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RESUMO
Esse trabalho de pesquisa propõe sugestões para elaborar o Plano Diretor para o Município de
Itariri. Busca implementar ações que extrapolam os limites políticos administrativos municipais,
capazes de abranger a região do Vale do Ribeira.
O aspecto regional é marcado pela questão ambiental, declínio da produção da banana acrescido
de problemas como o surto da sigatoka negra, condição socioeconômica da população, migração
da população para grandes centros urbanos, desmatamento irregular e pela abundância de
recursos hídricos e a exuberância da flora e fauna que contrastam com a precária condição
socioeconômica da população. Esse quadro indica o turismo como uma das alternativas
econômicas capazes de contribuir na redução desses impactos negativos e impulsionar para o
maior desenvolvimento social da cidade e da região.
A importância da atividade turística como contribuição para elaboração do Plano Diretor
ultrapassa os limites territoriais do município, ao entender que para o tratamento dos problemas e
o início do desenvolvimento das potencialidades necessita-se de gestão intermunicipal
compartilhada e integrada. A mudança de paradigma de estratégias isoladas para modelos
regionais implica uma postura de consciência social e política que exige a construção do
processo participativo para elaboração do Plano Diretor Municipal, com enfoque regional.
Para o desenvolvimento da pesquisa foi adotado um referencial teórico que abrange os conceitos
sobre turismo, ecoturismo, desenvolvimento sustentável, educação ambiental e política urbana. O
estudo dos métodos de pesquisa buscou aliar a pesquisa qualitativa com a pesquisa exploratória,
bibliográfica e documental. O trabalho de pesquisa se caracteriza pela pesquisa-participante.
A proposta resultante do trabalho discorre sobre a importância do caráter regional na abordagem
da atividade turística como contribuição para a elaboração do Plano Diretor. Aponta algumas
ações estratégicas de caráter regional, capazes de induzir o processo de desenvolvimento
econômico da região e finaliza com a indicação de alguns instrumentos urbanísticos do Estatuto
da Cidade que poderão ser incorporados no Plano Diretor do Município de Itariri, com o enfoque
regional.
Palavras-chaves: Município de Itariri/SP, Vale do Ribeira, Política Urbana, Desenvolvimento
Urbano Regional, Plano Diretor Participativo, Turismo, Ecoturismo, Desenvolvimento
Sustentável, Educação Ambiental.

ABSTRACT
This work of research considers suggestions to elaborate the Managing Plan for the City of Itariri
and aims to implement actions that cross municipal political-administrative limits, and are
capable of enclosing the region of the Valley of the Ribeira as a whole.
The regional aspect is marked by the environmental question, a marked reduction of the
production of banana as well as problems such as black sigatoka epidemic, the socio-economic
condition of the population, migration of the population to great urban centers, irregular
deforestation and for the abundance of hydric resources and the contrast between flora and fauna
exuberance and the precarious socio-economic condition of the population. This situation points
to tourism as one of the economic alternatives able to contribute to reduce these negative impacts
and to stimulate a greater social development of the city and the region.
The importance of tourism activity as a contribution to the elaboration of the Managing Plan
goes beyond the City’s territorial limits, as it understands that solving the problems and start
developing the potentialities requires a shared and integrated intercity management. The change
of paradigm from isolated strategies to regional models implies an attitude of social and politic
conscience that demands the construction of a participative process for elaboration of the
Municipal Managing Plan with a regional approach.
For the development of the research a theoretical perspective was adopted that encloses the
concepts on tourism, ecotourism, sustainable development, environmental education and urban
policy. The study of the research methods tried to integrate qualitative to exploratory,
bibliographical and documentary research. The research work characterizes as a researchparticipant.
The proposal resulting from the work is focused on the importance of a regional approach to
tourism activity as a contribution to the elaboration of the Managing Plan. It suggests some
strategic actions of a regional character, capable to induce the process of economic development
of the region and explore some urbanistic instruments of the Statute of the City that could be
incorporated to the Managing Plan of the City of Itariri with the introduction of the proposed
regional approach.
Keywords: Itariri City, SP, Valley of the Ribeira, Urban Policy, Regional Urban Development,
Participative Managing Plan, Tourism, Ecotourism, Sustainable Development, Environmental
Education.
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1 INTRODUÇÃO
A pesquisa Abordagem regional da atividade turística como contribuição para
elaboração do Plano Diretor Estratégico do Município de Itariri tem um percurso reflexivo que
acompanha as necessidades de construir uma orientação estratégica que corresponda às diretrizes
de um debate político, econômico e social capaz de redefinir o olhar sobre a cidade.
O Plano Diretor Estratégico trata de necessidade contemporânea de pensar o espaço
urbano e rural a partir de variáveis de cidadania, sustentabilidade e urbanismo. Esse novo olhar
sobre a cidade implica em cidadãos participativos, remodelando os papéis dos agentes sociais,
pois não é possível pensar uma proposta urbanística que exclua a voz e o pertencimento do
cidadão das decisões estratégicas do desenvolvimento da cidade.
Nessa pesquisa, propõe-se uma análise do potencial turístico do município de Itariri,
como uma atividade capaz de pensar desenvolvimento e sustentabilidade sem criar impactos
ecológicos e sociais. Essa proposta almeja construir um referencial de pensar o município como
parte de uma região do Vale do Ribeira, que precisa construir alternativas comuns para resolver
seus problemas sociais, dentre os quais pode-se enumerar:
a)

declínio da produção do cultivo da monocultura da banana no final da década de 70;

b)

migração de brasileiros descendentes de japoneses para trabalharem no Japão;

c)

recente surto da sigatoka negra resultando na possibilidade de extermínio da
bananicultura da região do Vale do Ribeira;

d)

desmatamento irregular em áreas de proteção ambiental; e

e)

exploração mineral clandestina de pedra semipreciosa, a ametista.

O resultado direto desses problemas é um elevado número de irregularidades e
desempregados que, sem perspectivas, são abandonados à própria sorte. Diante desse fato, o
Poder Municipal também é afetado pela carência de recursos financeiros, tendo dificuldades para
apontar uma saída eficaz para garantir o crescimento econômico e social do município de forma
sustentável.
No outro lado, tem-se a Associação de produtores de banana do município que não possui
recursos financeiros para combater a praga da sigatoka negra, o que pode implicar em processo
de endividamento progressivo que culminará na venda de suas propriedades para pagamento de
dívidas. Esse fato está associado ao do fluxo migratório de brasileiros descendentes de japoneses
para trabalhar no Japão como forma de garantir a subsistência da família, permanecer com a
propriedade e possibilidades de futuros investimentos. Entretanto, os trabalhadores dedicados à
extração da banana são mais suscetíveis ao processo de declínio econômico, pois não têm outra
opção de mercado de trabalho.

1.1 Justificativa
A atividade turística pode ser uma das alternativas viáveis para a região e para o
município de Itariri, como uma forma de mitigar o processo desagregador da população, e
alavancar o desenvolvimento socioeconômico, já que a cidade possui recursos naturais atraentes
que podem ser explorados para diversas atividades do ecoturismo. Além disso, conta com forte
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tradição de realização de eventos de massa, com destaque para a Festa do Peão de Itariri
realizada anualmente, com público estimado em cinco mil pessoas por evento; as festas
religiosas, beneficentes, folclóricas e a tradicional Festa do Soba. A organização de festividades
fez com que surgisse, no município, força de trabalho especializada em gastronomia italiana e
japonesa e em serviços de decoração e ornamentação de eventos. Tais características propiciam
um ambiente favorável para o desenvolvimento da atividade turística.
Outro aspecto importante a ser observado é a proximidade com o município de Peruíbe1,
que, anualmente, recebe milhares de turistas que vêm usufruir a tranqüilidade da cidade e de sua
beleza natural. Peruíbe tornou-se ponto de apoio de trabalhadores de Itariri, que oferecem seus
serviços no período da alta estação turística. Cabe salientar que a migração para as cidades de
Santos e São Vicente é outra alternativa para os trabalhadores de Itariri. Quando se analisa o
impacto da crise da banana no município de Itariri, percebe-se que interfere em outros
municípios adjacentes. Por isso, não se pode deixar de registrar que qualquer impacto ambiental
ou social no município de Itariri tem alcance regional.
Por fim, destaca-se a falta de compromisso político, ético e social com o cidadão ao
pensar a política urbana no País. A ineficácia do Estado em antecipar políticas públicas de
inclusão social resultou nos grandes aglomerados populacionais nas periferias das médias e
grandes cidades brasileiras, abandonando milhões de trabalhadores à própria sorte, restando-lhes
a “inclusão social” por meio do trabalho informal ou, num quadro mais grave, por meio de
atividades ilícitas. Esse processo de ineficácia do Estado gerou a marginalização social das
camadas pobres moradoras da periferia de cidades brasileiras. Diante desse quadro, o Estatuto da
Cidade estabelece diretrizes gerais da política urbana cujo principal objetivo é o pleno
desenvolvimento das funções sociais da cidade e a garantia do direito às cidades sustentáveis.
A contribuição para modificar o arquétipo de décadas de política pública e social no
Brasil terá um caráter regional ao pensar soluções para os problemas como, no caso de Itariri, da
sigatoka negra, do declínio da cultura da banana, do desmatamento em áreas de proteção
ambiental, da exploração mineral clandestina e do ciclo migratório para o Japão. Cidades da
Baixada Santista e do Vale do Ribeira ao sugerir uma saída coletiva, participativa e democrática,
têm a atividade turística como alternativa econômica fundamentada nos princípios de
desenvolvimento sustentável e inclusão social.
Portanto, a idéia central é que os problemas existentes em Itariri não são exclusivos desse
município, pois toda a região do Vale do Ribeira vivencia desafios semelhantes. Ao se
estabelecer a diretriz da atividade turística como alternativa de desenvolvimento econômico e
sustentável, adota-se como pressuposto que se trata de uma proposta de caráter regional. Diante
desse fato, a concepção do Plano Diretor Estratégico do Município de Itariri não pode ser
pensada como um fato isolado, visto que suas particularidades são compartilhadas por outros
municípios da região do Vale do Ribeira.

1
População fixa: 52 mil habitantes e população flutuante: 300
<http://www.peruibe.sp.gov.br/turismo/index.htm>. Acesso em: 10 out. 2006.

mil

pessoas.

Fonte:

Disponível

em:
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1.2 Objetivos
O desenvolvimento dos estudos tem os seguintes objetivos:
Objetivo geral – apresentar propostas estratégicas gerais para discussão do Plano Diretor
Municipal, tendo a atividade turística como alternativa econômica e social para sua elaboração.
Objetivos específicos – definir parâmetros regionais do Vale do Ribeira; identificar as
especificidades do Município de Itariri; identificar as relações existentes entre Vale do Ribeira e
o município de Itariri e trabalhar com questões de forma participativa e ambientalmente
sustentáveis.

