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Belíssimo!

dEScObERTA SUPERAGUI

POR Luís Patriani   FOTOS thais antunes

Papagaio-da-cara-roxa, mico-leão-da-cara-preta, botos, biguás, atobás  
e cardumes de peixes, entre outras espécies de fauna e flora que se distribuem 

ao longo de praias desertas, manguezais e restingas mostram porque  
o Parque Nacional do Superagui, no litoral do Paraná, faz parte de um dos 

ecossistemas costeiros mais incríveis do planeta

Pesquisadores 
observam o boto-
cinza na Ilha do 
Cardoso, vizinha 
aCananeia
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O sol mal se atreve a disparar seus 
primeiros raios e um ruído baixo, fino 
e seco, que vem do alto de uma árvore, 
quebra o silêncio do amanhecer na Ilha do 
Superagui, litoral norte do Paraná. O som, 
que não é de pássaros, indica que um grupo 
de animais furtivos comunica-se entre si, 
aproximando-se cada vez mais do solo. O 
contato parece iminente. De repente, as 
folhas se abrem como cortinas e, a partir 
de diferentes galhos, eis que surge uma 
desconfiada família de micos-leões-da-
-cara-preta, espécie endêmica da região 
que está ameaçada de extinção. A curiosa 
turma de macacos veio fazer sua refeição 
matinal, cujo cardápio é um fruto parecido 
com pitanga silvestre, chamado buxinga.

A aparição destes pequenos primatas 
de corpo dourado e juba negra é só um 
entre tantos privilégios oferecidos sem 
parcimônia pelo Parque Nacional do 
Superagui aos seus visitantes. O leque de 
atrações é vasto, proporcional aos seus 34 
mil hectares de praias desertas, man-
guezais, restingas, mata atlântica e vilas 
caiçaras erguidas no século 18. Formado 

dEScObERTA SUPERAGUI

pelas ilhas de Superagui, Peças, Pinhei-
ro e Pinheirinho, além de uma parte 
continental no Vale do Rio dos Patos, o 
parque é uma das partes mais represen-
tativas do complexo estuarino lagunar, 
composto por Cananéia, Iguape e Ilha 
Comprida, em São Paulo, e Paranaguá, no 
Paraná. Conhecida por Lagamar, a região 
é considerada a maior porção contínua de 
Floresta Tropical Atlântica. “O Lagamar 
foi definido num estudo como um dos 

As sAídAs de bArco pArA AvistAr o boto-cinzA Acontecem Ao 
longo de todo o Ano no píer municipAl, nA AvenidA beirA mAr

cinco ecossistemas costeiros mais notá-
veis do mundo“, diz Marcelo Bresolin, 47 
anos, diretor do parque, que é administra-
do pelo ICMBio, órgão do Ministério do 
Meio Ambiente que cuida das unidades 
de conservação do país.

Chegar até este Sítio do Patrimônio 
Natural, título concedido pela UNESCO 
em 1999, é surpreendentemente fácil. 
A jornada começa em Curitiba, de onde 
partem ônibus regulares que descem a 
serra da Graciosa pelos 84 quilômetros de 
extensão da excelente BR 277 até a cidade 
litorânea de Paranaguá. Pertinho da ro-
doviária, no Píer das Ilhas, sai de segunda 
a sexta, às 14h30, um barco de linha até a 
Barra do Superagui, onde fica a princi-
pal vila do lugar, a única com opções de 

pousadas. O percurso dura, em média, 
duas horas, dependendo das condições 
do mar. A forma mais rápida é alugar uma 
voadeira (o frete da lancha custa cerca 
de R$ 170), que reduz o tempo de viagem 
pela metade.  

Uma vez na ilha do Superagui, o pro-
grama é se entregar de corpo e alma a sua 
natureza. O clima, não o meteorológico, 
que por vezes é instável e muda de uma 
hora para outra, mas o que paira no ar da 
tranquila rotina da comunidade de pesca-
dores, é de harmonia e tradição. O cenário 
em frente à pousada Sobre as Ondas, uma 
das melhores em infraestrutura, dá o tom 
das cores e da atmosfera em Superagui, 
cujo significado mais aceito do nome é 
“lugar onde tem muita carne de peixe”, 

Acima, porto de 
Cananeia. Na pág. ao 

lado, grupo de botos 
avistados durante a 

navegação pelo estuário 
do Lagamar

Curitiba
Parque Nacional do Superagüi
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voos pArA curitibA (pr) — gol

Acesse www.voegol.com.br para mais opções de voos ou consulte 
seu agente de viagens. Voos sujeitos a alteração sem aviso prévio. 

