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Saindo de Evangelista de Souza, deixamos Tupã na Aldeia Tenandê-
Porã e pegamos a Estrada da Barragem de volta a Parelheiros. 

Como ainda era cedo, menos de duas da tarde, resolvemos ir até o 
Núcleo Curucutu, pois o dia estava luminoso e sem uma nuvem no céu. 

Como eu já conhecia o caminho, a viagem foi rápida e bem tranquila, 
devido ao feriado. Chegamos ao Núcleo as três da tarde, e, por sorte, o 
guia já estava de saída com uma família rumo ao Mirante, que fica na 
divisa de São Paulo com Itanhaém e permite avistar a olho nu o litoral 
paulista.

19. Segunda visita ao Núcleo Curucutu

Em seu início, a trilha começa mais plana, mostrando uma paisagem muito bonita, 
de vegetação rasteira, chamada “campos de altitude”. Mas observem o pinheiro da 
foto (pinus elliotis). Em outros trechos há centenas deles.

O guia (Herivelton) nos informou que na década de 1960 houve o plantio dessa 
espécie exótica (estranha ao meio ambiente da Serra do Mar), que, devido à sua 
intensa reprodução, tornou-se uma ameaça aos campos de altitude e a todo o 
ecossistema da região, havendo estudos para a derrubada desse tipo de pinheiro.

Ele informou  que nos campos de altitude tem sido avistado o lobo guará, que parece 
estar se adaptando a esse novo ambiente. Seu habitat original é o Cerrado brasileiro, 
que  vem diminuindo de tamanho  em virtude das queimadas e do avanço da 
agricultura na região, levando o animal a viajar milhares de quilômetros em busca 
de espaços adequados à sua sobrevivência (devido à caça predatória, o lobo guará 
está na lista de espécies da fauna brasileira ameaçadas de extinção)
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Chegando ao Mirante, percebi que realmente podemos avistar o litoral, mas são 
necessárias condições excepcionais do clima para conseguir fotos perfeitas.

Nesse dia o céu no Mirante estava claro e sem nuvens, mas lá em baixo  havia um 
pouco de bruma que impedia uma visibilidade ideal.

Mesmo assim: o trecho mais à esquerda é da Praia Grande, depois vem Mongaguá  
e então Itanhaém. O litoral paulista está todo “grudado”; mal acaba uma 
cidade, ja é outra

Paisagem do trecho médio da trilha. Ao aproximar-se do 
topo ela fica  muito íngreme; tanto que foram colocadas 
cordas em alguns trechos, para ajudar na subida.

O desnível entre o ponto de saída e o de chegada no 
Mirante é de cerca de 100m (no topo, a altura é de  860 m)

Marco da divisa São 
Paulo - Itanhaém, no 
topo da trilha, onde há 
uns bancos para se  
descansar da cami-
nhada

Chegando ao topo da trilha...

José Carlos Corrêa Cavalcanti
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A descida do Mirante é por outra trilha. O chão é muito liso, sendo  
necessário muito cuidado para não cair; em todo caso, pelo menos 
para mim, foi bem mais fácil que a subida. 

Na descida tivemos uma novidade: o guia ia nos levar até a nascente 
do Rio Embu-Guaçu, principal tributário da  represa de Guarapiranga.

Foi fantástico ver a nascente. Todos beberam da água pura, fresca e 
cristalina. O Rio Embu-Guaçu nasce ali, passa em Marsillac e vai a 
Embu-Guaçu onde encontra o Rio Santa Rita, no Parque Ecológico 
da Várzea do Embu-Guaçu, e segue até a Represa Guarapiranga.

Retornando:

O Parque Estadual da Serra do Mar 
foi criado em 1977 (antes havia a 
Reserva Florestal).

Ele tem cerca de 315.000 hectares, 
e vai da divisa de São Paulo com o 
Rio de Janeiro até Itariri, no sul do 
estado paulista, e contém a maior 
área contínua de Mata Atlântica 
preservada do Brasil. Recentemente 
ele teve sua área aumentada para 
332.000 hectares.

Capelinha na descida da trilha, construída 
pelos funcionários do Parque, em 1963

Conhecendo a Zona Sul de São Paulo
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Esse é um parque estadual que fica no município de Embu-Guaçu, na 
várzea do  Rio Embu-Guaçu, o mesmo que relatei no capítulo anterior, 
e que tive oportunidade de beber água de sua nascente, na Serra do 
Mar, próxima ao Núcleo Curucutu. 

Pegamos Av. M’Boi Mirim até o final  e saímos na Rodovia José Simões 
Louro Jr., chegando ao Parque da Várzea do Embu-Guaçu depois de uns 
12 km.

20. Parque Ecológico da Várzea do Embu-Guaçu

Entrada do Parque da Várzea, que tem 
área de 330 hectares.

Para fazer idéia, o Parque Ibirapuera 
possui 160 hectares

Foto da periferia da capital paulista, 
próxima ao início da Estrada de Embu-
Guaçu.

Ao entrar em terras desse município, a 
paisagem muda para chácaras, sítios e 
belas matas preservadas.