1.3 Procedimentos Metodológicos
A proposta inicial para um trabalho sobre Plano Diretor na região do Vale do Ribeira,
especialmente na cidade de Itariri, reflete a formação em arquitetura e urbanismo, além de que
por um longo período residi na cidade e ainda mantenho fortes vínculos afetivos com o
município. Pretende-se com o trabalho, Abordagem regional da atividade turística como
contribuição para elaboração do Plano Diretor Estratégico do Município de Itariri, contribuir
para o desenvolvimento econômico e social da população itaririense.
Esses vínculos começaram a ter um amadurecimento ao participar da 1ª Conferência
Municipal da Cidade de Itariri, que culminou na participação da Conferência Estadual das
Cidades e também na Conferência das Cidades, em Brasília. As Conferências foram
fundamentais para iniciar os processos participativos no município, pois não existe esta tradição
política de envolver a população nas decisões estratégicas sobre os rumos da cidade.
Por esse motivo, a pesquisa tem um envolvimento acadêmico e social. Após defesa, uma
cópia deste trabalho será entregue ao Poder Municipal como parte inicial do processo de
sensibilização sobre a importância da participação da população na elaboração do Plano Diretor,
tendo a atividade turística como elo de ações entre município e região do Vale do Ribeira. A
sensibilização dar-se-á com um convite ao poder público e à população para participarem de um
seminário para exposição dos dados da pesquisa desta proposta.
Nessa dissertação, foi utilizado o método de pesquisa qualitativa proposto por Severino
(2002, p.145-146). Para o autor, as várias formas de trabalhos científicos têm em comum a
necessária procedência de um trabalho de pesquisa e reflexão que seja pessoal, autônomo,
criativo e rigoroso. Considera o trabalho pessoal, pois exige do pesquisador um envolvimento
com o objeto de investigação que passa a ter uma dimensão social a ponto de fazer parte de sua
vida; o trabalho é autônomo e requer um esforço do pesquisador; o trabalho é criativo por não se
tratar apenas de apropriações da ciência acumulada, mas de fazer avançar conhecimento, buscar
seu desvendamento e explicações e, por fim, é um trabalho rigoroso, pois a exigência da
logicidade e da competência impõe ao pesquisador um empenho e um compromisso inevitável.
Para Denzin e Lincoln (2006, p.23), os pesquisadores qualitativos ressaltam a natureza
socialmente construída da realidade, a íntima relação entre o pesquisador e o que é estudado, e as
limitações situacionais que influenciam a investigação.
O trabalho de pesquisa se caracteriza pela pesquisa-ação definida por Thiollent (2005,
p.16) como “...um tipo de pesquisa social com base empírica, que é concebida e realizada em
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estreita associação com uma ação ou com a resolução de um problema coletivo e no qual os
pesquisadores e os participantes representativos da situação ou do problema estão envolvidos de
modo cooperativo ou participativo”.
Buscou-se aliar a pesquisa qualitativa com a pesquisa exploratória, descrita por Gil
(2002, p.41) como uma pesquisa que possibilita maior familiaridade com o problema e tem como
objetivo principal o aprimoramento de idéias. Tal procedimento possibilitou identificar o perfil
da região do Vale do Ribeira, dimensionando as variáveis econômicas e sociais afetadas pelos
problemas do declínio da produção do cultivo da monocultura da banana no final da década de
1970; a migração de brasileiros descendentes de japoneses para trabalharem no Japão; o recente
surto da sigatoka negra e a possibilidade de extermínio da bananicultura; o desmatamento
irregular em áreas de proteção ambiental; e a extração clandestina de ametista.
A pesquisa bibliográfica e documental, utilizando-se de levantamento de dados
cartográficos e estatísticos, dados econômicos, geográficos e humanos da região do Vale do
Ribeira e, em particular, do município de Itariri, foi fundamental para compilar e analisar as
informações qualitativas referentes às decisões do cidadão e da cidadã de Itariri sobre qual o
melhor futuro para o município.
O método para implantação do Plano Diretor proposta pelo MINISTÉRIO DAS
CIDADES (2004, p. 17) prevê que sua elaboração e implementação deve contar com a
participação efetiva de todos os cidadãos. “O processo deve ser conduzido pelo poder Executivo,
articulado com os representantes no poder Legislativo e com a sociedade civil”. Seguindo essa
diretriz, na Primeira Conferência Municipal da Cidade de Itariri, realizada na Câmara Municipal,
que contou com a participação do prefeito, vereadores, professores universitários, da rede
pública estadual e municipal, líderes comunitários, engenheiro, comerciário, agricultor,
representante da área da social e da saúde e a população local. O tema em destaque foi a
atividade turística, além da questão sobre o lixo, construção de um portal para a cidade,
educação, saúde e a questão ambiental.
Desse encontro, resultou a proposta do trabalho Abordagem regional da atividade
turística como contribuição para elaboração do Plano Diretor Estratégico do Município de
Itariri, onde o Plano Diretor, ao incorporar em suas etapas de construção os problemas
pertinentes da cidade, os potenciais econômicos, culturais e sociais, as lógicas e os atores
institucionais e populares voltados para o projeto de desenvolvimento econômico da cidade,
destaca a atividade turística como uma das fontes geradora de emprego e renda.
A abordagem regional da atividade turística teve como base principal o contrataste entre
a precária condição socioeconômica e a exuberância da beleza natural que envolve toda a região
do Vale do Ribeira e o município de Itariri. Neste sentido, as diretrizes de abordagem regional da
atividade turística tornam-se uma alternativa conjunta para alavancar o desenvolvimento
econômico e mitigar o processo de exclusão social.
Por isso, nos levantamentos sobre o município de Itariri, foram incorporados os
elementos de natureza social, econômica e política para se ter referências de debate sobre a
atividade turística como uma contribuição para pensar uma proposta de Plano Diretor Estratégico
para o município.
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1.4 Estrutura dos Capítulos
O trabalho de pesquisa é composto por sete capítulos.
Capítulo inicial - Apresenta um breve levantamento histórico, econômico e social dos
atuais problemas que o município de Itariri e a região do Vale do Ribeira vem enfrentando ao
longo de longo da história. Levanta a hipótese sobre o turismo como uma da alternativa para
alavancar o processo de desenvolvimento econômico, social e cultural por meio da elaboração do
Plano Diretor Estratégico para o município de Itariri, tendo a atividade turística baseada num
contexto regional. Apresenta os objetivos gerais e específicos que a pesquisa pretende abordar.
Aponta a metodologia de pesquisa como uma forma de sistematizar todas as informações e como
estruturá-la.
Segundo capítulo - Apresenta a contextualização da Região do Vale do Ribeira, na qual
o município está inserido, e sua relação com o Estado de São Paulo. Apresenta um breve
histórico econômico e social, levantamento do meio ambiente sustentado no tripé, meio físico,
biótico e socioeconômico.
Terceiro capítulo - Este capítulo foi subdividido em quatro itens, que tratam sobre os
conceitos de turismo, ecoturismo, educação ambiental e desenvolvimento sustentável. No
subitem turismo, tece um breve histórico e sua potencialidade no Brasil e no Estado de São
Paulo. Apresenta breve conceituação sobre ecoturismo desde a década de 70 até a atualidade,
indicando-o como alternativa para a sustentabilidade do meio ambiente. Demonstra o potencial
do ecoturismo no Brasil, destaca a importância do envolvimento da comunidade local nos
programas de ecoturismo, por meio da Educação Ambiental norteados pelas diretrizes
estabelecidas na Política Nacional de Educação Ambiental.
O subitem “Desenvolvimento Sustentável” tece um breve levantamento histórico sobre a
idéia de Desenvolvimento Sustentável e apresenta os movimentos e encontros realizados que
tiveram importância relevantes no processo de conceituação. Assim, cabe apresentar um breve
histórico e propostas da Conferência de Estocolmo, Relatório Brundland, A cúpula da Terra,
Agenda 21 e Conferência Mundial sobre o desenvolvimento sustentável em Johannesburgo.
Finalizando, indaga-se sobre o futuro do desenvolvimento sustentável.
Quarto capítulo - Relata um breve histórico sobre a política urbana no Brasil. Inicia com
o subitem “Preceitos legais da política urbana” e culmina no “Estatuto da Cidade”. Enfoca o
instrumento urbanístico “Plano Diretor” desde a década de 1970 até o Estatuto da Cidade e sua
importância para o município de Itariri e para o Vale do Ribeira.
Quinto capítulo – Apresenta a contextualização do município de Itariri subdividida em:
localização; caracterização do meio físico e biótico, áreas protegidas; aspectos socioeconômicos;
infra-estrutura de apoio turístico e os atrativos turísticos. Essas informações são imprescindíveis
para subsidiar o próximo capitulo.
Sexto capítulo – São apresentadas propostas para implementar a atividade turística
integrada ao plano diretor municipal, tendo um enfoque regional de atuação.
Sétimo capítulo - Considerações finais.
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2 VALE DO RIBEIRA
A caracterização geral da região é necessária para analisar as características do município
de Itariri no contexto regional, pois ela é influenciada, direta e indiretamente por pressões e
diversos fatores envolvendo municípios vizinhos. A visão contemporânea de cidade é semelhante
a de uma estrutura orgânica viva participativa e integrante de um sistema que extrapola os limites
territoriais do município.

2.1 Aspectos Fisiográficos
A região do vale do Ribeira compreende grande parte da área na porção sul do Estado de
São Paulo e o restante na porção norte do Estado do Paraná, como ilustra a FIGURA 1.

Fonte: www.ibge.gov.br/ibgeteen/mapas. Acesso: 27 jul.2006

Figura 1. Localização da Região do Vale do Ribeira (s.e.)
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No território paulista, a região ocupa uma extensa baixada litorânea em forma de leque,
emoldurada pela Serra do Paranapiacaba e banhada pelo Rio Ribeira de Iguape.
Quanto à delimitação da região, não há um consenso. Diversas configurações regionais
têm sido adotadas para o Vale do Ribeira, de acordo com critérios e objetivos diferentes,
resultando em composições igualmente diferentes, algumas adotando critérios fisiográficos,
como a bacia hidrográfica, outras adotando critérios socioeconômicos, e até mesmo políticos, de
regionalização (BRAGA, 1998, p. 25).
Para elaborar a caracterização da região, preliminarmente, serão considerados os
municípios banhados pelo Rio Ribeira de Iguape que são: Apiaí, Barra do Chapéu, Barra do
Turvo, Cajati, Eldorado, Iporanga, Itaoca, Itapirapuã Paulista, Itariri, Jacupiranga, Juquiá,
Juquitiba, Miracatu, Pariquera-Açu, Pedro de Toledo, Registro, Ribeira, São Lourenço da Serra,
Sete Barras, Tapiraí, Iguape, Cananéia e Ilha Comprida, como ilustra a FIGURA 2.
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1. Itapirapuã Paulista
2. Ribeira
3. Barra do Chapéu
4. Apiaí
5. Itaoca

6. Iporanga
7. Eldorado
8. Barra do Turvo
9. Cajati
10 Sete Barras

11. Registro
12. Jacupiranga
13. Pariquera-Açu
14. Cananéia
15. Tapiraí

16. Juquiá
17. Iguape
18. Ilha Comprida
19. Miracatu
20. São Lourenço da Serra

21. Juquitiba
22. Pedro de Toledo
23. Itariri

Fonte: www.ibge.gov.br/ibgeteen/mapas. Acesso: 27 jul.2006

Figura 2. Municípios integrantes da Região do Vale do Ribeira (s.e.)
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Segundo a publicação elaborada pela Vitae Civilis e WWF-Brasil (2003, p. 34), os
municípios do Vale do Ribeira podem ser classificados em baixo, médio e alto Ribeira, seguindo
a caracterização geomorfológica da região que foi subdividida, respectivamente, em zonas
litorânea, intermediária e serrana, como mostra o QUADRO 1.
Zonas

Municípios

Litorânea ou Baixo
Ribeira
Intermediária ou
Médio Ribeira
Serrana ou Alto
Ribeira

Cananéia, Iguape, Ilha Comprida e Pariquera-Açu.
Cajati, Itariri, Jacupiranga, Juquiá, Miracatu, Pariquera-Açu, Pedro de Toledo,
Registro, Juquitiba, São Lourenço da Serra e Tapiraí.
Apiaí, Barra do Chapéu, Barra do Turvo, Eldorado, Iporanga, Itaoca, Itapirapuã
Paulista, Ribeira e Sete Barras.
Fonte: Vitae Civilis e WWF-Brasil, 2003

Quadro 1. Subdivisão dos municípios em zonas litorânea, intermediária e serrana.

A zona litorânea é marcada pelo complexo estuarino-lagunar Iguape – Cananéia,
constituído por planície e terraços marinhos com altitude de poucos metros acima do nível do
mar. A suavidade do relevo é quebrada pela altitude de 1.372 metros do morro das Três Pontas
na Serra do Itatins, formando as falésias do Guaraú e Arpoador, que separam as praias de Peruíbe
e Una, e pelo morro Dedo de Deus com 1.333 metros de altitude da Serra do Bananal. Destaca-se
o conjunto paisagístico de restingas e manguezais.
A zona intermediária (pré-serrana ou sublitorânea) tem um relevo com predomínio de
morros e colinas com declividade máxima de 15% e altitude máxima de 100 metros. É a
principal área destinada à agricultura e pecuária. Por último, a zona serrana que compreende
aproximadamente dois terços da área com relevo acidentado, predominando declividade superior
a 15% e altitude superior a 700 metros e caracteriza-se pela presença de escarpas, cavernas e
sumidouros em áreas que representam importantes remanescentes de floresta tropical atlântica.
A bacia hidrográfica do Rio Ribeira de Iguape abrange área de 30.174 km2,
aproximadamente 2.830.666 hectares. A porção sul do Estado de São Paulo compreende
1.711.533 e os 1.119.133 hectares restantes pertencem à porção norte do Estado do Paraná.
O Rio Ribeira de Iguape tem aproximadamente 470 quilômetros de extensão, sendo que,
120 quilômetros de extensão percorre o território paranaense e 350 quilômetros estende-se por
área do território paulista. É formado pelos rios Ribeirão Grande e Açungui, com as nascentes na
porção noroeste da Região Metropolitana de Curitiba a uma altitude de mil metros acima do
nível do mar. No seu trajeto, rompe o desnível de 900 metros das escarpas das serras em direção
ao litoral, desemboca no Distrito de Itapeúna no município de Eldorado/SP após percorrer 290
quilômetros. Desce mais 90 metros e ao longo de 90 quilômetros de sua extensão, chega à cidade
de Registro. Neste ponto, o Rio Ribeira de Iguape está a 5 metros acima do nível do mar e a 70
quilômetros de distância de sua foz na Barra do Ribeira, no município de Iguape.
A Bacia do Rio Ribeira de Iguape divide-se em treze sub-bacias: Alto Ribeira; Baixo
Ribeira, Rio Ribeira de Iguape, Alto Juquiá, Médio Juquiá, Baixo Juquiá, Rio São Lourenço, Rio
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Itariri, Rio Una da Aldeia, Rio Pardo, Rio Jacupiranga, Vertente Marítima Sul e Vertente
Marítima Norte, como demonstra o QUADRO 2.
Sub bacias

Municípios

Alto Ribeira

Barra do Chapéu; Itapirapuã Paulista; Apiaí; Itaoca; Iporanga e
Ribeira
Apiaí; Iporanga; Eldorado e Sete Barras
Registro; Pariquera-Açu e Iguape
São Lourenço da Serra; Juquitiba e Tapiraí
Tapiraí; Juquiá e Miracatu
Juquiá; Tapiraí; e Sete Barras
Miracatu; Pedro de Toledo e Juquiá
Itariri e Pedro de Toledo
Iguape
Barra do Turvo
Jacupiranga; Cajati e Registro
Cananéia e Ilha Comprida
Iguape

Baixo Ribeira
Rio Ribeira de Iguape
Alto Juquiá
Médio Juquiá
Baixo Juquiá
Rio São Lourenço
Rio Itariri
Rio Uma da Aldeia
Rio Pardo
Rio Jacupiranga
Vertente Marítima Sul
Vertente Marítima Norte