ORIGEM saída chEGada

São Paulo (CGH) 20h39 21h35

Rio de Janeiro (SDU) 08h27 10h02 

Salvador (SSA) 17h30 23h18

Recife (ReC) 16h26 23h06

Buenos Aires (eZe) 13h20 16h30

na língua tupiniquim. No mar, coloridas 
traineiras ancoradas nas calmas águas da 
Baía dos Pinheiros dividem espaço com 
botos cinza, que nadam tão próximos 
a praia, atrás de camarões, a ponto de 
podermos ouvir sua respiração ao emer-
girem. No ar, bandos de gaivotas, biguás, 
atobás e trinta-réis voam de olho nos 
cardumes de peixes. Na areia, pescadores 
jogam conversa fora enquanto observam 
o movimento de charretes e bicicletas, os 
únicos meios de locomoção.  

“O curitibano costuma ir às praias de 
Guaratuba e Caiobá, no litoral sul, que 
são mais badaladas. Quando fui a Ilha do 
Mel, ouvi dizer que Superagui, que fica 
bem pertinho, era ainda mais sossegada, 
preservada e hospitaleira. Vim para cá 
no carnaval de 2012 e agora trouxe meus 
amigos para conhecer. É o céu mais boni-
to que já vi. Seja de dia ou de noite”, conta 
a analista de recursos humanos Giscele 
Guedez, 30 anos. A bucólica paisagem que 

encantou Giscele poderia ter saído de um 
quadro do movimento realista do século 
19, na França, mas foi, de fato, fielmen-
te retratado por William Michaud, o 
“pintor do Superagui”, o mais conhecido 
dos imigrantes suíços que povoaram a 
região na época que ela ainda pertencia à 
Província de São Paulo. Michaud, que se 
casou com uma nativa e teve nove filhos, 
fazia parte das cerca de 90 famílias que 
imigraram a partir de 1852, quando foi 
formada a colônia de Superagui nas ter-
ras compradas pelo cônsul suíço em São 
Paulo, Charles Perret Gentil, naturalizado 
brasileiro. “A diferença entre os caiçaras 
de Superagui e os paulistas, por exemplo, 
é nítida. Aqui eles têm traços europeus 
muito claros. Em São Paulo, as feições 
indígenas são bem mais fortes”, explica 
Marcelo Bresolin.

O pescador Odair Rodrigues, 32 
anos, nativo da ilha, e sua esposa, Rose 
Scherman, 26, descendente de alemães 

e nascida na cidade de Guaraqueçaba, 
no continente, são um bom exemplo, 
não só da mistura étnica, mas, também, 
da vontade de viver isolado em meio à 
natureza, apesar das dificuldades. O casal, 
que tem três filhos, as loirinhas Stefanie, 
4 anos, e Daphne, 3 anos, além do recém 
nascido Natan, de apenas um mês, mora 
a cerca de 20 quilômetros de distância da 
vila de Superagui. A casa deles é uma das 
quatro que estão localizadas ao longo da 
Praia Deserta, com seus 38 quilômetros 
de extensão voltados para o mar aberto. 
Chegar aqui, só a pé, de bicicleta ou 
charrete. “Nasci e fui criado pelo meu avô 
nesta praia. Aprendi tudo com ele. Não 
quero sair”, conta Odair.

Circundar a Ilha do Superagui é funda-
mental para conhecer todos os seus re-
cantos, biomas e histórias. A única opção 
é dar a volta em uma voadeira. Sem contar 
as paradas, o tempo é de cerca de duas ho-
ras. A rápida embarcação mal sai da vila 
pelo canal formado entre a ilha das Peças 
e Superagui e um bando de colhereiros, 
ave de pelagem rosa que usa seu bico em 
forma de colher para fisgar moluscos, ser-
ve como aperitivo do que está por vir. O 
biguá, por sua vez, voa rasante à frente da 
lancha, que navega a 50 quilômetros por 
hora, como se quisesse mostrar que não é 
bom somente quando mergulha até três 
metros de profundidade atrás de comida.

Na comunidade do Abacateiro, que 
fica no continente, a parada é obrigatória. 
Aqui mora seu Leonildo Pereira, 68 anos, 
um mestre na arte de fazer rabecas e vio-
las. “Uso cacheta, cambará e cedro para 
construir os instrumentos. Aprendi com 
meu pai, mas o costume na família vem 
do tempo do meu avô”, diz seu Leonildo, 

Acima, porto de Cananeia. 
Na pág. ao lado, grupo de 

botos avistados durante a 
navegação pelo estuário do 
LagamarTatum ad ad cres, 

Ti. Graverraet auci et; nos 
norum nosta nequon teatimus 

nos opulos ellaris quodie non 
nossimius etiferiam se criam 
imolus perris. Decre tam tum 

estrit. Dam postra?

