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SABORES 
DO TEMPO
DOS TROPEIROS 
DVD mostrando em detalhes 60 receitas 
típicas da região  gravadas e selcionadas 
pelo fotógrafo e culinarista João Rural. 
Acompanha livreto em formato 14 cm x 
20 cm com 160 receitas, incluindo várias 
do DVD.

Preço DVD + livreto R$17,00
+ despesas correio

FAÇA SEU PEDIDO, ENVIANDO NOME E ENDEREÇO COMPLETO PELO E-MAIL ABAIXO

picuadeprosa@tvchaocaipira.com.br

RECEBA EM SUA CASA 
ESTES LANÇAMENTOS

GUIA NASCENTES 2009
Com 220 páginas em formato 12 cm x 22 cm totalmen-
te com côres.
A publicação, patrocinada pela Petrobras,  tem infor-
mações dos municípios de Guararema, Salesópolis, 
Santa Branca, Jambeiro, Paraibuna, Redenção da Serra, 
Natividade da Serra, São Luiz do Paraitinga, Lagoinha, 
Cunha, Areias, Silveiras, São José do Barreiro, Arapeí e 
Bananal.  Municípios localizados nas serras da Bocaina 
e Mar.
Tras todas as reportagens que serão publicadas nesta 
revista mensalmente. Além dessas reportagens o guia 
contém indicações de  170 hotéis e pousadas  120  res-
taurantes, 150 artesanatos, 50 cachoeiras e um cader-
no especial com 60 receitas de pratos da região. 

  

Preço exemplar R$ 14,00 
+ despesas de correio. OBS. Se preferir compre em pontos de vendas nas 

quinze cidades abrangidas. Veja relação na página 6

60
RECEITAS
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Valorizar o que a região tem de natural e cultural e torná-la conhecida mundialmente. Este é o propósito desta publicação que estará 
mensalmente na rede de computação. A opção é mesmo pelo custo benefício, pois assim muito mais pessoas poderão ter acesso 
grátis às reportagens e informações dos municípios abrangidos em nossa cobertura.  
A região tem as serras do Mar e Bocaina como panos de fundo, a região das Nascentes do Paraíba do Sul, ocupa uma área de  mais 
de 8 mil km², dividida em 15 municípios. O maior deles é Cunha, que ocupa 1.407,1 km².  O menor de todos é Arapeí, com 153  km².  
Abrange ainda os municípios de Salesópolis, Santa Branca, Guararema, Paraibuna, jambeiro, Redenção da Serra, natividade da Serra, 
São luiz do Paraitinga, Lagoinha, Silveiras, Areais, São josé do Barreiro e Bananal.
Todos eles estão situados no lado norte da Rodovia Presidente Dutra, que corta o Vale do Paraíba, saindo de São Paulo em direção 
ao Rio de Janeiro.  
Temos a certeza de que, com o apoios que estaremos recebendo nesta jornada, poderemos ser o veículo de divulgação de muitas 
atrações desta região. E se você tem um assunto desta região de interesse da revista, entre em contato pelo e-mail joaorural@bol.
com.br
                                                                                                                                                                                                                                                                     Os Editores   

Caminhos de aventura e tradições 
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1- Ao entrar nas estradas rurais, mude 
o ritmo de vida e de velocidade.   Aqui 
tudo acontece mais devagar.

2 - Nas curvas, fique na sua mão e atento, 
pois pode vir alguém achando   que está 
sózinho na estrada.

3 - Ao passar por alguma porteira, deixe 
fechada. Essa é a lei da roça.

4 - Não  entre em  propriedade particular 
sem falar com o proprietário.

5 - Converse com os moradores com toda 
simpatia, sem imponência. Assim eles 
abrem o coração. Respeite sua forma de 
falar: o “Dialeto Caipira” 

6 - Não cace nem leve plantas da natureza.
7-  Junte seu lixo e leve. O orgânico pode 
ser jogado na natureza  mesmo.

8 - Leve sempre lanche, água e material 
de primeiros socorros, pois não se sabe 
o que pode vir pela frente.

9 - Ouça os conselhos dos caipiras, eles 
sabem o que acontece em sua região.

10 - Se chover, não arrisque pelas estradas  
rurais

DEZ MANDAMENTOS 
DOS AVENTUREIROS 

Esa a região de abrangência da revista Nascentes. São 15 municípios, que 
tem como moldura a Rodovia Presidente Dutra e a Serra do Mar. São várias 
as estradas asfaltadas, que ligam a região, como a Rodovia Dutra/Mogi das 
Cruzes, a Rodovia Mogi das Cruzes/Tamoios, a Tamoios, a Oswaldo Cruz, a 
Rodovia Guará/Paraty e a Rodovia Estrada dos Tropeiros. 
Além dessas ligações a região tem dezenas de estradinhas de terra,  que in-
terligam a região. É para quem quer mais aventura e desfrutar as belezas da 
Mata Atlântica, ainda intocadas. Para quem quer se aventurar criamos algu-
mas observações importantes, que servem como manual de viagem.

O mapa da viagem 
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ARAPEÍ
Casa do Artesão 
AREIAS
Casa do Artesão
BANANAL
Solar Aguiar Valim
Banca de Jornais 
CUNHA
Casa do Artesão
Cunhatur
Empório Renzi
Pousada Vila Rica
NATIVIDADE DA SERRA
Casa da Cultura
PARAIBUNA
Banca de Jornais
Mercado Municipal 
Rancho do Milho
Rest. Fazendão
Rest. Girassol
Rest. Espigão
Rest. Castelinho
REDENÇÃO DA SERRA 
Rest. Paraíso
SALESÓPOLIS
Rest. Senzala
SANTA BRANCA 
Banca de Jornais
SÃO JOSÉ DO BARREIRO 
MW Trekking
Rest. Rancho 
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Auto Posto Shopping Vale
SÃO LUIZ DO PARAITINGA
Banca de Jornais
Rest. Sol Nascente
Rest. Tempero da Terra
Rest. Bica do Curió
Empório da Roça
Pousada Primavera
SILVEIRAS
Entre no Paraíso
Rest. Casarão 
PELO CORREIO
Faça seu pedido pelo e-mail 
picuadeprosa@tvchaocaipira.com.br

Guia Nascentes 
Adquira a versão integral imprensa 
do Guia Nascentes, com 240 pági-
nas, contendo informações de 15 ci-
dades da Serra do Mar, com roteiro 
completo de hotéis, pousadas, res-
taurantes e atrações turísticas.
 