Quadro elaborado pela autora

Quadro 2. Municípios banhados pelas sub-bacias do Rio Ribeira de Iguape

Quanto ao clima, atuam na região: a massa de ar tropical atlântica é úmida, devido sua
origem no Atlântico Sul; a massa de ar polar marítima que tem origem no continente antártico é
fria e seca e atinge a costa brasileira avançando pelo mar; e a massa polar continental que se
propaga pela bacia do Rio da Prata.
O clima da região é classificado como quente e úmido com temperatura média anual
entre 20 a 22°C. As temperaturas médias anuais nas zonas litorâneas e intermediárias são
superiores a 21°C. No período mais quente (dezembro a fevereiro), a temperatura média é de
25°C e no período mais frio (maio a agosto), a temperatura média é de 18°C. As temperaturas
máximas absolutas constatadas em Juquiá foram 41°C e as mínimas absolutas de 0°C, com
ocorrência de geada no extremo sul da região em média de oito dias por ano.
Os ventos predominantes são do quadrante leste com direção SE, resultando na elevada
umidade média anual da região, superior a 80%.
A média pluviométrica em torno de 1.900 mm. representa os índices pluviométricos
mais elevados do Estado. A área mais chuvosa situa-se no topo das serras do Itatins e Mandira
(sul de Cananéia) com 2.000 a 3.000 mm por ano; na faixa litorânea e na zona serrana, a média
anual do índice pluviométrico fica entre 1.500 a 2.000 mm; na zona intermediária este valor cai
para 1.300 a 1.500 mm.
Quanto à caracterização do solo da região do Vale do Ribeira, Mello (1976) indica a
predominância das associações entre os solos hidromórficos e podzólico vermelho-amarelo
“intergrade” para latosol vermelho-amarelo. Os solos hidromórficos são desfavoráveis à
agricultura se apresentarem excesso de água. Feita adequadamente a drenagem da água, tornamse aproveitáveis com restrição à fertilidade e ao uso de máquinas agrícolas. Este tipo de solo tem
ocorrência restritiva ao longo dos vales fluviais. Caracterizam-se na região poucas áreas com
solos apropriados para agricultura e muitas áreas com solo apenas regulares.
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Nas áreas de restingas, que formam a região lagunar Iguape-Cananéia encontram-se os
solos podzólicos hidromórficos. Esses solos, hidromórficos e o podzólico vermelho-amarelo orto
são semelhantes aos solos Campos do Jordão que se distribuem na região serrana da Serra
Paranapiacaba. Esses solos apresentam problemas quanto à fertilidade e erosão, portanto não são
adequados à agricultura. A mecanização da lavoura torna-se prejudicada porque na maior parte
da área o relevo é acentuado.
Os solos latosol vermelho “intergrade” para podzólico vermelho amarelo são solos que
variam de regulares a não adequados à agricultura por apresentarem problemas com respeito à
fertilidade e a susceptibilidade à erosão, além de apresentar bastante restrição para mecanização
da lavoura. Para obter melhores colheitas, é necessário adubação para corrigir a acidez do solo.

2.2 Aspectos Socioeconômicos
O levantamento dos dados sobre população, demografia, taxa de urbanização dos
municípios, foi baseado nas informações de 2005 da Fundação Sistema Estadual de Análise de
Dados – SEADE. Para a caracterização socioeconômica, os dados foram extraídos dos resultados
do Índice Paulista de Responsabilidade Social – IPRS, referente ao período de 2000 e 2002 com
versão para 2004, constituindo as informações disponíveis mais recentes.
Os dados da Fundação SEADE sobre os municípios que compõem a região do Vale do
Ribeira apresentados nas TABELAS 1 e 2 contabilizam a população total da região em 390.143
habitantes, o que representa 1,42% da população total do Estado de São Paulo, estimada em
37.412.251.
A densidade demográfica média é de 22,60 hab/km², equivalente a um sexto da
densidade média estadual que é 150,49 hab/km². Na divisão regional estabelecida pela SEADE,
os municípios de Juquitiba e São Lourenço da Serra integram a região Metropolitana de São
Paulo. Ao excluí-los, obtém-se o valor médio da densidade demográfica em 20,83 hab/ km². Este
quadro demonstra que a região pode ser considerada como pouco povoada e o predomínio dos
municípios com população inferior a 20.000 habitantes, com exceção dos municípios de Apiaí,
Cajati, Iguape, Juquiá, Miracatu, Registro e Juquitiba que possuem população superior a vinte
mil habitantes e representam o índice 31% sobre o total dos municípios do Vale do Ribeira.
A média da taxa de urbanização na região do Vale do Ribeira é de 68,16%, inferior à
média estadual de 93,65%, exceto o município de Ilha Comprida, com taxa de urbanização de
100%, conforme demonstram as TABELAS 1 e 2.
O aspecto socioeconômico da região é o resultado dos dados tabulados pelo Índice
Paulista de Responsabilidade Social – IPRS, que sintetiza a situação dos municípios paulista
utilizando os indicadores riqueza, longevidade e escolaridade. Permite analisar e comparar a
produção de riqueza e o impacto nos indicadores sociais. No caso da Região do Vale do Ribeira,
demonstra a precária condição socioeconômica dos habitantes como mostra a TABELA 3 que
tem como referência o período de 2000 a 2002, publicado em 2004.
Os municípios mais desfavorecidos do Estado de São Paulo são Barra do Turvo, Cajati,
Itariri, Jacupiranga, Juquiá, Pedro de Toledo, Iporanga e Itaóca, que apresentam os indicadores
de baixa riqueza e baixos indicadores sociais, esses parâmetros estabelecem o grupo 5.

Excluído:
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Tabela 1 - População residente e taxa de urbanização, em 2005.
Municípios

População Total

Apiaí
Barra do Chapéu
Barra do Turvo
Cajati
Cananéia
Eldorado
Iguape
Ilha Comprida
Iporanga
Itaóca
Itapirapuã Paulista
Itariri
Jacupiranga
Juquiá
Juquitiba
Miracatu
Pariquera-Açu
Pedro de Toledo
Registro
Ribeira
S.Lourenço da Serra
Sete Barras
Tapiraí
Total

28.163
4.931
8.756
32.052
13.964
14.552
28.470
8.400
4.558
2.966
3.697
14.897
17.929
22.206
30.501
24.091
20.004
9.951
56.621
3.253
15.413
14.339
10.429
390.143

População
Urbana
17.835
1.592
3.608
23.952
11.905
7.499
23.058
8.400
2.114
2.016
1.807
8.144
11.039
14.259
21.205
12.800
14.177
6.971
46.097
975
13.962
4.832
7.704
265.951

População
Rural
10.328
3.339
5.148
8.100
2.059
7.053
5.412
2.444
950
1.890
6.753
6.890
7.947
9.296
11.291
5.827
2.980
10.524
2.278
1.451
9.507
2.725
124.192

Taxa de urbanização
63,33%
32,29%
41,21%
74,73%
85,25%
51,53%
80,99%
100,00%
46,38%
67,97%
48,88%
54,67%
61,57%
64,21%
69,52%
53,13%
70,87%
70,05%
81,41%
29,97%
90,59%
33,70%
73,87%
68,16%

Fonte: SEADE. Disponível em: <http://www.seade.gov.br/produtos/imp/index.php>. Acesso em: 20 out. 2005

No grupo 4, estão os municípios de Cananéia, Eldorado, Iguape, Miracatu, PariqueraAçu, Sete Barras, Apiaí, Barra do Chapéu, Itapirapuã Paulista e Tapiraí, com parâmetros que
indicam baixos níveis de riqueza e níveis intermediários de longevidade e/ou escolaridade. O
município de Registro, pertence ao grupo 3 que é caracterizado pelo nível de riqueza baixo, bons
indicadores em longevidade e escolaridade. Ilha Comprida, integrante do grupo 2, apresenta
nível elevado de riqueza, e não exibe bons indicadores sociais. Embora os municípios de
Juquitiba e São Lourenço da Serra integrarem, também, o grupo 2, na metodologia utilizada pelo
IPRS esses municípios pertencem à Região Metropolitana de São Paulo, pois apresentam
característica socioeconômicas bem diferentes dos demais municípios da região do Vale do
Ribeira.
A TABELA 3 apresenta a classificação dos municípios do Vale do Ribeira quanto ao
IPRS. Demonstra que a maioria desses municípios estão enquadrados nos grupos 4 e 5, o que
corresponde a 82,60% com indicadores sociais insatisfatórios. Ao excluir os municípios de
Juquitiba e São Lourenço da Serra, este percentual sobe para 90,47%.
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Tabela 2 - População e densidade demográfica, em 2005
Municípios

Área
(Km²)

População
Total

Apiaí
Barra do Chapéu
Barra do Turvo
Cajati
Cananéia
Eldorado
Iguape
Ilha Comprida
Iporanga
Itaóca
Itapirapuã Paulista

982
404
1.013
455
1.272
1.712
1.964
182
1.277
192
462

28.163
4.931
8.756
32.052
13.964
14.552
28.470
8.400
4.558
2.966
3.697

Densidade
Demográfica
(hab/km²)
28,68
12,21
8,64
70,44
10,98
8,50
14,50
46,15
3,57
15,45
8,00

Crescimento
anual
da
população entre 2000/2005
0,73% a.a
0,35% a.a
1,57% a.a
1,90% a.a
2,63% a.a
0,60% a.a
0,76% a.a
4,06% a.a
-0,02% a.a
-1,70% a.a
0,68% a.a

Itariri

295

14.897

50,50

1,85% a.a

Jacupiranga
Juquiá
Juquitiba
Miracatu
Pariquera-Açu
Pedro de Toledo
Registro
Ribeira
S. Lourenço da Serra
Sete Barras
Tapiraí
Total

640
865
550
980
370
631
688
356
192
1.062
720
17264

17.929
22.206
30.501
24.091
20.004
9.951
56.621
3.253
15.413
14.339
10.429
390.143

28,01
25,67
55,46
24,58
54,06
15,77
82,30
9,14
80,28
13,50
14,48
22,60

1,05% a.a
1,63% a.a
2,94% a.a
1,51% a.a
2,59% a.a
1,64% a.a
1,06% a.a
-1,52% a.a
4,88% a.a
0,91% a.a
4,08% a.a

Fonte: SEADE. Disponível em: <http://www.seade.gov.br/produtos/imp/index.php>. Acesso em: 20 out. 2005

Tabela 3 – Classificação dos municípios por Grupo do IPRS, em 2002
Municípios
do Grupo 5

integrantes

Barra do Turvo
Cajati

Itariri
Jacupiranga
Juquiá
Pedro de Toledo
Iporanga
Itaóca
Ribeira

Municípios
do Grupo 4

integrantes

Cananéia
Eldorado
Iguape
Miracatu
Pariquera-Açu
Sete Barras
Apiaí
Barra do Chapéu
Itapirapuã Paulista
Tapiraí

Município integrante
do Grupo 3

Municípios integrantes do
Grupo 2

Registro

Juquitiba
S. Lourenço da Serra
Ilha Comprida

Fonte: Índice Paulista de Responsabilidade Social – IPRS. São Paulo, v.2004. 2005. CD-ROM

Os resultados desfavoráveis demonstrados nas TABELAS 4, 5 e 6 sobre o
posicionamento dos municípios do Vale do Ribeira no ranking escolaridade, longevidade e
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riquezas entre os 645 municípios paulista, reforça a tese que considera a região mais pobre do
Estado de São Paulo.
Para ampliar a compreensão das condições socioeconômicas da população do Vale do
Ribeira, utilizou-se o Índice de Exclusão Social, elaborado por Pochmann e Amorim (2003) para
os 5.507 municípios brasileiros com base em dados de 2000. Para interpretar os resultados, foi
estabelecido índice entre zero a 1, sendo que as piores condições de vida estão próximas a zero e
as melhores próximas a 1. Para a sua composição, os autores consideraram o percentual de
chefes de família pobres no município, a desigualdade de renda, anos de estudo do chefe de
família, quantidade de trabalhadores com emprego formal sobre a população em idade ativa,
alfabetização da população acima de cinco anos de idade, porcentagem de jovens na população e
número de homicídios por 100 mil habitantes. Segundo os autores, esse índice é mais completo
do que o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) pelo fato de checar a distribuição de renda
dentro do município e a situação do mercado.
Embora o perfil da população do Vale do Ribeira, destacar-se no contexto estadual com o
maior grau de exclusão social, em que pese os índices mais favoráveis observados em Ilha
Comprida, Jacupiranga, Juquitiba, Pariquera-Açu, Registro e São Lourenço da Serra, como
demonstra a TABELA 7, esta situação torna-se mais otimista ao compará-los com as condições
dos municípios brasileiros, pois nenhum município da região pertence a lista dos 100 municípios
com maior grau de exclusão social descrito por Pochmann e Amorim (2003, p. 219).
Tabela 4 - Ranking escolaridade, em 2002
Localidade
Registro
Iguape
Eldorado
Iporanga
Juquitiba
Ribeira
Ilha Comprida
Itaóca
Pariquera-Açu
Apiaí
Pedro de Toledo
Itapirapuã Paulista
Jacupiranga
Sete Barras
Juquiá
Tapiraí
Miracatu
Cajati
Barra do Chapéu

Ranking Escolaridade
256
280
313
418
421
448
459
467
497
516
575
578
580
582
585
601
607
610
614