Trecho da Rod. José Simões Louro Jr., 
passando sob o Rodoanel. Apesar de 
alguns trechos meio esburacados, a 
estrada é boa e em pouco tempo 
chegamos a Embu-Guaçu. 

2Essa cidade tem 155 km  e a população 
estimada em 2009 era de 62.137 
habitantes. 

2São Paulo tem 1.522 km  e mais de 11 
milhões de habitantes. 



O Parque é muito bonito. A maior parte de sua área (330 ha) é formada 
pelas várzeas 

O Rio Embu-Guaçu, a mais de 20 km da nascente, ainda tem águas 
limpas e deságua na Guarapiranga, a uns 12 km  dali. 

dos rios Embu-Guaçu e Santa Rita, que alimentam a 
bacia do Guarapiranga (cerca de 80 hectares do parque são ocupados 
por mata nativa). 

Para chegar ao rio, há uma passarela de madeira sobre a extensa área de 
várzea, com cerca de 1 km de comprimento. Construída sobre área 
alagada, demorou 2 anos para ficar pronta. Ao longo da passarela há pontos 
de descanso com bancos, de onde se pode observar a fauna da região

O rio Embu-Guaçu tem águas limpas mesmo a mais de 20 km 
da nascente. Sorte da Guarapiranga — e nossa
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A cerca de 30 km do centro da cidade,  400 casas compartilham uma 
área preservada de tamanho comparável ao de dois Parques 
Ibirapueras, onde ainda se vêem jacus, corujas e capivaras, e os saguis 
vêm roubar bananas das casas . 

É o Jardim Sete Praias, na divisa de São Paulo com Diadema, lugar de 
sossego e ar puro, rodeado por matas que margeiam a Represa Billings, 
desenhando uma série de pequenas enseadas que justificam o nome 
do bairro.

21. Sete Praias

Estradinha de terra dentro do Jardim Sete Praias

Uma das “sete praias” da Billings naquele maravilhoso pedaço da cidade



O local, que fica perto da divisa de Diadema, tem paisagens belíssimas

Apesar de ser um trecho limpo 
da represa, o movimento das 
águas traz garrafas plásticas e 
outros “resíduos da falta de 
civilização” às margens

A Operação Defesa das Águas está presente no 
Jardim Sete Praias, como se vê na placa acima: 
“Não construa em lotes ilegais; sujeito a 
multas, detenção e demolição”

José Carlos Corrêa Cavalcanti

Chegamos lá numa tarde de calor em pleno inverno, em visita a um 
casal amigo que mora no local (César e Lúcia). Sorte nossa, porque a 
proximidade da represa costuma trazer um vento gelado que faz os 
termômetros marcarem alguns graus a menos. 
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A Ilha de Bororé, na verdade, é uma península. Como tal, resolvi 
acessá-la por terra e fazer um grande “tour” por ela, passando por São 
Bernardo do Campo, subindo até as Aldeias indígenas da Barragem, e 
seguindo até a Cratera de Colônia. Esse longo trajeto começa na Av. 
Paulo Guilguer Reimberg, próxima ao Terminal Varginha.

22. “Desbravando” a APA Bororé-Colônia

A partir de uns 6 quilômetros de seu início, a 
Av. Paulo Guilguer Reimberg muda 
radicalmente de paisagem. 

De avenida asfaltada com grande 
movimento, que interliga bairros 
populosos, vira à direita noventa graus e 
torna-se uma estradinha rural que adentra à 
Área de Proteção Ambiental Bororé-
Colônia, passa sob o Rodoanel e chega à Ilha 
de Bororé, num percurso de 18 km.

Placa da Apa Bororé - Colônia, no trecho rural 
da Av. Paulo Guilger Reimberg, com os dizeres:

“A APA é morada de muitos animais. A 
sobrevivência deles depende da conservação 
da Mata Atlântica e dos córregos limpos. Siga 
com responsabilidade; a vida daqui depende 
de suas atitudes.”

À esquerda a Av. Paulo Guilguer 
Reimberg, passando sob o Rodo-
anel, rumo à Ilha do Bororé.   A  
compensação ambiental do 
Rodoanel à região inclui a doação 
de 4 parques naturais, que são: 
Parque Natural Bororé (185 ha), 
Parque Natural Jaceguava (216 ha), 
Parque Natural Itaim(462 ha) e 
Parque Natural Varginha(378 ha)
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Passando o Rodoanel, em cerca de 2 km a Av. Paulo Guilguer Reimberg 
termina na Estrada de Itaquaquecetuba. Lá chegando viramos à 

a
direita, rumo à  2  balsa. 

Atravessamos a Billings por essa balsa para chegar em outra ilha, que 
já pertence a São Bernardo do Campo. Daí seguimos pela estradinha 
de terra, continuação da Estrada de Itaquaquecetuba.

Viramos à direita,  seguindo pela Estrada do 
Rio Acima, que vai sair na Estrada do 
Curucutu, alguns quilômetros adiante. 

O caminho passa pelo bairro Curucutu, 
pertencente a SBC, e possui características  
rurais, como se vê na foto ao lado

Riozinho de águas translúcidas 
na divisa de SBC com a Capital.