LOCAIS DE VENDA

O que acontece pela região.O7
Um rio generoso - a importância da bacia do Rio Paraiba para três estados.1O
O templo das águas - uma viagem pela região das nascentes do Paraiba.12
Um santuário verde - a importância da Serra do Mar para o ecossistema.13
Flora e a Fauna renovada - os trabalhos do homem em prol da natureza.17
Trilhas do ouro e do café - os antigos caminhos que cruzavam a Serra do Mar.19
Fogão do João Rural - As delicias preparadas com feijão.23

Índice

Diretor de Redação
João Rural  joaorural@bol.com.br
(12) 9763-2815
Pesquisa de fotos e textos
João Rural 
Diagramação
Camila Oliveira e Letícia Faria

Produção Executiva: José 
Rodolfo Machado
projetos@numac.com.br
Tel. (12) 3933-6494

Administração: Numac Proje-
tos e Eventos
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Os contornos das belezas ainda estão vivas na memória dos moradores e de quem 
visitava a cidade. Agora é o momento de usar todas as forças para levantar a esti-
ma dos moradores. É bom saber que orgãos governamentais, entidades e o povo se 
unem para que isso aconteça o mais breve possível. Sabe-se que não será fácil, mas 
o homem a tudo suplanta.
Exemplo é a frase de um voluntário, reproduzida ao lado, e que está sendo a oração 
dos luizenses nos próximos meses.

...e viva são luiz....
“A gente tem força 
pra se reerguer.
A gente vai colocar
 grão por grão,
Tijolo por tijolo,
Telha por telha,
coração por coração.
Vamos reerguer a cidade.
Vamos deixar
 mais bonita ainda
Pra que as pessoas 
possam vir.
E vamos mostrar
 para o Brasil...
Para o mundo inteiro. 
Que São Luiz é forte..
como todo brasileiro...”

         “Hélio    Alexandre    de  Souza” 
                                    voluntário
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Palmitando
Em Cunha, o Pedrinho do Cartório resolveu aposentar, parar de 
trabalhar mesmo. Mas para passar o tempo arrumou um serviço 
gratificante. Tornou seu sítio, localizada na Rodovia Guará/Para-
ti, em um laboratório de plantas. Ele simplesmente faz mudas de 
palmito juçara e pupunha , planta na propriedade e oferece aos 
interessados gratuitamente. Somente em seu sítio já plantou mais 
de 30 mil pés.
Pedrinho pode ser conisderado mais um “Dom Quixote” da natu-
reza, lutando e fazendo a sua parte. 
“Faço como aquela história do incêndio, com o cuitelinho lvevan-
do uma gotinha d´água pra ajudar no combate ao fogo. Sou as-
sim faço a minha parte” , argumenta ele

O Rei do Mato 
Braz Alves dos Santos, o Braz Vená, caipira assumido de filosofia de 
vida, morador no sertão de Natividade da Serra, leva uma batalha 
de um verdadeiro D. Quixote das águas. Em sua simplicidade, fala 
a quem aparece, que todo mundo está se preocupando em salvar 
as nascentes, mas estão esquecendo, ou não sabem mesmo, que 
o mais importante é a “mãe” das nascentes. 
E a “ mãe”  são as lagoas que se formam nas cabeceiras dos morros. 
Locais de acúmulo a partir dos quais, a água se infiltra no solo e 
alimenta o lençol freático, para reaparecer, às vezes, mais abaixo 
em forma de nascente.  Então o Braz quer que todos reflorestem as 
áreas próximas às lagoas e também cercar, para que os animais 
não poluam o precioso líquido. 

O campeão da maia
Pois é. É só chegar em Santa Branca e per-
guntar pelo campeão da maia, que todos 
sabem. O cafú tem um barzinho na entrada 
da cidade que serve a tradicional maia há 
mais de trinta anos. É um bolinho de carne 
muito delicioso e que vale por uma refeição.  
´Tem esse nome por parecer com uma maia, 
tradicional jogo do interior. Mas também tem 
o formato de um hambúrger (Será que foi ele 

que inventou?). O Cafú perde até  a conta 
de quantos faz por dia (bobo ele, heim?). 
Além disso tem ainda o tradicional caldo de 
mocotó. Vale conferir mais uma das delícias 
escondidas desta região das nascentes. Em 
Sta Branca, experimente ainda o bolinho 
Perigoso, alí próximo  e os bolinhos e os pe-
tiscos do Bar do Ufa! , localizado no caminho 
da represa..

Uma TV com a cara do Vale
Já está no ar a TV Chao Caipira, criada pelo 
Instituto Chão Caipira, de Paraibuna,  A TV 
vai mostrar o caipira como ele é em feição 
e prosa.  
Trará sempre assuntos de viola, cultura, 
comida caipira e os papos e viagens do João 
Rural pelos fundões do Vale do Paraíba. 
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Feira do Turismo
Um dos pontos altos da cultura de Paraibuna é a realização, no mês de junho, da Feira 
do Turismo. Este evento coloca na praça pública as mais importantes  tradições, desde o 
artesanato, passando pela cultura musical até os sabores da terra, destacando produtos 
preparados em fogão à lenha. E tudo feito por gente de casa.

Festa da Broa
O pequeno Bairro do São Bom Jesus, localizado ao pé da Serra da Bocaina, em Silveiras, 
realiza todos os anos uma das mais típicas festas do Vale Histórico. É a Festa da Broa, onde 
a comunidade se organiza para fazer broas durante dois dias e depois servir aos visitantes 
com acompanhado de um gostoso café.
Neste ano foram feitas mais de mil quilos de broas de fubá com amendoim, enroladas em 
folha de caetê e de broas redondas, preparadas com inhame, batata doce, abóbora e fubá 
de moinho. Para arrecadar renda a festa tem um animado leilão de prendas, onde os des-
taques são os frangos fritos inteiros e as leitoas assadas em fornalha. 
O evento realizado pela associação dos moradores do bairro tem como presidente o Uéli-
ton, que não dormiu pra que a festa saísse a contento.