Itariri

618

São Lourenço da Serra
Cananéia
Barra do Turvo

622
634
644

Fonte: Índice Paulista de Responsabilidade Social – IPRS. São Paulo, v.2004. 2005. CD-ROM
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Tabela 5 - Ranking Longevidade, em 2002
Localidade
São Lourenço da Serra
Pariquera-Açu
Itapirapuã Paulista
Sete Barras
Miracatu
Cananéia
Tapiraí
Registro
Apiaí
Barra do Chapéu
Itaóca

Ranking Longevidade
70
105
147
215
256
326
330
376
391
392
398

Itariri

427

Juquitiba
Jacupiranga
Iguape
Ilha Comprida
Cajati
Juquiá
Pedro de Toledo
Ribeira
Eldorado
Iporanga
Barra do Turvo

430
432
437
519
531
535
539
596
598
615
617

Fonte: Índice Paulista de Responsabilidade Social – IPRS. São Paulo, v.2004. 2005. CD-ROM

Tabela 6 - Ranking Riqueza, em 2002
Localidade
Ilha Comprida
São Lourenço da Serra
Juquitiba
Registro
Cajati
Pariquera-Açu
Cananéia
Iguape
Itariri
Miracatu
Pedro de Toledo
Tapiraí
Apiaí
Jacupiranga
Iporanga
Juquiá

Ranking Riqueza
15
75
138
323
329
351
360
377
433
494
533
536
561
568
584
604

Sete Barras
Eldorado
Itaóca
Barra do Turvo
Ribeira
Itapirapuã Paulista
Barra do Chapéu

615
623
633
634
642
644
645

Fonte: Índice Paulista de Responsabilidade Social – IPRS. São Paulo, v.2004. 2005. CD-ROM
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Tabela 7 - População rural, urbana, população total e índice de exclusão social dos
municípios do Vale do Ribeira, em 2000
Município

População
urbana

População
rural

População
total

Índice de exclusão
social

Apiaí
Barra do Chapéu
Barra do Turvo
Cajati
Cananéia
Eldorado
Iguape
Ilha Comprida
Iporanga
Itaóca
Itapirapuã Paulista

16.648
1.448
2.880
20.996
10.204
7.160
21.934
6.704
2.076
2.174
1.652

10.514
3.398
5.228
8.231
2.094
14.134
5.493
0
2.486
1.052
1.925

27.162
4.846
8.108
29.227
12.298
21.294
27.427
6.704
4.562
3.226
3.577

0,462
0,370
0,386
0,458
0,480
0,443
0,487
0,548
0,417
0,405
0,366

Itariri

7.445

Jacupiranga
Juquia
Juquitiba
Miracatu
Pariquera-Açu
Pedro de Toledo
Registro
Ribeira

10.043
12.440
17.387
10.912
11.722
6.159
43.066
1.006
São Lourenço da Serra 10.781
Sete Barras
4.644
Tapirai
5.787
Total
235.268

Posição no ranking
nacional
entre
5.507 municípios
2.318°
3.638°
3.380°
2.420°
1.966°
2.657°
1.824°
709°
3.025°
3.168°
3.713°

6.168

13.613

0,461

2.341°

6.998
8.076
9.072
11.471
5.927
3.028
10.686
2.501
1.418
9.070
2.783
131.753

17.041
20.516
26.459
22.383
17.649
9.187
53.752
3.507
12.199
13.714
8.570
367.021

0,503
0,454
0,518
0,456
0,513
0,451
0,536
0,415
0,572
0,441
0,485
------

1.486°
2.474°
1.196°
2.452°
1.274°
2.527°
881°
3.048°
423°
2.677°
1.871°
------

Fonte : IBGE (2004) e POCHMANN e AMORIM (2003)

A região do Vale do Ribeira possui característica territorial que envolve clima e seus
aspectos geológicos de forma muito particular. A exuberância e diversidade da fauna e flora
contrastam com as condições socioeconômicas, com alto grau de pobreza e uns dos piores
índices sociais do Estado de São Paulo.

2.3 Estrutura Fundiária
Petrone (1966), ao analisar os dados de 1950 sobre a estrutura fundiária do Vale do
Ribeira, afirma que, das propriedades recenseadas, 72,9% eram administradas diretamente pelo
proprietário e a sua família, que detinham 72,5% das terras. A TABELA 8 mostra que das 7.549
propriedades existentes, apenas cinco possuíam mais de 100 ha e 7.382 (97,87%) tinham até 20
hectares.
Ao analisar esses dados fica claro que a concentração da terra ainda não fazia parte da
região do Vale do Ribeira, pois num universo de 7.549 estabelecimentos somente 25 tinham
propriedade acima de 20 a 500 ha. de área. Para Petrone (op. cit.) entre as razões dessa estrutura
fundiária do Vale do Ribeira haveria a concentração de pequenas propriedades, a presença dos
posseiros, o loteamento feito para imigrantes e a partilha de bens provocada pela herança.
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Tabela 8 - Estrutura fundiária do Vale do Ribeira, em 1950
Área(ha)
Menos de 1
1a2
2a5
5 a 10
10 a 20
20 a 50
50 a 100
100 a 200
200 a 500
Total

Estabelecimentos
174
848
3.891
1.962
507
142
20
4
1
7.549
Fonte: IBGE, 1950, citado por PETRONE (1966)

A introdução da cultura seringueira impulsionou mudanças pela melhoria do acesso à
região, pois essa cultura exigia um novo perfil de agricultor, o de “investidor na produção
agrícola”. Esse processo também impulsionou o reagrupamento das propriedades rurais e
resultou na eliminação do produtor local.
Uma decorrência direta da mudança do perfil de produção estava na concentração da
melhores terras nas mãos dos investidores, restando para os pequenos proprietários a ocupação
de áreas de mata virgem.
Outro personagem social que sofre com essa nova forma de produção é o administrador,
que ficou restrito a função de vigiar a propriedade para que não ocorressem ocupações ilegais.
Nesse processo, surge o conflito pela ocupação de terras entre grileiros e posseiros. Esse
problema persiste até hoje, pois predominam no Vale do Ribeira os agricultores que possuem
somente um documento de ocupação da área, registrado em cartório, que não garante o direito da
propriedade, apenas a posse.
A limitação legal sobre a propriedade da terra inviabiliza os “possuidores” na obtenção
de crédito bancário. Entre as transformações sociais iniciadas na década de 1950, existe o
processo de concentração da terra, que podem ser comprovados pela TABELA 9.
Tabela 9 - Estrutura fundiária do Vale do Ribeira, em 1996
Área (ha)
0a1
1a2
2a5
5 a 10
10 a 20
20 a 50
50 a 100
100 a 200
200 a 500
500 a 1000
1000 a 2000
2000 a 5000
5000 a 10.000
Acima de 10.000
Total

Nº de UPAS

Total (ha)

274
279
1.333
1.394
2.038
3.279
1.136
700
462
144
63
23
6
5
11.136

161,3
418,7
4.800,9
10.866,1
30003,1
102.372,5
81.659,4
98.696,4
143.209,5
101.532,4
89.670,3
75.544,7
45.974,8
78.046,2
862.956,3

Fonte: Instituto de Economia Agrícola (1997) apud SILVA, 2005, 142f
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2.4 Ocupação do Solo
Na ocupação do solo na região do Vale do Ribeira predominam vegetações naturais,
cultura vegetal e a criação de animais. Os quantitativos e percentuais que compõem a TABELA
10, contribuem para analisar e traçar o perfil da ocupação do solo da região do Vale do Ribeira.
Identifica que a área ocupada pela vegetação natural representa 47,56% do total das Unidades de
Produção Agrícola.
Mesmo não tendo um número expressivo de animais, a pastagem ocupa a segunda
posição em números de Unidades de Produção Agrícola e em área ocupada. No Vale do Ribeira
não há tradição para a bovinocultura. A criação de gado tem uma função experimental, como um
investimento de poupança com pequenas áreas de manutenção de vegetação rasteira, pois o
crescimento de vegetação arbustiva exige a autorização dos órgãos governamentais para a sua
extração. A criação de gado justifica como uma função produtiva para terra e na sua valorização
para futura comercialização. A prática de criação de animais perdura na idéia de torná-la
simbolicamente produtiva. A plantação de banana mantém o título de principal cultura agrícola.
Tabela 10 - Produção agrícola no Vale do Ribeira, em 1996
Ocupação
Vegetação natural
Pastagem
Banana
Feijão
Mandioca
Arroz
Maracujá
Chá
Tomate

Nº de UPAS
7.654
4.857
4.380
1.811
1.529
1.124
761
372
188

% no total de UPAs
68,73
43,62
39,33
16,26
13,73
10,09
6,83
3,34
1,69

Área (ha)
410.251,6
167.440,5
44.336,8
3.467,7
1.359,5
2.360,3
1.666,6
4.316,8
1.066,7

%da área total
47,5
19,40
5,14
0,40
0,16
0,27
0,19
0,50
0,12

Fonte: Instituto de Economia Agrícola (1997) apud SILVA, 2005, 143f

A análise da TABELA 11 demonstra a quantidade da criação de animal nos municípios
que integram o território. A criação de bovinocultura tem uma presença horizontal em um
número significativo de Unidade de Produção Agrícola, porém com um número de cabeças que
representa apenas 0,98% do total do estado de São Paulo. Enfim, a lógica da criação de animais
ainda está atrelada no perfil de justificar a função social da terra com a produção agropecuária.
Tabela 11 - Produção animal no Vale do Ribeira, em 1996
Atividades
Bovinos
Suinocultura
Avicultura para ovos
Avicultura de corte
Bubalinos
Piscicultura

Nº de UPAS que % no total de UPAs
tem a cultura
2.859
25,67
1.877
16,86
1.252
11,24
1.140
10,24
140
1,26
664
5,96

Cabeças
123.706
22.329
136.091
144.610
8.777

Fonte: Instituto de Economia Agrícola (1997) apud SILVA, 2005, 143f
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2.5 Unidades de Conservação
O Vale do Ribeira possui uma expressiva concentração de Mata Atlântica do País, como
ilustra a FIGURA 3. A mobilização de ecologista pressionou o estado para implantar diversas
unidades de conservação na região, que, segundo a Secretaria de Estado do Meio Ambiente
(2000) “…são espaços territoriais protegidos para a conservação da natureza”.

Fonte: MIRANDA, E. E. de; COUTINHO, A. C. (Coord.). Brasil Visto do Espaço. Campinas: Embrapa Monitoramento por
2004. Disponível em: <http://www.cdbrasil.cnpm.embrapa.br>. Acesso em: 27 jul. 2006.

Satélite,

Figura 3. Concentração da Mata Atlântida no Estado de São Paulo

A Constituição Federal brasileira de 1988 (Capítulo VI, do Meio Ambiente, artigo 225º,
parágrafo 1º, III) define claramente a relação do poder público com o compromisso de criar e
manter Unidades de Conservação:
“Definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus
componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão
permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a
integridade dos atributos que justifiquem sua proteção”.

No Vale do Ribeira, existem parques nacionais e estaduais, estações ecológicas, reserva
biológica e indígena em Itariri, Peruíbe e Cananéia, unidades de conservação e áreas de proteção
ambiental, de relevante interesse ecológico, de proteção especial, naturais tombadas e de
quilombolas (QUADRO 3 e FIGURA 4). Com a criação da Reserva de Desenvolvimento
Sustentável na Estação Ecológica Juréia-Itatins, promulgada pela Lei nº 12.406, de 12/12/2006,
permite que a população local desenvolva atividades econômicas que garantam a
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sustentabilidade, além de expandir a área de unidade de conservação para 117.122 ha com
limites territoriais que atenda as expectativas das comunidades tradicionais2

Fonte: Secretaria Estadual do Meio Ambiente (2000)

Figura 4. Unidades de conservação ambiental e outros espaços protegidos no Vale do Ribeira

2
A RDS incorporou 92.223 ha da EEJI; 8.148 ha do PE Itinguçu; 4.681 ha do PE Prelado; 3.253 ha da RDS Barra do Una; 2.028
ha da RDS Despraiado e
6.789 ha
da RDS Una da Aldeia. Fonte: disponível em:
<http://www.cetesb.sp.gov.br/noticentro/2006/12/27_jureia.htm>. Acesso em: 22 abr. 2007
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Unidades de Conservação

Municípios

Ano

Área (ha)

Vale do Ribeira

1993

29.000.000

Eldorado, Juquitiba, Miracatu, Pedro
de Toledo, Peruíbe, São Lourenço da
Serra
Sete Barras e Tapiraí
Eldorado, Iporanga e Sete Barras
Apiaí e Iporanga
Pariquera-Açu
Cananéia
Barra do Turvo, Cananéia, Cajati,
Eldorado, Iporanga e Jacupiranga

1977

42.551

1940
1995
1958
1994
1962
1969

26.386
49.000
36.000
2.360
22.500
150.000

1986
1986

80.000
20

Barra do Turvo, Eldorado, Iporanga, 1984
Miracatu, Pedro de Toledo, Tapiraí,
Sete Barras, Juquitiba e Juquiá
Cananéia, Iguape, Ilha Comprida, 1984
Itariri, Miracatu e Peruíbe
Ilha Comprida

449.466

Iguape

1986

5.758

Ilha Comprida
Iguape

1989
1985

13.024
400

Reserva da Biosfera
Reserva da Biosfera da Mata Atlântica

Parque Estaduais
Serra do Mar
Carlos Botelho
Intervales
Alto Ribeira
Pariquera-Abaixo
Ilha do Cardoso (estuarino-lagunar)
Jacupiranga