Acima, porto de Cananeia. Na pág. ao lado, grupo de botos avistados durante a 
navegação pelo estuário do LagamarTatum ad ad cres, Ti. Graverraet auci et; nos 
norum nosta nequon teatimus nos opulos ellaris quodie non nossimius etiferiam se 
criam imolus perris. 

que ensina a tocar e cantar fandango, uma 
tradicional dança conhecida na Espanha 
e em Portugal, cuja versão caiçara no sul 
do Brasil é muito comum e ganhou, em 
2011, o título de bem imaterial do Insti-
tuto do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional (IPHAN).

De volta à lancha, o passeio segue em 
direção à vila de Ararapira, famosa pela 
cachaça com folhas de cataia, um arbusto 
encontrado por aqui. Um pouco antes, 
uma preservada igrejinha, erguida em 
1776, na velha vila de São José de Arara-
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Onde ficar
POusada sObRE as Ondas  
Vila de Superagui. Tel.: (41) 3482-7118. 
www.superagui.net . Diária para casal 
a partir de R$ 100. Passeios oferecidos: 
revoada dos papagaios – R$ 140 (por 
voadeira, que leva, em geral, até quatro 
pessoas); volta na Ilha de Superagui –  
R$ 412 (por voadeira); transfer voadeira 
para Ilha do Mel – R$ 240 o casal  
(ida e volta); transfer voadeira para Ilha 
das Peças – R$20 por pessoa (ida e 
volta); transfer Paranaguá – Superagui 
(ou vice-versa): R$ 176 (por voadeira).
cEntauRO Vila de Superagui.  
Tel.: (41) 3482-7164. Diárias para casal  
a partir de R$ 130. Passeios: voadeira até 
Maruja (Ilha do Cardoso) – R$ 300.
POusada suPERaGuI Vila  
de Superagui. Tel.: (41) 3482-7149.  
www.pousadasuperagui.com.br.  
Diárias para casal a partir de R$ 120.

Onde comer
REstauRantE LOPEs Comunidade de 
Barbados. Tel.: (41) 9208-9495. Ostra 
na grelha: R$ 12 (a dúzia). Filé de peixe, 
ostra, salada, arroz, caranguejo: R$25.

Como chegar
cuRItIba/PaRanaGuá
ÔnIbus: a Viação Graciosa faz  
o trajeto diariamente em vários horários. 
Saída do terminal Rodoferroviário.  
www.viacaograciosa.com.br. R$ 22.
tREM: a Serra Verde Express opera  
aos domingos um trem pela histórica 
ferrovia entre Curitiba e Paranaguá. 
Saída do terminal Rodoferroviário.  
www.serraverdeexpress.com.br.  
R$ 148 (ida e volta).
PaRanaGuá/baRRa dO suPERaGuI
baRcOs dE LInha - saídas de segunda 
a sexta a partir do Píer das Ilhas, às 
14h30min. Na alta temporada as viagens 
podem ser diárias. R$ 20.
Voadeira - algumas pousadas oferecem  
o serviço de transfer. R$ 176.

Em sentido horário, a 
partir da foto ao alto: 

interior do Pontes Café; 
carpaccio de polvo do 

Mrestaurante; fachada 
da igreja da cidade; e o 

tocador de rabeca Rodolfo 
VidalMe que noste que pra 

num ditastam nora iam 
poent. Quius obut

pira, que hoje se encontra abandonada, 
mostra a relevância que esta região teve 
para a Coroa Portuguesa no século 18. A 
vila era ponto estratégico por ficar entre 
as cidades de Iguape e Paranaguá, rota 
que ligava São Paulo a Curitiba. Na atual 
vila de Ararapira, que dá acesso ao norte 
da Praia Deserta e fica em frente à Ilha do 
Cardoso, uma associação de 11 mulhe-
res coleta folhas de cataia para dar um 
sabor todo especial às cachaças da região. 
“Antes eram usadas para fazer chá contra 
a azia. Até que meu sogro, Rubens Muniz, 
há 25 anos, descobriu que a pinga ficava 
muito melhor depois de curtida com folha 
da cataia por cerca de duas semanas”, diz 
Edna Santana, 32 anos.

O fim da volta na ilha só podia terminar 
com um personagem símbolo do Supe-
ragui: o papagaio-da-cara-roxa. Assim 
como o mico-leão-da-cara-preta, ele é en-
dêmico da região e se encontra ameaçado 
de extinção. Avistá-lo é tão emocionante 
quanto fácil. Ao entardecer, cerca de dois 
mil barulhentos indivíduos (o número 
total no Paraná é quatro mil) chegam aos 
berros na Ilha do Pinheiro, usada pelas 
aves como dormitório.

No Parque Nacional do Superagui, o 
crepúsculo vai muito além do espetáculo 
de cores proporcionados pelo sol. Junto 
com a luz, seja quando ela nasce ou morre 
no fim do dia, a natureza pulsa firme e 
forte na mais preservada porção de Mata 
Atlântica do Brasil.

dEScObERTA SUPERAGUI