AGENDA JUNHO
ARAPEÍ
13-Santo Antonio - padroeiro
AREIAS
Festa de São Pedro
Quadrilha da Cana Verde
BANANAL
Festa Junina
Corpus Christi
CUNHA
Festa Junina
Corpus Christi
GUARAREMA
Festa do Peão de Boiadeiro
Festa de São João
JAMBEIRO
Festas Juninas
Festa Fazenda Brasil
LAGOINHA
Festa do Sagrado Coração de Jesus
Festas Juninas
NATIVIDADE DA SERRA
Festa Junina - Arraia Culturar
Festa do Divino
Corpus Christi
Festa de S. J. Batista - Pouso Alto
PARAIBUNA 
Festa de Santo Antonio
Feira do Turismo
Festa de Corpus Christi
Dia 13 - Aniversário da Cidade
Festival de Artes de Paraibuna
REDENÇÃO DA SERRA 
Festa de São João Batista
Festa do Divino
Festa de Santo Antonio
SALESÓPOLIS
Festa de Corpus Christi
Festa Junina - Senzala
SANTA BRANCA
Corpus Christi
Festa Junina
SÃO LUIZ DO PARAITINGA
Festa de São Pedro
Festa Junina
Festival de Música Junina
SILVEIRAS
Festa de São João Batista

Obs. A publicação desta agenda 
é gratuita. Os setores de turismo, 
cultura e paróquias, deverão enviar 
seus eventos do mês até dia 20 do mês 
anterior, para
 joaorural@bol.com.br 



10

Rio Paraíba do Sul

No livro “Vale do Paraíba-Velhas Fazendas”, 
o escritor Sérgio Buarque de Holanda des-
taca que a tradução mais comum entre os 
tupinólogos para a palavra ‘Paraíba’ é ‘rio 
ruim’, mas não há uma definição do motivo 
que teria originado essa denominação. 
Ao contrário disso, no entanto, o Paraíba 
tem sido mais do que generoso com a 
população estabelecida às suas margens 
ao longo dos anos; irrigando plantações, 
movendo indústrias e matando a sede de 
homens e animais.

A Bacia do Rio Paraíba do Sul - Bacia 
hidrográfica é uma divisão espacial cuja 
delimitação territorial é desenhada pela 
própria natureza. É uma região delimitada 
por pontos altos de relevo que ‘encami-
nham’ a água das chuvas para os pontos 
mais baixos formando os cursos de água. A 
entrada da água na bacia ocorre por meio 
das chuvas e dos fluxos de água subterrâ-
nea. As saídas são a evaporação, transpira-
ção de plantas e animais e o escoamento de 
águas superficiais ou subterrâneas.
O Brasil está dividido em 12 regiões hi-
drográficas e a Bacia do Rio Paraíba do 
Sul está localizada na Região Hidrográfica 

Um rio generoso

Acima, o início do Rio Paraíba do Sul até  1970. 

O novo local de encontro do rio Paraitinga com o rio Paraibuna
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Um rio generoso
Atlântico Sudeste, que se destaca no cenário 
nacional pelo grande número de habitan-
tes e relevância econômica em função da 
quantidade e variedade de indústrias que 
abriga. Essa situação, sinaliza um potencial 
de conflito por apresentar grande demanda 
hídrica e uma das menores disponibili-
dades relativas, colocando a água, mais 
do que nunca, na condição de recurso 
estratégico.

O Paraíba do Sul – Com 1.150 quilômetros 
de extensão, o rio percorre os estados de 
São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. 
Em março de 2006, uma expedição for-
mada por pesquisadores e ambientalistas 
comprovou que a nascente do Rio Paraíba 
do Sul se localiza no município de Areias, 
a quase dois mil metros de altitude. Ante-
riormente acreditava-se, que a nascente 
pertencia ao município de Silveiras. A con-
fusão ocorreu porque a nascente pertence 
a área de uma fazenda que está na divisa 
dos dois municípios.
É essa nascente, do Ribeirão da Lagoa, que 
deságua no rio Paraitinga e se transforma 
em Paraíba do Sul quando encontra o rio 
Paraibuna, que nasce no município de 
Cunha. O Paraitinga e o Paraibuna se fun-
dem na represa de Paraibuna, no município 
de mesmo nome. Neste local, a mão do 
homem mudou o ponto de formação do 
Paraíba. Durante milênios o Rio Paraitinga 
desaguava no Paraibuna, no bairro da 
Barra, cerca de 3 km abaixo da cidade de 
Paraibuna. Com a construção da represa do 
Paraitinga, o rio foi totalmente barrado por 
um paredão de 104 metros, a maior represa 
de terra do Brasil. Com isso um pequeno  
morro, próximo ao Bairro Capim D´Angola, 
foi dinamitado em 1975, fazendo a junção 
das águas dos dois rios dentro do lago. Este 
ponto está 12 km acima da cidade. Assim, 
o trecho do rio que vai desde a represa de 
Paraibuna, no Bairro do Rio Claro, até o 
Bairro da Barra, com cerca de 15 km, que até 
então era o Rio Paraibuna, passou também 
a denominar-se Rio Paraíba.
Nos três estados que atravessa o Paraíba 
passa por 168  municípios e abastece uma 
população estimada em 13,5 milhões de 
pessoas, irriga mais de 60 mil hectares de 
plantações e é utilizado para produção de 
energia elétrica. Sua foz é na praia de Ata-
fona, no município de São João da Barra, 
no Rio de Janeiro.

Importância e degradação - O Rio Paraíba 
foi testemunha e participante das principais 
eras econômicas do país. A região  teve 
destaque no ciclo do café e nos áureos 
tempos dos tropeiros, que transportavam 
em suas mulas produtos como algodão, 
fumo, açúcar, aguardente e até ouro. 
As margens do Paraíba se prestaram 
ainda às plantações de arroz, atividade 

desenvolvida até os dias atuais.
A era industrial começou por volta de 1940 
trazendo grande desenvolvimento, acentu-
ado ainda mais pela construção da Rodovia 
Presidente Dutra, que criou um corredor 
rápido de ligação entre os dois principais 
centros econômicos e de negócios do 
Brasil. Atrelados a esses fatores vieram o 
crescimento da população e do mercado 
da construção civil.
O que tudo isso tem a ver com o Rio Paraíba 
do Sul? As indústrias utilizam a água em 
larga escala em diversos processos de pro-
dução e, até pouco tempo atrás, não havia 
legislação que obrigasse o tratamento da 
água antes de ser devolvida ao rio. O mes-
mo acontece com a água disponibilizada 
para uso da população e a construção civil 
depende bastante da areia retirada do leito 
do rio, que, em alguns pontos quando visto 
de cima, muito se assemelha a um queijo 
suíço, que tem os buracos como principal 
característica. As fontes poluidoras podem 
ser agrupadas em três tipos principais:
• Esgotos domésticos e outros efluentes 
urbanos;
• Efluentes e rejeitos industriais;
• Poluição difusa em áreas rurais por agro-
tóxicos, adubos orgânicos e químicos, etc.
Políticas de meio ambiente, ambienta-
listas e um mercado consumidor melhor 
informado e mais exigente, dentro e fora 
do país, são os principais condutores de 

uma mudança de postura e da revisão dos 
modelos de desenvolvimento por parte das 
administrações públicas e empresas. Mas 
ainda há outras frentes  que representam 
grandes desafios de educação ambiental.