Estações Ecológicas
Juréia-Itatains
Tupiniquins (ilhas)

Itariri, Iguape, Miracatu e Peruíbe
Cananéia e Peruibe

Áreas de Proteção Ambiental
Serra do Mar
Cananéia, Iguape e Peruíbe
Ilha Comprida

217.060
13.024

Áreas sob Proteção Especial
Juréia

Área de Relevante Interesse da Vida
Silvestre
Ilha Comprida
Ilha do Ameixal

Fonte: Secretaria Estadual do Meio Ambiente (2000)

Quadro 3. Unidades de Conservação do Vale do Ribeira

2.6 Breve Histórico da Ocupação do Vale do Ribeira
A história de ocupação do Vale do Ribeira remonta à época do Brasil colônia. Neste item,
será apresentado o levantamento histórico da região.
O início da colonização à extração do ouro compreende o período de 1531 a 1650,
quando os colonizadores portugueses chegaram ao Brasil, as tribos indígenas plantavam
mandioca, milho, feijão, cará e faziam roças na mata. Estudos arqueológicos indicam a presença
humana no Vale do Ribeira há mais de dez mil anos. Segundo Petrone (1966), essa região teve
povoamentos indígenas no litoral e nas margens do rio Ribeira, que manteve as suas paisagens
naturais até a chegada dos portugueses em Cananéia em 1531.
Iguape foi a primeira vila a ser fundada, em 1537, a partir de um acordo feito entre os
colonizadores e os índios. Porém, somente a partir da metade do século XVII, começaram as
incursões para o interior pelo rio Ribeira, em busca de ouro.
O período da exploração do ouro iniciou a partir da metade do século XVII até meados
do século XVIII. A exploração intensificou a ocupação da região, com maior concentração em
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Eldorado e, posteriormente, em Apiaí (que se tornou vila em 1770). Somente ao final do século
XVIII, após a extração de grandes quantidades de ouro, os exploradores foram em busca de
novos produtivos locais de extração, pois a região do Vale do Ribeira já havia saturado. Esses
exploradores foram para as Minas Gerais.
Outro fator importante desse período é a participação de mão-de-obra escrava negra nos
trabalhos, o que contribuiu para compor um novo grupo étnico após a abolição.
Com o declínio da exploração do ouro, a região do Vale do Ribeira busca outras
alternativas econômicas. Nesse período, constata-se a expansão da cultura do arroz e da
mandioca. Até a metade do século XVIII, a agricultura era de subsistência; depois, a agricultura
da mandioca em Cananéia e do arroz em Iguape, assume o caráter de produção de
reconhecimento expressivo no Brasil.
O fim desse século é marcado pela decadência do cultivo da mandioca devido ao
significativo aumento de produção e queda dos preços pagos ao produtor (PETRONE, 1966).
Como alternativa começa a prática do extrativismo de madeira para a construção naval, atividade
impulsionada, principalmente, pela demanda gerada pelo transporte do arroz de Iguape.
Depois do seu apogeu, como atividade comercial, as culturas do arroz e da mandioca
passaram a integrar a pequena propriedade, sendo cultivadas junto com outras culturas. O arroz
ainda hoje é produzido no Vale do Ribeira, mas com foco comercial restrito; com a cultura da
mandioca o declínio foi maior, perpetuando-se como agricultura de subsistência.
O ciclo de imigração para o Vale do Ribeira inicia-se com o governo imperial em
1860, quando criaram-se as colônias de Pariquera-Açu e Cananéia. A primeira teve o predomínio
de austríacos e alemães e a segunda, irlandeses e ingleses, com número bem inferior à primeira,
sendo que por conta das dificuldades, não conseguiram se fixar. Os italianos chegaram quase três
décadas depois, entre 1886 e 1890 e os poloneses e russos chegaram no século seguinte, em
torno de 1930, com local de agrupamento na colônia de Pariquera-Açu. Os norte-americanos
tentaram se estabelecer em Juquiá, mas não se adaptaram (Petrone, 1966).
A imigração japonesa teve início em 1918, com um perfil diferente dos outros processos
de imigração dos europeus e norte-americanos, pois o governo do estado de São Paulo e a
Companhia Imperial Japonesa firmaram um contrato, em 1912, que consolidou legalmente a
imigração, organizada pela Kaigai Kogyo Kabushiki Kaisha (KKKK), que oferecia orientação e
assistência aos imigrantes, e teve a concessão governamental para organizar a ocupação em
terras devolutas na região do Vale do Ribeira, nas cidades de Itariri, Pedro de Toledo, Miracatu,
Registro e Juquiá. Enfim, o ciclo de imigração acompanhou a ferrovia Santos - Juquiá.
Os registros da influência da imigração européia e americana são identificados pelos
nomes de cidades e lugarejos. Entretanto, a imigração japonesa tem uma forte intervenção nas
relações sociais e culturais do Vale do Ribeira. Uma proporção significativa dos proprietários de
bananais no Vale do Ribeira é de descendentes de japoneses.
Além do ciclo migratório, destacam-se as comunidades quilombolas que representam a
história de resistência ao processo de escravidão, a sobrevivência na luta entre opressores e
oprimidos. A FIGURA 5 indica a localização da comunidade quilombola da Região do Vale do
Ribeira.
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Fonte: http://revistaepoca.globo.com/Revista/Epoca/0,,EDG73562-6014-410,00.html

Figura 5. Localização dos Quilombos do Vale do Ribeira

Como referido, a economia era voltada para a subsistência com o cultivo de milho, feijão,
mandioca, banana (pacova) e cana. Apesar da existência de poucos documentos históricos, as
comunidades quilombolas expressam o imaginário de lutas. Suas tradições populares, religiosas
e orais são documentos vivos na história e formação da cultura popular brasileira.
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O governo do estado de São Paulo, em janeiro de 2001, entregou às comunidades de
remanescentes de quilombos do Vale do Ribeira o título de domínio de suas terras. As FIGURAS
6, 7 e 8 apresentam o Quilombo de Ivaporunduva3, que tem o reconhecimento do Estado como
comunidade Quilombola.

Fonte: http://revistaepoca.globo.com/Revista/Epoca/0,,EDG73562-6014-410,00.html

Figura 6. Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos no Quilombo de Ivaporunduva

3
Ivaporunduva, no município paulista de Eldorado, é o mais antigo quilombo do Vale do Ribeira. A cerca de 300 quilômetros de
São Paulo, sinaliza o caminho para as mais de 50 comunidades negras. Apenas 14 são reconhecidas pela Fundação Instituto de
Terras do Estado de São Paulo (ITESP) e só cinco têm título de propriedade. A região abriga 21% do que restou da Mata
Atlântica. Fonte: http://revistaepoca.globo.com/Revista/Epoca/0,,EDG73562-6014-410,00.html. Acesso em: 10 ago. 2006.
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Fonte: http://revistaepoca.globo.com/Revista/Epoca/0,,EDG735626014-410,00.html

Fonte: http://revistaepoca.globo.com/Revista/Epoca/0,,EDG73562-6014410,00.html

Figura 7. Quilombo de Ivaporunduva

Figura 8. Quilombo de Ivaporunduva

Por ato governamental, as comunidades de São Pedro, Pilões e Maria Rosa conseguiram
definitivamente o título de propriedade das terras, assim também, as comunidades de Nhunguara,
André Lopes, Sapatu e Galvão.
Embora tenham direito à totalidade das áreas oficialmente reconhecidas, apenas o
quilombo de Maria Rosa obteve título abrangendo a área oficialmente reconhecida, enquanto as
duas outras comunidades ficaram com áreas menores do que o devido.
2.6.1 Ciclo das culturas
A produção agrícola no Vale do Ribeira destacou-se pelo cultivo do chá e da banana. O
café teve pouca expressão em decorrência das condições climáticas inadequadas para o cultivo.
A cultura do café foi introduzida no final do século pelos colonos italianos e poloneses
em Pariquera-Açu. A expansão dessa atividade ocorreu posteriormente nos municípios de
Registro, Jacupiranga e Eldorado, ocupando principalmente os morros. No VI Recenseamento
Geral do Brasil, realizado em 1949 e publicado em 1950, temos o registro de 1.238 propriedades
com cafeicultura, totalizando 994 ha. A decadência da cafeicultura inicia-se a partir da década de
30, em decorrência da ausência de apoio governamental, condição climática desfavorável,
técnicas antiquadas de cultivo e a falta de renovação dos cafezais que implicava na baixa
produtividade e na queda de qualidade do produto.
A introdução da cultura do chá (Camellia sinensis) ocorreu em 1919, com a aquisição de
sementes da variedade chinesa adquiridas no Vale do Anhangabaú em São Paulo. A teicultura foi
difundida pela colônia japonesa no início da década de 1930, e logo depois passou a ter uma
expressão econômica e comercial, até para exportação com o processo de beneficiamento
realizado por máquinas processadoras importadas do Japão. Há predomínio da teicultura nos
municípios de Registro e Pariquera-Açu. Atualmente, exporta-se cerca de 90% da produção para
a Europa, EUA, Chile, Canadá e Uruguai.
O cultivo da banana (Musa sp) começou em 1870 nos municípios da Baixada Santista
(Santos, Cubatão, Guarujá e São Vicente). A partir de 1941, com a construção da ferrovia
Santos-Juquiá, o cultivo se expande nas áreas marginais à ferrovia e chega no Vale do Ribeira. A
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exportação da banana garantia bons lucros para os produtores, que expandiram as plantações
para morros e várzeas. A expansão da cultura da banana beneficiou-se, também, com a
construção da rodovia BR-116, que valorizou as terras do Vale do Ribeira, pois o transporte por
meio de caminhões de carga facilitava o deslocamento da produção para a capital de São Paulo.
A importância da cultura da banana para a região pode ser avaliada pelas informações da
Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo - SAES (2001), que demonstram uma
movimentação, em 2001, em torno de U$ 85 milhões, gerando 30 mil postos de trabalho na
lavoura, gerenciamento, embalamento e comercialização. Entre as variedades existentes de
banana (prata, ouro, da terra, nanica e nanicão) há o predomínio da nanica com 70% do total
produzido e da prata, com 30%. As demais são usadas para o consumo doméstico ou vendidas
em feiras-livres locais.
O QUADRO 4 apresenta os níveis de uso da tecnologia empregada na produção de
banana, estabelecidas pela Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo e suas principais
características.
Níveis
de
uso
tecnologia
Baixa tecnologia

Média tecnologia

Alta Tecnologia

da Características
40% da bananicultura do Vale do Ribeira tem esse padrão. As
terras utilizadas são áreas de morros. A maioria dos produtores
tem pouco capital, os solos são de baixa fertilidade e a utilização
de insumos é pequena ou inexistente.
30% da cultura da banana na região tem esse perfil. Os produtores
usam insumos e garantem um padrão de produção que supera as
debilidades do solo. Conseguem produzir para o mercado externo
e interno.
30% da bananicultura do Vale do Ribeira consorciam áreas férteis
com abundância de água dos rios, além de usarem intensivamente
insumos, desde fertilizantes a pesticidas. A produção é destinada à
exportação
Quadro elaborado pela autora

Quadro 4. Níveis de uso da tecnologia no cultivo da banana no Vale do Ribeira

Na tentativa de diversificar o cultivo no Vale do Ribeira, introduziu-se a produção de
seringueira, pupunha, cacau, tomate, maracujá e plantas ornamentais e a criação de búfalos
peixes e abelhas, como mostra o QUADRO 5.
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Cultura

Breve histórico e principais características

Seringueira

A seringueira foi introduzida em 1953 na Baixada Santista, no município de Itanhaém, e depois nos
municípios de Juquiá e Iguape por técnicos da Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo com
o objetivo de criar uma alternativa à bananicultura e teicultura. O programa foi desativado em 1960,
pois as metas previstas não foram conquistadas. O principal fator restritivo ao cultivo foi o
surgimento da doença das seringueiras em regiões úmidas, conhecida como Mal das Folhas,
provocada pelo fungo Mycrocyclus ulei (PETRONE, 1966). O remanescente desse programa são as
54 Unidades de Produção Agrícola que ainda existem.

Hevea brasiliensis

Cacau
Theobroma cação

Pupunha
Bactris gasipaes

Existem relatos de que a cacauicultura foi introduzida no Vale do Ribeira no início do século XX,
com plantações em quatro propriedades em Pariquera-Açu, mas que não prosperaram. Em 1960,
houve outra tentativa em Eldorado. As duas tentativas tiveram apoio dos agrônomos de órgão
públicos do estado, que aconselhavam a produção de cacau afirmando que a região oferecia ótimas
condições climáticas para a cultura. Os produtores eram investidores recém-chegados às cidades do
Vale do Ribeira (op. cit.).
A palmeira pupunha é originária da Costa Rica e da Amazônia, introduzida em 1974, inicialmente
como objeto de pesquisa, na Estação Experimental de Pariquera-Açu. A pupunha é conhecida no
mercado consumidor como “palmito ecológico”. A divulgação das características técnicas de cultivo
e a forma de processá-lo até a fase final de comercialização impulsionou o seu cultivo.

Tomate
Lycopersicum
esculentum

A difusão da tomaticultura ocorreu a partir de 1953 introduzida pelos japoneses. Diante de
dificuldades econômicas, abandonaram o cultivo e migraram para o Japão.

