patriarca" da comunidade. A lide 
rança deste Patriarca é mais a nível de parentesco que a um nível social mais amplo. 

Em outros casos a dispersão construtiva é muito pronunciada e as casas se distribuem de forma mais 
ou menos aleat6ria pela ãrea, ficando difícil definir qualquer centro. Outras vezes é dificil per 
ceber, à primeira vista, a própria existência do bairro pela rarefação das construções e pela vege 
tação fechada que cerca as mesmas. - 

A ocupação es~acial (cristaliz~ção em um centro ou a d~sper~ã~ pelas_á~eas) não é n~ entanto_eleme~ 
to de definiçao de uma categoria, uma vez que as relaçoes socio-economicas, o modo ae produçao, a 
cultura e, a posição relativa do bairro na região são semelhantes nos diferentes casos. 

- Compõe seu território os seguintes elementos: casas de moradia, terreiros e construções satélites - 
{paiol, engenhos, etc.); igreja ou outro tipo de templo religioso, escola, venda (permanentes ou de 
uso periódico: durante festas religiosas) e raramente cemitérios; praça e rios (pesca, diversão,ba 
nho, lavanderia, água potável); áreas de cultivo, matas (caça, madeiras e demais recursos vegetais) 
e caminhos. 

Seu perímetro ,.,ão é delimitado fisicamente mas sim por um "sentimento de localidade" 

Exemplificando bairros nesta categoria citaríamos: 

a) Com aglomeração das construções 

PilÕes, Bombas (M.Iporanga} 
- Caviúnas (ApiaÍ) 
- Barreiros (Barra do Turvo) 

b) com aglomeração central mas com predominância da dispersão construtiva no entorno desta 
- Bairro da Serra (Iporanga) 
- Bairro Pavão (ApiaÍ) 
- Anhumas, Reginaldo (Barra do Turvo) 

e) Dispersão desordenada (sem centro aparente) 

- Bairro Betari e Bairro Castelhanos (Iporanga) 

. .__.....,......_______ .- - 
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I·"· 

- 73 - 

Outros tipos de bairros de formação em padrões locais são aqueles que se estab~ 

leceram em função de passagem e pouso. Neste caso são três os fatores principais: a rede hidro 

yráfica, a malha de trilhas entre vilas ou caminhos vicinais e a relação tempo-distância entre os 

pontos, variando em consonância com os meios de locomoção empregados. Estes meios se resumiam até 

µoucos anos à caminhada a pé, ao uso de muares (principalmente tropas de mulas para o transporte 

de min~rio) e à navegação em canoas nos rios maiores e especialmente no Ribeira de Iguape. 

As trilhas de marcha a pé pouco significaram na organização de novos bairros a 

não ser quando definiam pontos de cruzamento com trilhas de tropas. Estas últimas sim,tiveram p~ 

pel importante na criação e sedimentação de novos bairros ligando-os ao contexto regional social e 

economicamente. 

Essas tropas, inicialmente transportando minério (especialmente o chumbo de Ip~ 

ranga} movimentavam um grupo humano relativamente grande que estabelecia uma dinâmica comercial 

nos pontos de parada para pouso e descanço. Estes pontos de parada normalmente coincidem com 1~ 

cais onde já houvessem posseiros instalados, ativando-se neles uma pequena venda e, os freqüentes 

alambiques, tráficos de farinha e moendas para fabrico de rapadura. A criação de porcos também de 

senvolve-se nestas condições. 

Assim se formaram inúmeros bairros rurais nos municípios vizinhos a Apiaí nas 

vias de ligação entre esta vila e Itapeva, Guapiara, Ribeira e Iporanga. Neste último, são exem 

plares os casos de bairros estabelecidos ao longo do Vale do Rio Betari (Serra dos Mota, Passagem 

do Meio, Bairro Betari, etc.) que, se no princípio se criaram baseados em capuavas e no crescimen 

to familiar e só se desenvolveram devido ao contínuo movimento das tropas. 
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Nos rios mais volumosos (Ribeira e seus principais afluentes), 

:.;uostituídas pelas canoas, as dificuldades da serra pelo perigo das "cachoeiras" 

os ~ntroncamentos de trilhas pelas barras dos ribeirões no rio principal. 

as tropas eram 

(corredeiras) e 

d0s cidades atuais. os nomes dessas localidades normalmente identificam o fato: assim 

Nestes "entroncamentos" de rios formaram-se diversos bairros rurais e diversas 
aparecem 

B~rra do Iporanga (atualmente Iporanga), Barra do Batatal, Barra do Turvo (no rio Pardo), Barra do 

Braço (no rio Batatal), Barra do(s) PilÕes (no Ribeira), etc .• os bairros que se formaram nas mar 
basea 

gens do Ribeira, geralmente nas barras de seus afluentes, como já citado, se desenvolveram 

dos principalmente nos fatores relacionados ã passagem e pouso de ''navegantes". 