Quem é o dono do rio?
O Rio Paraíba do Sul é seu, do vizinho 
da esquerda, da direita, da indústria, do 
agricultor, da geradora de energia elétrica, 
mas, principalmente, ele é dos filhos de 
todos nós. E é para essas gerações futuras, 
que o Paraíba necessita ser recuperado e 
preservado. 
Assim, não há como não concordar com a 
cobrança justa pelo uso de um patrimônio 
que é de todos, bem como o apoio aos 
moradores da zona rural, em seus costu-
mes e tradições, pois eles são os guardiões 
das nascentes. Não há como discordar da 
necessidade de investir em tratamento das 
redes coletoras de esgoto. É preciso ainda 
ensinar a dona de casa a não jogar resto de 
óleo de cozinha no ralo da pia.
Todas essas ações têm sua importância, 
mas uma delas precisa ir para o topo da 
lista: a recuperação e preservação das 
nascentes, seja do Rio Paraíba ou de cada 
pequeno afluente que contribui para 
torná-lo grandioso. Sem nascentes para 
alimentar esses cursos d’água não haverá 
o que plantar, criar ou industrializar. Não 
será possível viver.

Em 2006, o Movimento Nascentes do Paraíba realizou várias incursões à nascente 
do Paraitinga, com o objetivo de definir o local exato do primeiro olho do rio.   Com 
o apoio de vários orgãos governamentais e ongs, ficou definido que a nascente está 
mesmo no município de Areias e não em Silveiras como se pensava anteriormente. O 
local vai receber um marco  georeferenciado, com o objetivo de monitorar a nascente 
e seus arredores.

A nascente principal fica em Areias
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“Água não nasce, mas tem mãe” Com essa  
frase de um astuto caipira, chamado Braz 
Vená, morador nas barrancas do Rio Parai-
buna, registramos a visão de um homem 
simples, mas que ama a natureza. (veja 
quadro)
E essa frase talvez possa remeter o leitor 
ao que ocorre a 1.800 metros de altitude, 

O Templo das Águas

na Serra da Bocaina, quando o Ribeirão do 
Salto se projeta das entranhas da terra.
Alguns quilômetros depois, mais encorpa-
do após receber água de outros ribeirões, 
recebe o nome de Rio Paraitinga, deno-
minação mantida até seu encontro com 
o Rio Paraibuna. A partir daí, tem início o 
importante Rio Paraíba do Sul.

Quinze municípios são cortados pelos dois 
rios que dão início ao Paraíba do Sul, da 
seguinte forma: o Rio Paraitinga atravessa 
Areias, Silveiras, Cunha, Lagoinha, São 
Luiz do Paraitinga, Redenção da Serra e 
Natividade da Serra; o Rio Paraibuna nasce 
com o nome de Ribeirão da Aparição e, já 
como Rio Paraibuna, corta os municípios de 
Cunha, São Luiz do Paraitinga, Natividade 
da Serra e Paraibuna.  Estão ainda nesta 
região os municípios de Salesópolis, Gua-
rarema, Santa Branca, Jambeiro, São José 
do Barreiro, Arapeí e Bananal.
Os rios Paraibuna e Paraitinga  estão na 
região onde cai uma das maiores cargas 
pluviais anuais do planeta e, mais do que 
isso, estudo do Laboratório de Hidrologia 
Florestal Walter Emerich, do Instituto Flo-
restal de São Paulo, realizado na região de 
Cunha apontou, que o aproveitamento 
dessas chuvas para o abastecimento de rios 
e córregos é de até 70%, índice maior do 
que os encontrados na floresta Amazônica, 
que seria em torno de 50% apenas.
Afinal, as nascentes, ainda fartas na região 
do Alto Paraíba, formam um verdadeiro 
templo dedicado pela natureza a esse 
mineral precioso à sobrevivência humana, 
que é a água. E, como todo templo voltado 
para o bem, deve ser sagrado e merecedor 
de respeito e proteção.
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O Templo das Águas

Para um amante da natureza, visitar o 
Núcleo Cunha, do Parque da Serra do 
Mar, é quase um programa obrigatório. 
Ocupando 10 mil hectares no município 
de Cunha e 4 mil em Ubatuba, o Núcleo 
fica a 1.050 metros de altitude e apresenta 
temperaturas médias de 22º C no verão e 
18º C no inverno. Cachoeiras, corredeiras, 
lagos, rios, mirantes e  fauna e flora carac-
terísticas da Mata Atlântica são os atrativos 
aos visitantes.
O relevo do local é acidentado e a vegeta-
ção, sempre exuberante de Mata Atlântica, 
apresenta árvores de grande porte com 
grande diversidade de famílias e ainda 
exibe espécies em extinção como pinheiro 
do paraná, canela preta, imbuia e uma di-
versidade de orquídeas e bromélias.

Animais ameaçados de extinção como 
onça pintada, macaco mono-carvoeiro, 
pagagaio do peito roxo, jacu e sabiá-cica 
habitam esse santuário vegetal, embora 
sejam rondados pelas ameaças da extração 
de palmito, da caça e atividades agrope-
cuárias.
O Núcleo desenvolve programas de educa-
ção ambiental para grupos e professores, 
é aberto à visitação pública e funciona 
diariamente das 8 às 17 horas. Quem curte 
as caminhadas tem três opções de trilha: a 
do Rio Paraibuna, com 1.700, auto-guiada;  
a das cachoeiras, com 7.000 mil metros e a 
do Rio Bonito, com 7.600 metros. Ambas 
exigem monitoramento agendado.
Claro que é imprescindível seguir as regras 
para visitação tranqüila. São elas: não caçar 