Maracujá

O cultivo do maracujá não exige grande escala de produção e o cultivo se adapta bem às condições
climáticas da região, tornando-se uma opção para os pequenos produtores.

Plantas ornamentais

O cultivo de plantas ornamentais teve inicio na década de 1980. A proximidade com o mercado
consumidor, aliado às condições climáticas a possibilidade de cultivo em pequenas áreas, tornou-se
esta alternativa viável para os pequenos produtores.

Bubalinocultura

O búfalo foi introduzido no Vale do Ribeira em 1956.; O crescimento da bubalinocultura é lento, mas
sustentado face ao custo de manutenção ser bastante razoável, pois a criação precisa de pasto, água e
mão-de-obra. Existem cerca 170 criadores reunidos em uma associação regional e um rebanho total
de 16 mil cabeças.

Bubalus bubalis

Piscicultura

A piscicultura começou a ser praticada no Vale do Ribeira em 1931, por uma família de imigrantes
japoneses, experimentando um desenvolvimento fundamentado na troca de experiências entre
produtores integrantes da colônia japonesa. A partir de 1992, a industrialização de rações extrusadas
e os pesqueiros particulares intensificaram a ampliação econômica da piscicultura na região. Depois
de 1998, ocorreu retração de demanda dos pesqueiros particulares e aumento do custo de produção, o
que provocou a decadência da atividade.

Apicultura

A apicultura foi introduzida em 1984 e concentra-se no município de Apiaí. Atualmente, o município
possui cerca de 150 pequenos apicultores que comercializam o mel em latas de 25 kg para
atacadistas.

Apis mellifera

Quadro elaborado pela autora

Quadro 5. Produção de seringueira, cacau, pupunha, tomate, maracujá, plantas
a criação de búfalos, peixes e abelhas no Vale do Ribeira

ornamentais e
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O QUADRO 6 apresenta, de forma sintética e em ordem cronológica, as alternativas
econômicas adotadas que nada mais são do que tentativas de alavancar o desenvolvimento da
região.
Período

Produto

Resultado

1750 a 1850

Arroz

1750 até o fim do
Século XVIII
A partir de 1640
Fim do Século XIX
até 1930
A partir de 1919

Mandioca

Processamento
local
e
comercialização/exportação.
Atualmente cultivado em menor escala.
Processamento local e comercialização. Atualmente
cultivada para consumo local.
Consumo local de leite e carne.
Atualmente cultivado para consumo familiar.

Chá

A partir de 1931
A partir de 1941

Piscicultura
Banana

A partir de 1953

Tomate

Bovinos
Café

De 1954 a 1960 e Seringueira
1967 a 1990
A partir de 1954
Búfalo
A partir da década de Maracujá
1970
1976 a 1982
Cacau
Desde 1984
Desde 1984
Desde 1990

Apicultura
Plantas
ornamentais
Pupunha

Processamento no local e maior parte da produção
exportada.
Comercialização para pesqueiros.
Exportação. Concentração da terra. Atualmente produção
para o mercado interno.
Concentração das terras. Atacadistas financiam a produção
ou compram a propriedade de pequenos produtores,
determinam tecnologia e área plantada.
Sem sucesso. Motivos: Doença.
Atração de investidores, concentração de terra.
Pequeno crescimento da atividade. Processamento local.
Queijo destinado a nichos de mercado.
Atacadistas determinam tecnologia e área plantada.
Sem sucesso. Incompatibilidade entre plantas. Atração de
investidores, concentração de terras.
Comercialização para atacadistas.
Comercialização para atacadistas.
Desenvolvimento e adaptação para a indústria local.
Fonte: SILVA (2005, 173f) modificado pela autora

Quadro 6. Culturas vegetais e criação de animais no Vale do Ribeira a partir da metade do
século XVIII

2.6.2 Turismo no Vale do Ribeira
A riqueza natural predominante no Vale do Ribeira, composta por florestas, rios e
cavernas (em torno de 300) e a proximidade dos municípios da Grande São Paulo, indicam uma
boa perspectiva de desenvolvimento do turismo rural e ecológico na região.
A definição de trilhas na mata, a transformação de viveiros de piscicultura em pesqueiros,
a construção de pousadas ou a adaptação de antigos imóveis para essa finalidade, são exemplos
de ações que podem ser adotadas caso haja maior apoio do poder público com assistência técnica
adequada e financiamento.
O QUADRO 7 permite identificar que, na maioria dos municípios da região, há órgãos
oficiais de turismo, vinculados a departamentos ou secretarias do poder público como esportes,
lazer, cultura e meio ambiente.
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Município
Barra do chapéu
Cajati
Cananéia
Eldorado
Iguape
Ilha Comprida
Iporanga
Itapirapuã paulista

Órgão de Turismo municipal
Coordenadoria de Turismo
Departamento de Turismo
Secretaria Municipal de Turismo
Departamento de Turismo
Departamento de Turismo
Departamento de Turismo
Seção de Turismo
Secretaria de Esportes e Turismo

Itariri

Departamento de Turismo

Jacupiranga
Juquiá
Juquitiba
Miracatu
Pedro de Toledo
Registro
Ribeira
Sete Barras
Tapirai

Departamento de Educação, Esportes e Turismo
Setor de Turismo - Ligado ao gabinete do Prefeito
Secretaria Municipal de Turismo
Divisão do Turismo
Coordenadoria de Turismo e Meio Ambiente
Divisão de Industria, Comércio e Turismo
Secretaria de Meio Ambiente e Turismo
Secretaria Municipal de Turismo
Divisão de Turismo, Esporte e Lazer
Quadro elaborado pela autora

Quadro 7. Órgãos municipais de turismo no Vale do Ribeira

O turismo entra em cena num momento histórico em que o desenvolvimento sustentável
pode tornar-se a base para a atividade econômica da região.

43

3 SETOR TERCIÁRIO DO TURISMO
O setor terciário do turismo conseguiu consolidar um plano estratégico de pensar o
território que envolve novas dimensões de conceber o próprio espaço. Na contemporaneidade, o
turismo tornou-se um fenômeno universal, capaz de fortalecer a identidade dos indivíduos com
um novo despertar de consciência sobre a idéia de “pertencimento” a um local determinado,
como também, de construir um volkgeist (espírito do povo) mediado sem o peso do
nacionalismo. Isso supera a idéia de homogeneidade cultural e propõe diretrizes capazes de
realçar as diferenças e consolidar a identidade cultural local.
A atividade turística é concebida com um foco de multiculturalidade, o que contribui para
a criação de novos processos de identidades. Além de contribuir para a formação de novos
modelos de sociabilidades, o turismo tem adquirido importância econômica, superando setores
tradicionais, tais como a indústria automobilística, a eletrônica e a petrolífera, conforme
explicitado na TABELA 12.
Tabela 12 - Importância econômica do turismo no mundo (ano base – 1999)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Total de bens e serviços na exportação mundial
Turismo
Turistas Internacionais Recebidos
Taxas Internacionais Recebidas
Produtos Automotivos
Produtos Químicos
Alimentos
Combustíveis
Computadores e Equipamentos de Escritório
Tecidos e Equipamentos de Escritório
Equipamentos de Telecomunicação
Produtos Minerais não combustíveis
Ferro e Aço
Outros

US$ bi
6,738
0,532
0,441
0,91
0,525
0,503
0,443
0,344
0,399
0,331
0,283
0,158
0,141
2,554

%
100,00
7,9
6,5
1,3
7,8
7,5
6,6
5,1
5,9
4,9
4,2
2,3
2,1
37,9

Fonte: DIAS e AGUIAR (2002, p.14) Apud: Organização Mundial do Turismo

Um resultado que aponta para a performance excepcional da atividade turística no
mercado internacional e que merece destaque, após três anos de existência do Ministério do
Turismo, é a receita cambial turística.
Em 2005, o Brasil alcançou a receita cambial turística de 3,86 bilhões de dólares,
superior em 19,83% ao ano de 2004 (3,22 bilhões de dólares), atingindo a marca de 34 meses
consecutivos de crescimento, desde março de 2003.
Segundo o Ministério do Turismo (2006, p.24), em 2004, esta receita atingiu o montante
de 3,22 bilhões de dólares, superior em 30% em relação ao ano anterior (2.479 bilhões de
dólares), registrando um superávit da ordem de 351 milhões de dólares, o maior dos últimos 15
anos, superando em 61% o superávit de 2003, de 218 milhões de dólares.
Os dados estatísticos da Embratur revelam que em 2001 a receita proveniente da
atividade turística no Estado de São Paulo foi de R$ 7,8 bilhões e ocupa a liderança como destino
inicial de 1,6 milhões de estrangeiros que vêm principalmente da Europa e Estados Unidos, além
de ser o principal destino dos turistas internos, principalmente na Capital, em função das feiras e
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exposições de produtos industriais e comerciais, congressos científicos, convenções e inúmeros
eventos de grande porte com repercussão internacional.
A diversidade do patrimônio natural, histórico e cultural que existe nos municípios
paulista atrai turistas de toda a região do País e impulsiona o turismo interno no Estado. Na
atividade turística do Estado de São Paulo, algumas áreas são consideradas como “verdadeiros
tesouros” tanto pela diversidade biológica como a qualidade paisagística e cultural. Dentre essas
áreas, destacam-se região prioritária, para ações do Governo Estadual, o Vale do Ribeira e as
Áreas de Proteção Ambiental – APAs. Apesar de sua importância, não existem dados
quantitativos disponíveis sobre a demanda de turistas e a receita proveniente dessa atividade na
região.

3.1 Etimologia e Breve Conceituação sobre o Turismo
Os termos turismo e turista expressam obstáculos e sugerem uma série de dificuldades.
Para Andrade (1998, p.30), a matriz tour é o latim, do substantivo tornus, do verbo tornare, cujo
significado é “giro, volta, viagem ou movimento de sair e retornar ao local de partida”. A
acepção mais antiga da palavra tour vem do hebraico antigo e designava “viagem de exploração,
de descoberta, de reconhecimento”.
Apesar de divergências quanto à origem da palavra, é unânime a afirmação que os termos
turismo e turista tem origem nas palavras francesas tourisme e touriste, tendo o termo tour sido
usado pela primeira vez em 1760, na Inglaterra.
A recente atividade socioeconômica do turismo e seu complexo caráter multidisciplinar
dificultam conceituá-lo. O turismo pode ser considerado um conjunto de diversas atividades
econômicas que englobam os transportes, os meios de hospedagem, os agenciamentos de viagens
e as práticas de lazer.
O turismo é um fenômeno recente como objeto de estudo e envolve diversas disciplinas
acadêmicas. Os resultados dos estudos acadêmicos sobre o que é o turismo, que elementos o
compõem e quem deve ser considerado turista originou múltiplas definições, com destaque a
diferentes aspectos da atividade turística. Para a Organização Mundial do Turismo – OMT
(2002, p.35), não existe definição correta ou incorreta, pois todas contribuem de alguma maneira
para aprofundar o entendimento do que é turismo.
Alguns conceitos, elaborados ao longo do século XX até nossos dias, serão transcritos
com o objetivo de compreender melhor o fenômeno do turismo.
Muitos autores consideram o final do século XIX e início do século XX o período em que
surgem descrições e conceituação a respeito do fenômeno turístico, atribuindo ao economista
austríaco Herman von Schullard a primeira conceituação sobre turismo, datada de 1910.
Schullard considerava basicamente as operações de natureza econômica e o movimento de
estrangeiros como turismo.
“... a soma das operações, especialmente as de natureza econômica, diretamente
relacionadas com a entrada, a permanência e o deslocamento de estrangeiros para
dentro e para fora de um país, cidade ou região” (WAHAB, 1977, p.23).
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Na obra Análise Estrutural do Turismo, de Mario Carlos Beni (1998) há uma proposta de
conceituação do turismo a partir de três tendências que envolvem a questão econômica, a técnica
e a holística. Seguindo proposta de conceituação de Beni (1998, p.36) a primeira conceituação de
Herman von Schullard identifica-se como econômica. Essa corrente incorpora as conceituações
do Departamento Australiano de Turismo e Recreação (1975), que aponta como importante
indústria nacionalmente identificável que compreende a provisão de transporte, alojamento,
recreação, alimentação e serviços afins; a definição da Ansett Airlines of Austrália (1977), em
que o turismo “refere-se à provisão de transporte, alojamento, recreação, alimentação e serviços
relacionados para viajantes domésticos e do exterior e compreende a viagem, desde recreação até
negócios” e por fim, a conceituação de Robert McIntosh (1977), que amplia essa definição que
vai além do componente empresarial ao incorporar “...a ciência, a arte e a atividade de atrair e
transportar visitantes, alojá-los e cortesmente satisfazer suas necessidades e desejos”. Embora o
autor (op.cit.) não tenha incorporado na questão econômica, as definições de Edmond Picard,
segundo Wahab (1977, p.24), indica que a função do turismo é “...a importação de divisas pelos
países e impacto reside no fato do que as despesas de turismo podem fazer para os diferentes
setores da economia e, em particular, para os proprietários e gerentes de hotéis”.
Na proposta de conceituação do turismo a partir da questão econômica, para Andrade
(1998, p.33), a conceituação mais significativa se consolida na Alemanha (1929 até o início da
Segunda Guerra Mundial) ao envolver economistas e empresários, num trabalho coletivo, para
atingir clientes que levassem divisas para a Alemanha (preocupada em expandir seu poder e
firmar-se na liderança das nações mais poderosas do mundo). A produção teórica do Centro de
Pesquisas Turísticas da Faculdade de Economia da Universidade de Berlim considerava turismo
apenas o conjunto de viagens, o consumo de bens e serviços e os dispositivos legais de distinção
entre turismo, migração e profissionalismo. O trabalho da Escola de Berlim contribuiu para
fundamentar a teoria turística e o turismo. O QUADRO 8 apresenta, de forma sintética, os
conceitos elaborados pela Escola de Berlim.
Data
1929
1929