A partir daí já estávamos na APA 
Capivari-Monos, próximo ao 
bairro da Barragem, onde ficam 
as Aldeias indígenas

B i fu rcação  na  E s t rada  de  
Itaquaquecetuba: à esquerda vai o 
caminho para a terceira balsa (a 
8km) e de lá para o Riacho Grande, 
e à direita é o caminho para pegar a 
Estrada do Curucutu, que sai no 
bairro da Barragem, assim que 
passa a divisa de São Paulo.

José Carlos Corrêa Cavalcanti



Tendo entrado na cidade de São Paulo por SBC, seguimos pela Estrada 
do Curucutu, passamos ao lado das Aldeias Indígenas e fomos até a 
Estrada da Barragem, onde pegamos à direita rumo à Colônia Paulista, 
com intenção de conhecer a famosa Cratera de Colônia (uma 
depressão de formato circular formada pelo impacto de um meteorito 
há cerca de 30 milhões de anos).

Desde 2007 foi criado na região o Parque Natural Municipal da Cratera 
de Colônia,  com área de 530.000 m² (53ha), com recursos advindos de 
Furnas Centrais Elétricas S.A., como compensação aos impactos 
negativos causados pela passagem do “Linhão” no território da APA 
Capivari-Monos.

A região se insere na APA Capivari-Monos (Área de Proteção 
Ambiental), e situa-se a 35 km do centro de São Paulo, sendo 
considerada patrimônio geológico da cidade, a Cratera de Colônia é 
uma das duas Crateras habitadas no mundo. A outra é a Cratera de Ries 
(Nördlingen-Alemanha).

A cratera de Colônia:

No local da Cratera desenvolveu-se o loteamento Vargem Grande, 
com população de 30 mil pessoas, considerado loteamento irregular

Da Estrada da Colônia pegamos a Av. Noel Nutels (antiga Estrada de 
Vargem Grande a Colônia) e subimos até um ponto um pouco mais 
elevado, de onde tiramos a foto abaixo.
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Esse foi um dos mais belos passeios que fiz. Embora estivesse um dia 
muito frio e úmido, garoando quase o tempo todo, foi bom o suficiente 
para fazer a trilha e tirar belas fotos do Rio Capivari, o último grande 
rio limpo da cidade, que nasce na Serra do Mar e desce para Itanhaém, 
num percurso cheio de cachoeiras.

Para ir até o local, fizemos em boa parte o mesmo percurso do Núcleo 
Curucutu, para a Trilha do Mirante (veja o capítulo 15). Falamos com 
D. Mara (F. 4663-1582 / 7442-9619), esposa do Zeca (donos da Fazenda 
Maravilha, de onde sai a trilha), que nos  orientou quanto ao caminho.

23. Trilha da Cachoeira do Sagui

Chegada à Fazenda Maravilha, pouco mais 
de 10hs da manhã, depois de percorrer 62 
km em duas horas e meia, com tempo 
chuvoso e gelado.

Fomos recebidos pelo Zeca (proprietário), 
que nos serviu um café feito na hora, que 
caiu muito bem, dado o frio que estava 
fazendo. 

Abaixo, placa à entrada da Fazenda

A fazenda oferece instalações 
para lanche, lavatório e sanitários.

 Henrique, em frente à sede da 
Fazenda Maravilha
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A trilha para a Cachoeira do Sagui é bem sinalizada e prescinde de guia 
(é autoguiada); basta seguir a sinalização. Acontece que há outras 
trilhas mais radicais para várias cachoeiras ao longo do Rio Capivari, 
com nível de dificuldade de médio para alto — e aí sim, é necessário o 
guia ecológico.

Descendo a trilha

Trecho da trilha, que estava bem escorregadia

Placa na trilha da 
Cachoeira do Sagui

Perto de 1h de caminhada, 
surge o rio Capivari

Placa logo no início da 
trilha, com os dizeres:

“Trilha da Cachoeira do 
Sagui;

Extensão: 

2.320 m (ida e volta)

Perfil altitudinal: 

750 a 812 m

Piso: terra        

Percurso: 2 hs

Nível de dificuldade: baixo

Vegetação: Mata Atlântica 
em regeneração
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É emocionante a paisagem que se descortina ao final da trilha, onde 
trechos entreabertos da mata iam permitindo vislumbrar o rio, 
anunciado pelo estrondo da cachoeira... 

Surge a Cachoeira do Sagui...

Cachoeira do Sagui, no Rio Capivari. As águas estavam bem 
impetuosas, mas um pouco mais abaixo havia trechos de calmaria, 
alguns até bem rasos. Só não deu para entrar por causa do frio...

Águas translúcidas do Rio Capivari, o último grande rio limpo da cidade de 
São Paulo, em meio a Mata Atlântica em regeneração. Suas águas ajudam 
a abastecer a Represa Guarapiranga, que  produz 14.000 l de água por 
segundo e serve 3,8 milhões de pessoas nas Zonas Sul e Sudeste da Capital

Conhecendo a Zona Sul de São Paulo
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