Um Santuário verde

Parque Hidrológico de Cunha

ou pescar, danificar a vegetação, fazer fogo 
ou levar animais domésticos.
O acesso ao Núcleo Cunha é feito pelo 
bairro Paraibuna, no município de Cunha. O 
endereço é Estrada Municipal do Paraibuna, 
km 20. O viajante deve pegar inicialmente a 
Rodovia Presidente Dutra e depois a Rodo-
via Paulo Virgínio (SP 171). Na altura do km 
56,5 deve entrar na Estrada Municipal do 
Paraibuna e seguir por 20 quilômetros em 
estrada  sem pavimentação. 
O MOVIMENTO DAS ÁGUAS - Este Parque 
tem o  Laboratório de Hidrologia Florestal 
“Walter Emmerich” , do Instituto Florestal 
de São Paulo, que estuda o comportamen-
to hidrológico na Mata Atlântica. No local, 
diversos equipamentos medem continua-
mente a ação da água na natureza.
Uma maquete simula com simplicidade 
como a água pode ser destrutiva em solos 
devastados,  sem cobertura vegetal. Na 
caixa com plantas a água despejada infil-
tra-se vagarosamente no solo e demora a 
aparecer na calha. 
A caixa sem plantas demonstra a força das 
correntezas formadas durante as chuvas, 
arrastando terra e tudo que encontra pelo 
caminho evidenciando o processo de 
erosão. O experimento chama a atenção 
de estudantes e técnicos que visitam o 
laboratório.
Dentre os equipamentos, um vertedouro 
mensura continuamente  a vazão da água 
que nasce numa das microbacias hidrográ-
ficas, do Parque. 
Telefone (12) 3111-1818. Agende sua visita 
para estudos ou divertimento 
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As porções das serras do Mar e da Bocaina, 
desta região,  proporcionam um espetáculo 
geográfico protagonizado pelos  declives 
acentuados, os ‘mares de morros’, as 
densas matas, os campos de altitude e os 
afloramentos rochosos.
A Mata Atlântica, por exemplo, se desdobra 
em camadas de vegetação bem definidas. 
Tem árvores que atingem até cerca de 
60 metros de altura, cujos troncos são 
lisos e só se abrem em folhagens bem 
no alto. Entre elas estão o cedro, o ipê e 
a maçaranduba. As copas se encontram e 
formam uma  espécie de guarda-sol. À sua 
sombra, abrigam-se arbustos e pequenas 
árvores menos tolerantes ao sol, como as 
samambaias gigantes. Tanto nas árvores 
mais altas como nesses arbustos  apóiam-se 
bromélias, orquídeas e cipós.  Rente ao solo, 
há ainda as forrações e o chão tem uma 
camada de folhas que caem das árvores e 
são o alimento de insetos, animais e fungos, 
esses últimos responsáveis pelo processo 
de decomposição da floresta.
Na Bocaina, os ‘mares de morros’ são co-
bertos por gramíneas rasteiras contínuas. 
A partir de 1.500 metros encontram-se os 
campos de altitude entremeados por matas 
de galeria ou ciliares, onde se pode encon-
trar os  pinheiros . Já nas altitudes de 50 a 
500 metros estão espécies como murici, 
baguaçu, palmito, xaxim e embaúba.
Acima dos 500 metros encontram-se espé-
cies como a canela, cedro e açoita-cavalo. 
Nas matas ciliares, destaca-se a farta ocor-
rência de microorquídeas ao longo dos 
cursos d’água.
Apesar da acentuada devastação imposta a 
esse ambiente, a exuberância de vegetação 

A diversidade é real
tem permitido a brava resistência de um 
grande número de espécies animais.
Essas áreas são o habitat natural, por 
exemplo, de capivaras, antas, pacas, on-
ças, quatis, sagüis, bugios, macaco-prego, 
preguiça, onça-pintada, onça parda, gato 
do mato pequeno e aves como gaviões, 
papagaios, jacus, arapongas, jacutingas, 
cuiú-cuiús e macucos. Algumas dessas 
espécies, no entanto, já convivem com o 
risco de extinção.
Ictiofauna - Silenciosa e submersa, a popu-
lação de peixes sofreu uma drástica redu-
ção em poucas décadas. Foi penalizada por 
fazer parte da bacia do Rio Paraíba do Sul, 
uma das regiões mais industrializadas do 
país e com elevados níveis de degradação 
ambiental.
Segundo informações da CESP, essa redu-

ção populacional, resultou na inclusão de 
três importantes representantes  amea-
çadas de extinção. São elas: a Piabanha, o 
Surubim do Paraíba e a Pirapitinga do Sul.
A construção de reservatórios e os efluen-
tes domésticos contribuem para alterar ou 
eliminar ambientes ocupados por diversas 
espécies. 
Outras espécies - Um estudo da antiga 
Divisão de Proteção e Produção de Peixes 
e Animais Silvestres do Estado de São Paulo 
aponta ainda, que no final da década de 
1940 já se registrava a presença de pelo 
menos cinco espécies introduzidas de ou-
tras bacias, entre elas o dourado. 
A mais recente introdução aleatória, acon-
tecida há dez anos, é do tucunaré, que 
procria com facilidade nas águas do lago 
da represa. 
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Flora & Fauna

Serra

 do Mar
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Ter a oportunidade de conhecer o Parque 
Estadual da Serra do Mar deve ser visto 
como um privilégio. Destacamos em es-
pecial o Núcleo Santa Virgínia, uma das 
Unidades de Conservação do Parque, que 
tem como objetivos a pesquisa e o desen-
volvimento científico e a preservação de 
áreas remanescentes da Mata Atlântica.
O núcleo tem cerca de 9 mil hectares, que 
abrangem áreas dos municípios de Cunha, 
São Luiz do Paraitinga, Ubatuba e Nativi-
dade da Serra. Localizado no alto da Serra 
do Mar, abriga riquezas ambientais sem 
preço. Na exuberante vegetação nativa 
é possível apreciar desde exemplares de 
grandes árvores como o cedro e o jequi-
tibá branco até samambaias, bromélias e 
orquídeas raras. Animais ameaçados de 
extinção como a onça-pintada, a preguiça 
e o macaco prego ainda são encontrados 
nessa área preservada.
A vegetação é certamente resultado da 
fartura de recursos hídricos. A região tem 

clima tropical temperado sem estação 
seca e com precipitação média anual entre 
2.180 mm e 3.000 mm. Dezembro, Janeiro 
e Fevereiro são os meses com maior inci-
dência de chuva. Os meses de junho, julho 
e agosto apresentam índices menores. São 
muitas as cachoeiras e riachos que podem 
ser apreciados ao longo das trilhas.
Ao todo, 17 cachoeiras fazem parte do 
núcleo e se distribuem ao longo dos rios 
Ipiranga, Ribeirão Grande, Paraibuna e seus 
afluentes. As trilhas não apresentam altos 
graus de dificuldade. Por exemplo, com cer-
ca de meia hora de caminhada o visitante 
pode chegar a Cachoeira das Andorinhas. 
Nesse local, quando é época da piracema e 
os peixes sobem o rio, os pássaros em busca 
de alimento protagonizam um espetáculo 
digno de admiração. 
Um trajeto de apenas 600 metros leva até a 
Cachoeira do Saltinho. O percurso, através 
de matas primárias e secundárias, é uma 
opção de trilha didática, indicado para 

crianças menores. Mas entre as cachoeiras, 
o destaque é para a do Salto Grande, com 
uma grande piscina natural e lajes de pedra. 
Chega-se à ela após uma caminhada de 
cerca de 3 quilômetros, que passam por 
trechos íngremes e áreas de matas primária 
e secundária. 
O Núcleo fica no km 78 da Rodovia Oswaldo 
Cruz, percorrendo mais 3,5 km em estrada 
de terra bem conservada.
Programe seu passeio
Os passeios devem ser  agendados pelo  
telefone  (12) 3671-9159. Se demorar para 
atender, insista, pois devido a localização 
da base o sistema de telefonia, às vezes, 
oferece problemas. As trilhas mais longas 
têm, em média, 4 horas de duração e, nes-
ses casos, não são indicadas para crianças 
menores de 12 anos. É importante levar 
lanche, repelente e água, além de proteger-
se com boné e usar tênis. O funcionamento 
é das 8 às 17 horas.