Teórico
Robert
Glucksmann e Willi
Benscheidt
Morgenroth

1930

Schwink

1930

Arthur Bormann

Conceito
“o turismo é uma ocupação de espaço por pessoas que afluem a
determinada localidade, onde não possuem residência fixa
(GLUCKSMANN, R. 1929, p.40 apud ANDRADE, 1998, p. 34).
“tráfego de pessoa que, temporariamente, afastam-se de seu local fixo de
residência para deter-se em outra localidade, com o objetivo de satisfazer
desejos de natureza diversa, unicamente como consumidores de bens
econômicos e culturais.” (MORGENROTH, O. 1929. v. IV apud
ANDRADE, 1998, p.35).
“o movimento de pessoas que abandonam, temporariamente, o local de
sua residência permanente, levado por algum motivo relacionado com o
espírito, o corpo ou a profissão” (SCHWINK, D. dez.1929/jan.1930 apud
ANDRADE, 1998, p.35).
“o conjunto de viagens que tem por objetivo o prazer ou motivos
comerciais, profissionais ou outros análogos, durante os quais é
temporária sua ausência da residência habitual. As viagens realizadas
para locomover-se ao local de trabalho não se constituem em turismo”
(BORMANN, A. 1931, p.10 apud ANDRADE, 1998, p. 35).
Quadro elaborado pela autora

Quadro 8. Conceitos sobre turismo elaborados pela Escola de Berlim
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E há a definição de A. J. Norwal (1936), ao acrescentar que o turista gasta no destino o
dinheiro ganho no país de origem.
A definição técnica surgiu para atender às organizações governamentais e entidades
privadas que tentavam controlar o tamanho e as características dos mercados turísticos e,
portanto, necessitavam de definir o turista e distingui-los de outros viajantes. Beni (1998, p.37)
afirma que na definição da Comissão de Estatística da Liga das Nações Unidas de 1937, o
conceito de turista é a pessoa que visita um país que não seja o de sua residência por um período
de, pelo menos, vinte e quatro horas. A definição da Conferência sobre Viagens Internacionais e
Turismo estabeleceu a seguinte definição:
- turista: visitantes temporários que permaneçam pelo menos vinte e quatro horas no país
visitado, cuja finalidade de viagem pode ser classificada como recreação, férias, estudo, religião,
esporte, negócios, família, missão e conferências;
- excursionista: visitantes temporários que permaneçam menos de vinte e quatro horas no
país visitado.
Esses conceitos foram aprovados em 1968 pela Organização Mundial de Turismo (antiga
denominação União Internacional de Organizações Oficiais de Viagens). Para Beni (2003, p.36),
no esforço para definir turismo é necessário esclarecer a diferença entre “conceito” e "definições
técnicas". O primeiro fornece uma forma especulativa e teórica que fundamenta as diretrizes
estruturais do turismo. O segundo dimensiona uma definição geral de aplicação que tem
referência internacional e local.
No processo de identificar as várias conceituações sobre o turismo pode-se incluir
definição holística, proposta por Beni (1998, p.38), que procura abranger a essência total sobre o
assunto. Destaca-se o conceito de Walter Hunziker e Kurt Krapf (1942) que definem o turismo
como “...a soma de fenômenos e das relações resultante da viagem e da permanência de nãoresidentes, na medida em que não leva à residência permanente e não está relacionada a nenhuma
atividade remuneratória”.
Beni inclui nesse grupo Jafar Jafari, que incorpora, no estudo sobre o turismo, teorias e
conceitos de diversos campos como a antropologia, sociologia, economia, geografia, ciência
política, ecologia e estudos urbanísticos e define o turismo como “...estudo do homem longe de
seu local de residência, da indústria que satisfaz suas necessidades e dos impactos que ambos, ele
e a indústria, geram sobre os ambientes físicos, econômicos e sócio-culturais (sic) da área
receptora” (Beni, 1998, p.38) e a conceituação mais recente de Oscar de La Torre (México):
“...é um fenômeno social que consiste no deslocamento voluntário e temporário
de indivíduos ou grupo de pessoas que, fundamentalmente por motivos de
recreação, descanso, cultura ou saúde, saem do seu local de residência habitual
para outro, no qual não exercem nenhuma atividade lucrativa nem remunerada,
gerando múltiplas inter-relações de importância social, econômica e cultural”.

(De la TORRE, 1992, p.19 apud BARRETO, 1995, p.13)
Para Beni (2003, p.36), no esforço para definir Turismo é necessário esclarecer a
diferença entre “conceito” e “definições técnicas”. O primeiro fornece uma forma especulativa e
teórica que fundamenta as diretrizes estruturais do turismo. O segundo dimensiona uma
definição geral de aplicação que tem referência internacional e local. O autor (1998, p.38)
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descreve que muitos autores consideram extremamente difícil uma definição precisa e
abrangente de Turismo, por ser um fenômeno complexo. Por isso preferem identificar aspectos
parciais ou, pelo menos, algumas de suas realidades isoladas; porém, as diversas noções de
turismo apresentam alguns elementos comuns, que são:
- viagem de deslocamento: viagem em circuito, deslocamento de ida e volta e está ligado
com o sentido etimológico do termo tour;
- permanência fora do domicílio: ligado à viagem e permanência fora do domicílio,
demanda a solicitação equipamento de hospedagem, gasto do turismo no local visitado e o
comportamento da comunidade local;
- temporalidade: a viagem e a permanência são os dois elementos característicos da
atividade turística, mas insuficiente para compor uma conceituação. Considera-se viajante e pode
referir a transferência para outra localidade, neste caso, trata-se de emigrante;
- sujeito do turismo: o centro de toda a conceituação sobre o turismo é focado no
“homem”. Seu desejo e necessidade originam as várias atividades econômicas para satisfazê-lo;
- objeto do turismo: trata-se da infra-estrutura básica para satisfazer as necessidades do
turista.
Barreto (1995, p.12) indica que a definição mais aceita sobre o turismo é a da
Organização Mundial do Turismo – OMT que traduz: “...soma de relações e de serviços
resultantes de um câmbio de residência temporário e voluntário motivado por razões alheias a
negócios ou profissionais”.
Nesse trabalho de pesquisa, a conceituação sobre o turismo incorporará as definições
integradas entre os aspectos econômico, técnico e holístico proposto por Beni (op.cit.), que serão
a base para o desenvolvimento turístico da região, ao entender que o aspecto econômico
impulsionará a economia local. O aspecto técnico é necessário para incorporar estudos com base
científica na região, visando sua sustentabilidade, e o aspecto holístico que foca no respeito à
comunidade local poderá ser um meio para resgatar a cultura local.

3.2 Ecoturismo: alternativa para a sustentabilidade?
A conceituação de "ecotourism" surgiu de "ecological tourism", a partir do interesse e da
preocupação de se pensar mecanismos capazes de minimizar impactos ambientais. Entre os anos
de 1970 e 1980 surgem algumas referências acadêmicas e teóricas sobre o ecoturismo. No
Canadá, surge a idéia de "ecotours" como a identificação de roteiros turísticos ao longo da
rodovia-cênica Trans-Canadá.
A definição conceitual e formal de ecoturismo surge em 1983 com Ceballos-Lascuráin ao
afirmar que “ecoturismo é aquela modalidade de turismo que consiste em viajar a áreas naturais
relativamente pouco perturbadas com o objetivo específico de admirar, desfrutar e estudar sua
paisagem, sua flora e sua fauna silvestre, assim como as manifestações culturais [...] o
ecoturismo implica um enfoque científico, estético ou filosófico...”(CEBALLOS-LASCURÁIN4,
1998, p.7 apud DIAS, 2003, p.109).

4

CEBALLOS-LASCURÁIN, H. Ecoturism, naturaleza y deserrollo sistenible. México: Editorial Diana, 1998.
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Na década de 90 surge uma ampliação dessas definições iniciais de ecoturismo; a que
teve maior destaque foi a que estabeleceu princípios defensores das diretrizes do
desenvolvimento sustentável, como:
"um segmento da atividade turística que utiliza, de forma sustentável, o
patrimônio natural e cultural, incentiva sua conservação e busca a formação de
uma consciência ambientalista através da interpretação do ambiente, promovendo
o bem-estar das populações envolvidas". (EMBRATUR, 1994, p.19)

Destaca-se a participação das comunidades locais que, além de permitir geração de renda
e a qualidade da experiência turística, propicia as bases da cidadania e estrutura os pilares da
gestão sustentável do ecoturismo. Diante desse fato, existe um consenso entre os empresários do
turismo de que este é um mercado em franca expansão, com possibilidades, de fato, de gerar
bilhões de dólares5, empregos e princípios de cidadania.
Entre os itens identificadores do ecoturismo incluem-se princípios antagônicos ao turismo
de massa, focado em maximizar receitas ao invés de maximizar resultados.
A Organização das Nações Unidas, a partir da Conferência Mundial das Nações Unidas
sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, a Rio-92, considerou o ecoturismo como uma forma
capaz de ser fonte alternativa sustentável e responsável para o uso dos recursos naturais e
culturais do planeta. O turismo estreita fronteiras num mundo globalizado, possibilitando a
busca, dos turistas, por locais que possuem vínculos com suas origens, e, ao mesmo tempo,
permite divulgar e a internacionalizar as riquezas naturais, a cultura e os costumes dos povos.
Por isso, abre-se a oportunidade para o local fazer frente ao global, pela revalorização da cultura
e do patrimônio ecológico.
A sociedade contemporânea trata o desenvolvimento sustentável como um princípio
regulador para qualquer forma de produção, desde bens primários até terciários. Os debates
recentes sinalizam o ecoturismo como uma alternativa para sustentabilidade do meio ambiente.
Esse conteúdo indica uma mudança de perspectiva para os negócios do turismo, pois a temática
ambiental deixou de ser uma questão específica dos ecologistas para se tornar um princípio de
amadurecimento da sociedade. Para Wearing e Neil (2001, p.136) “...a biodiversidade não pode
ser conservada sem o envolvimento das comunidade locais [...] nessa modalidade deve enfatizar
a importância das populações humanas e da experiência dos viajantes”, pois o “ecoturismo vem
sendo acolhido como uma oportunidade para gerar rendimentos e empregos” (LINDBERG;
HUBER JR, 2001, p.179).
Diversos autores como Wearing e Neil (2001, p.196-209), Western (2001, Prefácio),
Ceballos-Lascuráin (2001, Introdução) indicam as principais fontes para o crescimento do
ecoturismo. Sinteticamente, destacam-se:
a) a necessidade do desenvolvimento sustentável;
b) a crescente consciência ambiental por parte da comunidade global;
c) o desejo de um segmento relativamente afluente de turistas do mundo industrializado
de ter experiências com a natureza; e
5

Nos últimos anos, o segmento cresceu em média 10% ao ano e gerou um faturamento de cerca de 300 milhões de dólares.
Multiplicador de trabalho e distribuidor efetivo de renda, o ecoturismo, hoje, envolve cerca de meio milhão de pessoas, nas mais
distantes vilas do interior. Fonte: EMBRATUR e MINISTÉRIO DO ESPORTE E TURISMO. O turismo no Brasil. Principais
evoluções: 1995-2002. Brasília: Editora Letras Brasileiras, [s.d], 93p. (citação p.70)
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d) a convicção do mundo em desenvolvimento de que os recursos naturais são finitos e
que, portanto, precisam ser conservados para as gerações futuras.
Entre outros autores que tratam da questão do interesse da sociedade com os valores do
ecoturismo, estão Wearing e Neil (2001, Introdução) ao afirmar que “o interesse global e o
aumento exponencial do ecoturismo não podem ser explicados como qualquer das muitas
tendências no ramo do lazer, mas sim, como um reflexo de uma mudança fundamental no modo
como os seres humanos observam a natureza e se relacionam com ela”. Essas conceituações
tratam o ecoturismo como uma prática que tem como objetivo ampliar a compreensão da história
cultural e natural, ao mesmo tempo estabelecendo regras sociais que mantenham a integridade do
ecossistema e propiciando um maior benefício econômico à população.
O potencial promissor do Brasil para o desenvolvimento do ecoturismo pode ser
compreendido pela sua própria dimensão continental, diversidade ambiental, patrimônio cultural
e natural que revelam a diversidade. Atualmente, o Brasil possui 34 parques nacionais, 23
reservas biológicas naturais e 14 áreas de proteção ambiental. Entretanto, somente 20 parques
foram considerados apropriados à visitação pelo IBAMA, devido ao abandono dos demais, com
sucateamento de sua infra-estrutura.
Beni (2003, p.65) afirma que há uma tendência onde as reservas ecológicas passam a ser
visitadas como “santuários da natureza”, com propostas de criação de um conjunto de espaços
ambientais interligados no meio da floresta. Tem-se como exemplo a floresta tropical amazônica,
o Pantanal e as Chapadas. Destaca ainda, a importância do ecoturismo como principal fonte de
lazer, que envolve o deslocamento de 30 milhões de pessoas em todo o mundo. A dimensão
desse potencial do Brasil com o ecoturismo pode ser estimada em 3,8 milhões de estrangeiros,
dos quais 28% norte-americanos, que esperam a melhoria das condições ideais de infra-estrutura
para desembarcar na região amazônica nos próximos dez anos. Esse fluxo turístico conceberia a
acumulação de 8 milhões de dólares em divisas.
Para que o ecoturismo tenha resultado satisfatório, deve-se pensá-lo a partir da
participação dos habitantes locais, como uma estratégia de garantir o desenvolvimento das
comunidades. Na prática do ecoturismo tem-se uma identificação do turista como o indivíduo
que, ao vir desfrutar da natureza, até mesmo como um mecanismo de superação do stress urbano,
cria uma consciência capaz de disseminar novos princípios de sustentabilidade.
Os princípios do desenvolvimento sustentável propicia ao ecoturismo uma diretriz para
pensar, também, a organização política local. Isto resulta na ruptura com o modelo arcaico e
conservador dos governantes locais e possibilita adotar um modelo democrático e participativo
nos municípios brasileiros. A participação social da população na tomada de decisões
estratégicas, nos municípios, permite um planejamento apropriado anulando impacto negativos6.
6