As grandes distâncias a vencer, o perigo das corredeiras na zona pré-serrana e 

os meandros e remansos do rio na baixada faziam com que as viagens em geral dispendessem muito te~ 

po exigindo paradas para descanso e pouso dos canoeiros. Alguns ancoradouros melhor localizados 

tornavam-se então pontos de parada obrigatória, tanto nos trajetos rio abaixo, como em sentido con 

trário. 

Nestes ancoradouros se situavam sedes de posse que logo prosperavam apoiados 

nesta dinâmica regional. Lá se instalavam depósitos de cereais, locais para pouso, alambiques e 

indústrias de beneficiamento (arroz, café , etc.) e urna loja ou venda. Normalmente o proprietário 

do local adquiria ou fabricava grandes canoas com até 15 m de comprimento (feitas de um só tronco 

de árvore) e passava a fazer o transporte de produtos (cereais e minérios) rio abaixo ganhando co 

mo intermediário. Na viagem de volta, as canoas traziam p1odutos dos centros mais desenvolvidos, 

destacando-se entre os produtos desse comércio sal, querozene, chapéus e tecidos, bibelos e esp~ 

lhos, ferramentas e ferragens. Paralelamente, o dono das terras desenvolvia a cultura da cana-de- 

--- -- - ----------·-------· 
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oçucer , arroz, milho e café visando o consumo interno e a venda de excedentes. 

Desta forma, se estabeleceram bairros rurais com características muito peculi~ 

res ao longo do Ribeira. Por um lado eram típicas fazendas, de um só proprietário, e por outro, 

um centro comercial coletivo. Era ainda um centro de troca de informações, uma "estação" de tran~ 

porte e baldeação, um centro de atividades sociais (escola, festas, romarias, etc.) e o principal 

ponto àe referência na dinâmica da área circundante. Era ainda o ponto de parada certa para todos 

os viajantes e pesquisadores que visitavam a região. 

Os bairros deste tipo se caracterizaram pela maior dispersão na ocupação da a 

rea. Seu crescimento se fazia sem qualquer continuidade espaciali desenvolvia-se por um lado o 

centro e, por outro, a periferia mais distanciada, restando entre eles uma grande faixa vazia de 

ocupaçao. 

Enquanto o ''centro'' representado pela casa do fazendeiro principal, sua venda, 

suas unidades industriais e pela escola, se desenvolvia em construções ampliadas em 
11puxados" 

e 

acréscimos gerais, a periferia distanciada se desenvolvia pela construção de novas casas, fonnando 

pequenas aglomerações. Não raras vezes, esta:.aglomerações vieram a se desenvolver em novos bairros 

que, ocasionalmente, chegaram a se tornar mais estáveis que aqueles dos quais se originaram. 

Com a abertura de estradas margeando os rios, algumas vezes inclusive na margem 

oposta à da sede do bairro, bastaram alguns poucos anos para a falência total destas sedes. Já não 
se usavam mais o rio e as canoas. Assim, os produtos e informações da região já não se viam obr~ 

yados a parar no antigo centro e tornava-se mais fácil e roais lucrativo aos moradores da região, 

c;0t11ercializar seus produtos e comprar seus utensílios diretamente nas cidades próximas, já ligadas 

[,0lé'ls linhas de ônibus. 

Estas estradas cortando a região fortaleceram alguns bairros, enquanto desestru 

~t./ 
'"·· r 
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tur~vam por completo os bairros com as características acima citadas. Destes últimos, os melhores 
oxemp Ios encontrados na região aparecem no Município de Eldorado, destacando-se entre eles a casa 
de "Nho Júlio" na Barra do Rio PilÕes, incluído em nossos levantamentos. 