Natureza viva
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Onde Ir

Em 1974, a Represa Paraibuna-Paraitinga 
fechou os dois rios .  As duas barragens es-
tão entre as mais altas do Brasil, com 104 
metros de altura e o objetivo principal é 
regular a vazão do rio, para evitar enchen-
tes no Vale do Paraíba. Na represa do rio 
Paraibuna, foi construída também uma Hi-
droelétrica com pequena capacidade de 
produção.  Com o lago cheio, forma-se um 
espelho d’ água de 177 km². Na Barragem 
do Paraitinga está localizado o vertedouro 
tulipa, por onde a água em excesso saiu 
somente por duas ocasiões até hoje. 
Produzir energia é necessário, mas a 
construção de barragens e a conseqüente 
formação de lagos provoca a redução 
ou desaparecimento de vários “habitats” 
ocupados por diversas espécies animais 
e vegetais. 

Flora e fauna

renovadas
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A CESP está desenvolvendo o projeto 
“Banco Genético da Ictiofauna do Rio Pa-
raíba do Sul”, com o objetivo de mapear a 
distribuição genética e populacional das 
três espécies ameaçadas de extinção. 
Além da interferência humana, os peixes 
da região do Alto Paraíba já convivem com 
obstáculos naturais, como a existência de 
represas, intransponíveis para algumas 
espécies, o que pode ter provocado dife-
renciações    populacionais e evolução de 
novas espécies endêmicas.
Além do Surubim, da Piabanha e da Pi-
rapitinga, são desenvolvidas pesquisas 
visando a preservação de espécies como o 
Piau Palhaço, a Piapara ou Piava Bicuda e 
o Lambari Branco.

Devido as consequências ao meio ambien-
te, há muito tempo a CESP vem adotando  
medidas que têm como objetivo com-
patibilizar a produção de energia com a 
conservação da biodiversidade nas áreas 
de influência dos reservatórios.
Para  atender esses objetivos, foi criado o 
Programa de Manejo da Fauna Silvestre, 
que tem como sub-programa “Manejo da 
Avifauna”, desenvolvido pelo Centro de 
Conservação de Aves Silvestres de Parai-
buna (CCAS).
O trabalho do Manejo de Avifauna visa o 
repovoamento com espécies da avifauna,  
de ilhas e áreas marginais aos reservatórios 
da Companhia abrangendo  remanescen-
tes de matas naturais e reflorestamento. 
As espécies que vem sendo trabalhadas 
são conhecidas popularmente como: 
macuco, nambu-guaçu, nambu-chororó, 

nambu-xintã, jaó-do-sertão, jacu-guaçu, 
jacupemba, jacutinga e mutum.
Este sub-programa começou em 1984, com 
a vinda de animais fornecidos por outros 
criadores e capturas no alto da Serra do 
Mar, autorizadas pelo IBAMA. O repovoa-
mento teve início em novembro de 1986 
e, desde então, cerca de 1500 exemplares,  
das diferentes espécies citadas acima, já 
foram criadas e soltas.
As observações nos trabalhos de monitora-
mento  comprovam que os repovoamentos 
com aves silvestres realizados pela CESP, 
têm apresentado bons resultados.
MUDAS - Além da preocupação com as 
aves, a CESP desenvolve, desde 1974, um 
programa de produção de mudas nativas. 
Por ano, são produzidas 4,5 milhões de 
mudas de aproximadamente 200 espé-
cies, tendo como objetivo os trabalhos 

O Surubim do Paraíba

de recomposição florestal, componente 
importante na gestão dos reservatórios 
administrados pela empresa.
O trabalho para preservação dos peixes é 
realizado pela Estação de Hidrologia e Aqüi-
cultura de Paraibuna, também da CESP.  
Inaugurada em abril de 1981, tem como 
objetivo minimizar os impactos causados 
à ictiofauna (comunidades de peixes) da 
bacia do Paraíba do Sul, em especial nas 
áreas sob influência dos reservatórios de 
Paraibuna e Jaguari, reproduzindo e repo-
voando essa região com espécies nativas.
Esse trabalho tem grande importância, em 
função do isolamento geográfico da bacia, 
o que confere à ictiofauna características 
muito particulares. O programa envolve 
espécies como o surubim, a piabanha e 
a pirapitinga do sul, que  encontram-se 
ameaçadas de extinção.
Informações -  Tel.: (12) 3974-2010
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Trilhas do ouro
e do café 

O Brasil que existia antes do Descobrimen-
to já era cortado por muitas trilhas, princi-
palmente em direção ao Litoral. Quando os 
europeus chegaram, o primeiro passo foi 
usar esses caminhos ou melhorá-los, para 
que pudessem conquistar o sertão. 
Na região das nascentes, pelos menos cinco 
caminhos que  atravessavam a mata, saindo 
do Litoral foram usados por mais de quatro 
séculos. Por eles  passaram milhares de via-
jantes a pé e, depois, em lombo de burro, 
levando produtos e trazendo novidades. 
O primeiro grande movimento de tropas 

foi no começo do século XVII, quando foi 
criada a Estrada Real. O caminho começava 
em Diamantina,  Minas Gerais, passava em 
Cachoeira Paulista, via garganta do Embau, 
passava por Lorena, Guaratinguetá e subia 
a serra passando por Cunha, para chegar 
até o Porto de Paraty. 
O objetivo foi para escoar o ouro das minas, 
para a coroa, em Portugal. 
Mas o ouro acabou e os caminhos ficaram 
com pouco movimento,  até que no século 
XIX  chegou o café na região do Vale His-
tórico. Velhas trilhas foram retomadas e 

algumas delas até ganharam calçamento, 
como a própria Estrada Real e a Trilha do 
Ouro, que vai para Mambucada. 
Pra se ter a idéia do movimento desses 
caminhos, levantamentos feitos no Porto 
de Ubatuba em 1850, dão conta que só ali 
embarcava cerca de 4 mil sacas de café por 
dia. Isso representava dois mil animais em 
movimento.
POUSOS - Ao contrário do que muita gente 
sabe, porque aprendeu nas escolas, foram 
os tropeiros que fundaram as principais 
cidades dessa região. As tropas viajam 
cerca de quatro léguas por dia, ou seja 
24 km. Neste espaço de viagem, sempre 
criavam um rancho pra descansar e aí, auto-
maticamente chegavam os trabalhadores 
necessários para atendimento dos viajan-
tes. Ferreiros, coureiros, negociantes, os 
donos dos pousos e até casas de diversão, 
se transformaram em uma vila que depois 
virou as cidades.
Note-se as distâncias entre as cidades, 
sempre com média de 25 km. Onde não há 
uma cidade, há um bairro em evolução.   
Além do transporte dos produtos, os 
tropeiros também eram os responsáveis 
por espalhar as notícias, levar remédios e, 
principalmente, misturar os sabores dos 
índios, negros e europeus, formando asim, 
muitos de nossos pratos. 

Trecho da estradda do Ariró, em Bananal



20

Devido ao aparecimento dos salteadores, 
piratas e até mesmo por causa dos impos-
tos, várias trilhas alternativas foram apare-
cendo na região da Serra da Bocaina. 
Foi então que em 1725, começou a ser 
aberto o “ Caminho Novo da Piedade do 
Nordeste de São Paulo” , saindo de Lorena 
e passando pelo Vale Histórico até o Rio de 
Janeiro. Assim Silveiras, Areias, São José 
do Barreiro, Arapeí e Bananal ficaram  na 
passagem do caminho e ao mesmo tem-
po sendo cruzamentos dos caminhos que 
vinham do Litoral para Minas e vice-versa. 
Negociantes de todas as paragens foram 
para a cidade, em busca de bons negó-
cios. Vários  ranchos foram criados para 
receber os tropeiros. Só em Silveiras, em  
1880, havia 12 ranchos e 70 comerciantes. 
Todas as cidades se esmeraram em pro-
porcionar atendimento adequado para 
estes viajantes. Existiam desde os pousos 
mais simples, que era um rancho de ma-
deira coberto por folhas de pita ou guari-
canga, até pequenos quartos para atender 
aos donos de tropas. 
Ferreiros e seleiros eram as profissões 
mais valorizadas, sendo que algumas ci-
dades ainda conservam a atividade para 
atender, principalmente, aos que teimam 
em continuar usando os animais como 
transporte. 
Com a chegada da estrada de ferro e dos 

O Caminho Novo 
dos tropeiros

caminhões, o tropeiro foi sendo esqueci-
do. Hoje, sobraram as lembranças, festas, 

histórias e “causos”  curiosos dessa gente 
que movimentou o Brasil por 400 anos.

O ciclo do tropeirismo terminou em meados do século passado. Mas resquíceos desse 
tempo ainda podem ser observados na região. Velhos tropeiros, ainda continuam 
usando os animais, principalmente para transporte de pequena distância, de locais 
ainda inacessíveis por carro. É usado para o transporte da colheita e para levar o leite 
até uma rodovia.  O animal, as cangalhas e apetrechos ainda são os mesmos usados 
há séculos.

Saudosos
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- Burro Velho não pega marcha.
- Bate-se na cangalha pro burro entender.
- Quando um burro fala o outro murcha a ore-
lha.
- Quem não pode com a sela, não pode com a 
cangalha.
- Burro que não aguenta  carga, deita.
- É na sela que o burro conhece quem monta.
- Pra quem monta burro esperto, toda lonjura 
é perto.
- A mula não mancou, fiado acabou.
- Pela andadura da besta se conhece o monta-
dor.
- Praga de urubu, burro não pega.
- Suspiro de burro não arrebenta buçal.
- Do homem é o errar, da besta o teimar.
- Os cães ladram e a tropa passa.
- Em burro velho, freio grande.
- Amarra-se o burro a vontade do dono.

A cultura das tropas dominou o Brasil em 
pelo menos três séculos, terminando o 
ciclo no começo do século XX. Naquele 
tempo somente esse sistema conseguia 
transportar as mercadorias chegadas da 
Europa e as produções nacionais, princi-
palmente a cana-de-açúcar e o café. 
As imensas viagens dos tropeiros pelo 
Brasil, deixou não só rastros de burros e 
mulas. Ficou  também uma cultura que 

não consegue morrer. 
Pelas serras da região das nascentes do 
Paraíba, ainda é comum encontrarmos os 
animais encangalhados, levando merca-
dorias e, principalmente, latões de leite de 
lugares onde os veículos não conseguem 
chegar. 
Um aspecto curioso deste período são os 
ditados e provérbios, demonstrando que  

o tropeirismo realmente dominou o País, 
deixando marcas.

PROVÉRBIOS
- Burro não se amansa, se conforma.
- Burro que muito zurra, pede cabresto.
- Em burro velho não se põe freio pequeno.
- A burro empacador, cabresto curto.
- Burro gosta de ouvir seu zurro.
- Filho de burro pode ser lindo, mas um dia dá 
coice.
- Boas idéias e mula manca chegam sempre 
atrasados.
- Quem lava  cabeça do burro, perde o trabalho 
e o sabão.
- Conforme o burro  é a cangalha.
- Onde vai o cincerro, vai a tropa.
- Arreadores somos, na mesma estrada anda-
mos.
- Não facilite com dianteira de padre e traseira 
de burro.
- Fogo na panela não assusta cozinheiro, peido 
de burro não assusta tropeiro.

nos provérbios

Tradição ficou

-Tô por cima da carne-seca
- Deixe de ser besta!
- Não seja burro!
- Picar a Mula
- Estar com um pé no estribo
- É uma besta quadrada
- Ficou bestificado
- Deu com os burros n´água
- É uma burrice
- Disse besteira
- Pai-dos burros
- Cor de burro quando foge
-Tem orelha de burro
- Teimoso como uma mula 
- Cabeça dura que nem mula velha
- Bater bruaca
- É uma bruaca
- O zé  desembestou 
- Estar emburrado
- Teimoso que nem burro empacador
- Tem caveira de burro
- Enfeitada feito madrinha de tropa
- Cagou na retranca
- Eleitor de cabresto
- É bom pra burro
- De pensar morreu um burro
- Já está com a tropa à sombra
- Joga na retranca

EXPRESSÕES
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Viajar pela região das nascentes, é viver 
uma aventura pelo que há de mais típico 
na cultura  do Vale do Paraíba. Os quinze  
municípios carregam em suas histórias 
o tradicionalismo das danças folclóricas, 
festas religiosas e  sabores típicos, sempre 
ligados a uma boa festança.
Várias festas populares acontecem, onde o 
Divino é a maior expressão dessas  mani-
festações. Acontece com a mesma religio-
sidade em todos os municípios, porém em 
São Luiz do Paraitinga ela ganha visibilidade 
nacional. Em Lagoinha o destaque fica por 
conta do Jongo Caboclo, encenado como 
os negros faziam há cem anos. 
Danças de Moçambique, Catira e São 
Gonçalo se faz presente em quase todas as 
cidades. A tradição das Folias do Divino e 
de Reis, sempre cortam as estradinhas para 
arrecadar prendas para  festa anual. 
Em Cunha estão presentes os ceramistas 
que levam o nome da cidade até para o 
exterior e, em Areias, um pedaço da vida 
do escritor Monteiro Lobato está presente 
no Museu Histórico. 