Além deste tipo de bairros, nas margens do Ribeira se desenvolveram também ou 
tros aglomerados que vieram em muitos casos a dar origem a algumas das principais cidades da região. 
Ora corno cidades, ora como bairros tipicamente rurais onde todos os moradores trabalham no campo, 
estes aglomerados apresentam um "aspecto urbano" muito semelhante. 

Ao contrário dos bairros onde predomina a dispersão das construções, nestes, a 
área é ocupada em lotes, a maioria das casas são construídas lado a lado, o centro é perfeitamente 
definido pela praça retangular, o conjunto de casas nas laterais e a igreja em um dos extremos.Taro 
bém o traçado urbano já é bem definido e acompanha duas direções predominantes: uma paralela aõ 
rio, sendo que todas as fachadas das casas se voltam para ele; outra perpendicular ao rio é defini 
Ja pela linha de união entre o porto (ancoradouro principal) e a igreja e se prolonga após esta in 
teriorizando a ocupação do espaço. Entre o ancoradouro e a igreja se estabelece o centro do bair 
ro, normalmente com feitio de praça retangular cercada lateralmente por linhas de casas geminadas: 

Neste caso o assentamento do bairro já se baseia na dicotomia de lotes urbanos 
e áreas de cultivo no entorno. Enquanto o aglomerado ocupa colinas e plataformas elevadas nas mar 
gens do Ribeira junto à Foz de afluente, as áreas de cultivo se espalham pelo vale deste afluente 
ocupando as várzeas e as encostas menos inclinadas. 

Os melhores exemplos destes bairros são Itapeúna, Barra do Batatal, Ivapurundu 
va no Município de Eldorado além das próprias cidades de Eldorado e Iporanga. 

Contrariamente ao padrão local de estabelecimento e organização, alguns bairros 
rurais da região tiveram origem em interesses de grupos externos à região, em especial os relacio 
nados com a exploração de minérios, grandes fazendas monoçultoras ou madeireiras. 

Já comentamos linhas atrás os bairros originados expontaneamente pelo garimpo 
do ouro; a mineração no entanto criou também bairros de padrão externo bastante significativo no 
contexto regional. No início deste século, fundaram-se três minerações de chumbo na região e con 
:;e::,1t1entemente três bairros que lhes garantiam a necessária mão-de-obra: Mineração Furnas, Minera 
ç~o Lageado e Mineração Espírito Santo, as três no Município de Iporang·a. 
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Pela sua origem diversa dos bairros tradicionais da região, estas aglomerações 
p0ssuem v~rias caracteristicas peculiares, tanto espacial quanto sócio-economicamente que as dife 
renc í am de forma sensível da maioria dos bairros rurais da região. 

Como a exploração do minério induz a concentração de mão-de-obra nas proximida 
d,..'S elas minas, os locais escolhidos para estabelecimento dessas aglomerações fugiam ao padrão 10= 
c~i, constituindo-se muitas vezes de áreas de relevo acidentado, de acesso difícil e falta de água 
corrente ou boas áreas para plantio. No bairro Lageado, por exemplo, toda a ãgua para serviços in 
dustriais e consumo doméstico era trazida de fonte bastante distanciada do bairro, após sofrer re 
µresamento. Mesmo a água para criações de suinos e bovinos era canalizada até bebedouros fixos. Õ 
re Ievo íngreme e o solo encrustado de matacÕes e afloramentos rochosos dificultavam em muito uma 
cultura mais extensiva. Não eram portanto as melhores condições para o estabelecimento de um bair 
ro rurál,mas mesmo assim, e pelas peculiaridades do processo econômico, o bairro chegou a se desen 
volver bastante e adquirir uma estabilidade social e dinâmica interna invejável perante outras ã 
glomerações da região. 

Não muito diferentes foram as condições dos outros dois bairros de mineração e~ 
t aoos , destacando-se no entanto as comodidades originais que existiam no caso de Furnas, onde a 
água era abundante, haviam solos bons no entorno e a facilidade de acesso e comunicação era muito 
maior, uma vez que, pelo bairro passava a estrada de ligação entre Apiaí e Iporanga. 

Espacialmente estes bairros seguiam um zoneamento funcional e hierárquico. Ha 
via basicamente três aglomerações distintas interligadas por estradas internas: a área da mina, o 
fLcinas e almoxarifados; área das casas dos trabalhadores; e área da administração e casas dos 
chefes de seção. As construções por sua vez eram padronizadas e os materiais mais utilizados eram 
as tábuas de madeira e a alvenaria de tijolos. 

Como geradora de empregos, a mineração reunia em seus bairros antigos moradores 
de bairros vizinhos, sendo a introdutora das primeiras formas de especialização do trabalho e de 
pagamento em salários a nível regional. 

Por problemas administrativos ou de ordem econômica, a quase totalidade destas 
minerações chegou à falência, o que se refletiu no abandono completo dos bairros com a saída dos 
moradores em busca de novas oportunidades de trabalho. 



Além dos bairros de mineração, outras aglomerações surgiram pelo interesse de 

~ru2os externos à região, como aqueles originados nas sedes de grandes fazendas ou mais recentemen 

t~ também.em sedes de madeireiras ou serrarias. 

Hoje, devido ao avanço de modos capitalistas de produção que se desenvolvem na 

região, as grandes fazendas se baseiam em atividades relacionadas à monocultura de exportação ou à 
pecuária e predomina nelas o trabalho de assalariados e, muitas vezes dos "bóias-frias". Em ép~ 

cas passadas as maiores propriedades desenvolviam uma atividade policultora que atendia ao consumo 

interno e garantia um constante excedente para comercialização, contando com uma mão-de-obra fixa. 

Pelo tipo de organização da economia (policultura e extrativismo vegetal - pai 

mito, por exemplo) que coincidia com o repertório econômico das populações que reunia e, pela org~ 

nízação espacial definida em padrões locais (localização e partido das casas determinados pelos 

próprios moradores) estes bairros em sua estrutura sócio-econômica e na aparência geral se assem~ 

lhavarn muito aos bairros tradicionais da região. Assim, alguns bairros da região como por exemplo 

o de Caviúnas (Fazenda caviúnas) e o de Caximba (Fazenda Caximba) em Apiaí, ou o de Caiacanga (Fa 

zenda Caiacanga) em Eldorado Paulista, não deixam transparecer em uma primeira vista nenhuma carac 

terística que identifique sua origem (Fazendas), distinguindo-o dos outros bairros vizinhos. 

Raras foram as aglomerações assim originadas que conseguiram se manter ao longo 

do tempo, pela falência que por motivos diversos atingiu estas antigas fazendas. Hoje, algumas a~ 
las se mostram como vilas-fantasma, onde ficaram casas vazias e o mato tomando conta das áreas cir 

cundantes. 

Já no caso dos bairros originados das madeireiras, comuns em Apiaí, margeando 

as estradas de ligação entre a sede deste município e Guapiara ou Iporanga, a situação é bastante 

distinta da dos bairros de origem e padrão locais. Assemelham-se parcialmente aos bairros surg~ 

dos da mineração na área. 

.) 
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Próximo à divisa com o norte paranaense onde a tradição da construção em madei 

ru e predominante, logo apareceram as primeiras serrarias ainda que bem modestas. 

com os inGentivos governamentais, grandes empresas se dedicaram ao resflores 

tumento na região com 11pinus e eucalíptus". Não reflorestavam apenas áreas de campos ou remane~ 

centes de terrenos de agricultura ou pecuária. Desmataram enormes áreas de mata virgem e fizeram 

~randes florestas homogêneas entre Apiaí, Guapiara e Capão Bonito. 

Com o crescimento das áreas reflorestadas, nao tardaram a aparecer as primeiras 

grandes madeireiras que concentram os locais de beneficiamento da madeira, criando, simultaneamen 

te, serrarias e conjuntos de casas para trabalhadores. Estes conjuntos de casas alinhadas ao lo~ 

goda estrada ou perpendicular à mesma são construidos de tábuas, ampliando-se a cada dia e agr~ 

gando uma população cada vez maior. Formam-se bairros que são, antes de mais nada, mananciais de 

mão-de-obra e onde os habitantes são pouco mais que os operários (e suas famílias). ; 

Estes aglomerados têm ainda uma história muito recente para que se possa infe 

rir a estabilidade e a posição que venham a assumir na região. Obviamente é necessário mais tempo 
para que se cristalizem melhor as características próprias destes bairros, mesclando os interesses 

e padrões externos às peculiaridades culturais da população regional que os habita .. 

Além dos diversos casos abordados, existem na região outras combinações de fato 

res que também vieram a dar origem a bairros rurais. são, no entanto, casos que só podem ser ana 

lisados de forma particular e fora dos objetivos deste trabalho. 