Em Silveiras as atrações ficam por conta do 
rico artesanato em madeira, que vendido 
em todo o Brasil.  A Festa do Tropeiro tam-
bém marca o calendário local, com desfile 
de tropas, comida típica e a divertida Fór-
Mula. Em Jambeiro a festa em homenagem 
ao tropeiro também aparece, sendo uma 
das principais atrações da cidade. 
Em Paraibuna grupos de foclore e musica 
resgatam tradições como os bailes arrasta-

Bandeira homenageia 
Divino e Reis Magos

pé e a seresta. Mas é na cozinha que todas 
as cidades ganham mais destaque. Tem 
pastelzinho de farinha, doces dos mais 
variados, fogado, feijão tropeiro, cachaças, 
com algumas delas fazendo sucesso com 
o cambuci, fruta natural da região. Tem 
pinhão, frango caipira, milho verde, shitake, 
carne de carneiro e até truta.
Um prato cheio para quem quer conhecer 
novos sabores, feitos do jeito dos antigos.

Cultura popular

ainda viva
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O feijão tornou-se um dos alimentos pre-
diletos do homem da roça e, por conse-
guinte, da comida brasileira em geral. 
Sem o feijão, o homem da roça não vivia. 
Suas terras sempre contavam com uma 
pequena lavoura de feijão carioquinha, 
mãezinha, mulatinho ou outros. Na roça 
de milho, ele aproveitava para plantar 
o feijão fava e o feijão miúdo, para fazer 
um gostoso virado. Vem daí, uma história 
interessante. Quando terminava de ser 
feito o virado, as mães pegavam um bom 
punhado e amassavam na mão, forman-
do um tolete, e davam para as crianças 
comerem. Chamavam a isso de “capitão”, 
que originou o ditado “capitão de virado 
de feijão”, quando se queria debochar de 
alguma autoridade.

Feijão Tropeiro
Ingredientes - 2 pratos de feijão cozido, 
1/2 kg de toucinho, 200 g linguiça defu-
mada, 200 g de carne-seca desfiada, 1/2 
kg de farinha de milho, cebolinha, sal com  
alho  
Como fazer - Corte o toucinho em peda-
çinhos, frite e separe. Faça o mesmo com 
a linguiça e a carne-seca. Numa panela 
grossa, coloque 2 colheres de óleo, frite o 
sal com alho e coloque o feijão sem caldo. 
Coloque, então, a carne-seca e a linguiça. 
Misture bem, coloque um pouco de cheiro  
verde  e complete com a farinha de milho, 
deixando em ponto de farofa.
Virado de Feijão Fava
Ingredientes -1 kg de feijão fava, 1/2 kg de 
farinha de milho, sal  com alho, pimenta, 
cebolinha verde, 2 orelhas de porco. 
Como fazer - Cozinhe a orelha de porco 
e corte em pedaços pequenos. Cozinhe 
a fava sem tempero. Quando amolecer, 
refogue a fava e a orelha de porco corta-
dinha, com óleo e o sal com alho. Coloque  
água até cobrir. Ao ferver, coloque a cebo-
linha, a  pimenta  e adicione aos poucos 
a farinha de milho, deixando um virado 

meio mole.
Virado de Feijão Miúdo
ingredientes - 1 kg de feijão miúdo, 1 pra-
to de farinha de milho, 200 g de toucinho, 
cebolinha, sal  com alho, 2 colheres (sopa) 
de óleo.
Como fazer -Cozinhe o feijão miúdo dei-
xando bem  mole. Corte o toucinho em 
pedaços bem pequenos e frite. Retire o 
excesso de óleo e frite o sal com alho, jun-
to com o torresmo. Refogue o feijão e co-
loque a cebolinha. Ponha 1 copo de água 
e quando ferver, adicione, aos poucos, 
a farinha de milho, deixando um virado 
meio mole.
Tutu De Feijão
Ingredientes - 1 kg de feijão mulatinho, sal 
com alho, cheiro verde, 2 folhas de louro, 
farinha de mandioca, 1/2 kg de linguiça 
fina de carne de porco.
Como fazer - Cozinhe o feijão, com as fo-
lhas de louro, deixando bem mole. Amas-
se e passe na peneira. Numa panela,  frite 
o sal com alho e coloque o caldo de feijão, 
deixe ferver, acerte o sal e vá colocando a 
farinha e mexendo, para que não empe-
lote. Faça uma papa meio mole. Coloque 

numa travessa. Frite as linguiças em peda-
cinhos e decore o prato.
Feijão Caipira 
Ingredientes - 2 pratos de feijão cozido 
temperado, 3 ovos,  couve picadinha, 
cheiro verde, farinha de mandioca. 
Como fazer- Em uma panela, coloque 
2 colheres (sopa) de óleo e frite os ovos, 
esfarelando-os. Coloque o feijão, a couve 
picadinha e o cheiro verde. Deixe ferver e 
coloque a farinha de mandioca lentamen-
te, até formar uma papa mole.
Tutu De Feijão
Ingredientes - 1 kg de feijão mulatinho, sal 
com alho, cheiro verde, 2 folhas de louro, 
farinha de mandioca, 1/2 kg de linguiça 
fina de carne de porco.
Como fazer - Cozinhe o feijão, com as fo-
lhas de louro, deixando bem mole. Amas-
se e passe na peneira. Numa panela,  frite 
o sal com alho e coloque o caldo de feijão, 
deixe ferver, acerte o sal e vá colocando a 
farinha e mexendo, para que não empe-
lote. Faça uma papa meio mole. Coloque 
numa travessa . Frite as linguiças em pe-
dacinhos e decore o prato.

O feijão

de cada dia
RECEITAS
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Arte, ontem e hoje
A Dona Ditinha, de Cunha, que viveu a vida amassando barro para fazer potes e panelas,  
nem imaginava que muita coisa ainda estava por acontecer. Chegou na cidade o escultor 
Luciano que resolveu fazer uma estátua natural da paneleira, e tudo também em barro.
Foto João Rural 