Este fato é reconhecido no documento “Diretrizes para uma Política Estadual de Ecoturismo” (GOVERNO DO ESTADO DE
SÃO PAULO, 1997) no qual é destacado que o ecoturismo, sendo uma atividade econômica, produz impactos, benéficos ou
negativos nas áreas visitadas. Porém, tanto seus benefícios, quanto os problemas dele decorrentes, dependem da forma que são
organizados e realizados seu planejamento, implementação e monitoramento. Entre os impactos negativos causados pelo
ecoturismo, o documento apresenta alguns, tais como: alteração da paisagem pela implantação de construções e infra-estrutura;
consumo excessivo dos recursos naturais e estímulo ao consumo de souvenirs produzidos a partir de elementos naturais escassos,
podendo levar ao seu esgotamento; produção excessiva de lixo e resíduos sólidos e efluentes líquidos; desequilíbrios dos
ecossistemas naturais pela introdução de espécies exóticas de animais e plantas; surgimento de construções mal planejadas e de
favelas; aumento do custo de vida devido à elevação de preços de imóveis e de itens de consumo; perda de valores tradicionais
em conseqüência da introdução de novas culturas; aumento da população local devido à geração de fluxos migratórios para áreas
de concentração turística, entre outros.
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Enfim, o ecoturismo como projeto de um turismo sustentável exige princípios de gestão
pública capaz promover o desenvolvimento sustentável. A falta de planejamento turístico,
sistemas turísticos, infra-estrutura e falta de incentivo do poder municipal são alguns dos motivos
que dificultam a avanço do ecoturismo, pois a atividade turística sustentável exige compromisso
da comunidade e de seus gestores. “A atividade do ecoturismo deve abranger em sua
conceituação a dimensão do conhecimento da natureza, a experiência educacional interpretativa,
a valorização das culturas tradicionais locais e a promoção do desenvolvimento sustentável”
(EMBRATUR, 1994, p.19).
Para Lima (2003, p.79) “...a diferenciação entre o ecoturismo e o turismo convencional
apontam o seu significativo potencial educativo, argumentando que essa atividade pode
representar um sinal de mudança nos rumos da degradação acelerada do planeta, do ponto de
vista de uma transformação das relações predatórias do homem como o mundo natural.”
Entretanto o ecoturismo, enquanto atividade sustentável, necessita amadurecer as
discussões pois há diferentes entendimentos que criam expectativas ambientais e econômicas que
extrapolam suas possibilidades. Portanto deve ser incorporado à outras fontes de recurso
econômico do município.
No caso do Vale do Ribeira, a preocupação com o impacto ambiental é algo latente, pois
cinqüenta por cento das áreas da região são de unidades de conservação com parques, reservas e
estações ecológicas. Entretanto, como conciliar os projetos e interesses das comunidades
tradicionais, que precisam superar os piores índices de desenvolvimento no Estado de São Paulo.
O ecoturismo tem um lastro social capaz de suprir as necessidades econômicas da região, desde
que exista um envolvimento da população local nesse processo. A participação popular das
comunidades locais nos programas de ecoturismo deve ir além do discurso populista de
participação popular, pois a tarefa está em envolvê-las numa prática social de cidadania.
Essa prática poderá ser iniciada por intermédio da Educação Ambiental, como afirmam
Wearing e Neil (2001, p.12) “...o ecoturismo tem um papel educativo [...] o ecoturista expressa
um forte desejo de aprender sobre a natureza em suas viagens [...] grande ênfase recai sobre a
apreciação, a educação e a interpretação da natureza por meio da explanação de conceitos,
significados e inter-relacionamentos do fenômeno natural”.
A implantação da atividade turística que considera a estratégia de planejamento, estudos
do meio físico, biótico, socioeconômico e cultural, aliados aos preceitos de desenvolvimento
sustentável, agregada ao saber da comunidade local que detém o conhecimento empírico,
histórico e cultural do território e conjugada com a Educação Ambiental é condição decisiva para
a sustentação do ecoturismo. A importância da Educação Ambiental resultou em sua legalização
ao instituir a Política Nacional de Educação Ambiental, amparada pela Lei Federal n° 9795 de
27 de abril de 1999, que orienta quanto aos princípios, aos objetivos, às linhas de atuação e às
estratégias de sua implementação.
No Capítulo I, parágrafo primeiro definiu Educação ambiental como “... os processos por
meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos,
habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso
comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade”. Os princípios de
sustentabilidade da atividade turística precisam ser norteados pelo processo de educação
ambiental. Por isso, a educação ambiental tornou-se um direito de todo cidadão brasileiro, que
envolve o poder público e a sociedade civil num novo modelo educacional. Sob essa perspectiva
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foi instituída a Lei Federal n° 9795, segundo a qual, o processo educativo tem de cumprir os
seguintes itens:
I.

ao Poder Público, nos termos dos artigos 205 e 225 da Constituição Federal,
definir políticas públicas que incorporem a dimensão ambiental, promover a
educação ambiental em todos os níveis de ensino e o engajamento da sociedade na
conservação, recuperação e melhoria do meio ambiente;

II.

às instituições educativas, promover a educação ambiental de maneira integrada
aos programas educacionais que desenvolvem;

III. aos órgãos integrantes do Sistema Nacional de Meio Ambiente, promover ações de
educação ambiental integradas aos programas de conservação, recuperação e
melhoria do meio ambiente;
IV. aos meios de comunicação de massa, colaborar na disseminação de informações e
práticas educativas sobre meio ambiente, bem como incorporar a dimensão
ambiental em sua programação;
V.

às empresas, entidades de classe, instituições públicas e privadas, promover
programas destinados à capacitação dos trabalhadores, visando à melhoria e ao
controle efetivo sobre o ambiente de trabalho e as repercussões do processo
produtivo no meio ambiente;

VI. à sociedade , manter atenção permanente à formação de valores, atitudes e
habilidades que propiciem a atuação individual e coletiva voltada para a prevenção,
a identificação e a solução de problemas ambientais.

Os princípios básicos que norteiam a Educação ambiental são:
I.

o enfoque humanista, holístico, democrático e participativo;

II.

a concepção do meio ambiente em sua totalidade, considerando a interdependência
entre o meio natural, o sócio-econômico e o cultural, sob o enfoque da
sustentabilidade;

III.

o pluralismo de idéias e concepções pedagógicas, na perspectiva da inter, multi e
transdisciplinaridade;

IV.

a vinculação entre a ética, a educação, o trabalho e as práticas sociais;

V.

a garantia de continuidade e permanência do processo educativo;

VI.

a permanente avaliação crítica do processo educativo;

VII. abordagem articulada das questões ambientais locais, regionais, nacionais e
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globais;
VIII. o reconhecimento e o respeito à pluralidade e à diversidade individual e cultural.

O artigo 5o define os objetivos fundamentais da educação ambiental:
I.

o desenvolvimento de uma compreensão integrada do meio ambiente em suas
múltiplas e complexas relações, envolvendo aspectos ecológicos, psicológicos,
legais, políticos, sociais, econômicos, científicos, culturais e éticos;

II.

a garantia de democratização das informações ambientais;

III. o estímulo e o fortalecimento de uma consciência crítica sobre a problemática
ambiental e social;
IV. o incentivo à participação individual e coletiva, permanente e responsável, na
preservação do equilíbrio do meio ambiente, entendendo-se a defesa da qualidade
ambiental como um valor inseparável do exercício da cidadania;
V.

o estímulo à cooperação entre as diversas regiões do País, em níveis micro e
macro-regionais, com vistas à construção de uma sociedade ambientalmente
equilibrada, fundada nos princípios da liberdade, igualdade, solidariedade,
democracia, justiça social, responsabilidade e sustentabilidade;

VI. o fomento e o fortalecimento da integração com a ciência e a tecnologia;
VII. o fortalecimento da cidadania, autodeterminação dos povos e solidariedade como
fundamentos para o futuro da humanidade.
Diante da exposição legal das tarefas da educação ambiental, pode-se considerar que um
dos principais objetivos da EA é contribuir para a formação de uma cultura ambiental que
envolve os interesses ambientais, econômicos, sociais, culturais, políticos, éticos e tecnológicos
com maior sinergia e capaz de ampliar a consciência ambiental como um processo para garantir
a própria vida. A Educação Ambiental é decisiva para formação da cidadania, pois sem uma
mudança dos princípios éticos e sociais de cada comunidade em torno da questão ambiental,
qualquer projeto de ecoturismo não terá sucesso, visto que o principal patrimônio no ecoturismo
é o fortalecimento das relações entre a comunidade local e os visitantes em torno da
sustentabilidade ambiental.

3.3 Desenvolvimento Sustentável
Num levantamento histórico, a idéia de Desenvolvimento Sustentável teve início na
década de 1960, a partir dos debates sobre o impacto ambiental decorrente do intenso processo
de industrialização e sua conseqüência na depredação dos recursos naturais.
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Nesse período, os índices de poluição dos Estados Unidos comprometiam o meio
ambiente e a qualidade de vida dos cidadãos pelo alto grau de poluição.
“A poluição era tão intensa que em 1963, três dias de smog7 contínuo sobre Nova
York levou quatrocentos habitantes da cidade à morte; a repetição do fenômeno
causou mais 170 vítimas” (SANTOS; BARBOSA, 2003, p.132 apud STOTZ

et al., 1992, p. 31).
A partir deste incidente, começam as disputas de interesses entre as corporações
industriais e os movimentos organizados de cidadãos comuns que compreenderam a necessidade
de cuidar do meio ambiente. Essas manifestações políticas foram decisivas para consolidar
diretrizes sobre questões ecológicas, que exigiam implementação de políticas para minimizar o
impacto da biosfera.
A partir da segunda metade do século XX, após a II Guerra Mundial, o intenso processo
de crescimento econômico e a elevada taxa de consumo repercute no agravamento dos
problemas ambientais. A exploração dos recursos naturais sem precedentes, com o objetivo de
atender a demanda da atividade econômica e o consumo, principalmente nos países
desenvolvidos, resultou na deterioração física dos grandes componentes da biosfera – a
atmosfera, os oceanos, a cobertura dos solos, o sistema climático e as espécies animais e
vegetais.
O reconhecimento da extensão e intensidade da crise ambiental começou a gestar uma
nova mentalidade em que a biosfera passou a ser percebida como um espaço comum para todos
os seus habitantes. É nesse contexto histórico que, em abril de 1968, cientistas, pedagogos,
industriais, economistas e humanistas de diversos países reúnem-se na Itália, a convite de Arillio
Perccei, um empresário preocupado com as questões econômicas e ambientais. Desse encontro,
cria-se o Clube de Roma, liderado por Dennis L. Meadows, com o propósito de pensar soluções
para os problemas decorrentes das crescentes pressões demográficas que já exerciam sobre o
delicado equilíbrio do ecossistema mundial, atingindo os recursos não-renováveis.
O arcabouço teórico do pensamento do Clube de Roma reside na idéia de que o planeta é
um sistema finito de recursos, submetido às pressões do crescimento exponencial da população e
da produção econômica. As suas conclusões apontavam para o colapso do sistema. Suas
propostas organizavam-se em torno da noção de um gerenciamento global da demografia e da
economia, a fim de alcançar um estado de equilíbrio dinâmico. Severas medidas de controle da
natalidade e mudanças radicais nos modelos produtivos, com ênfase numa “economia de
serviços”, eram as recomendações centrais da nova escola de pensamento ecológico.
O Clube de Roma elabora diversos relatórios, dentre eles, destacando-se o documento
chamado “Limites de crescimento” (The limits to growth), publicado em 1972, que expunha um
complexo modelo matemático mundial, embasado numa nova metodologia de dinâmica de
sistemas. Demonstrava que, se o crescimento demográfico e econômico continuasse a longo
7
Smog. (1) Termo que combina as palavras inglesas "smoke" e "fog" ( fumaça e neblina). O smog ocorre quando a poluição
acontece em combinação com gotículas de vapor de água. O smog é prejudicial para a saúde. (2) Neologismo surgido na década
de 60, para designar o fenômeno de poluição atmosférica, no qual os contaminantes se misturam à névoa, dificultando a
dispersão. Usa-se também a expressão smog fotoquímico. (3) É a mistura de névoa com fumaça - fumaça (smoke) mais névoa
(fog) (EHRLICH; EHRLICH, 1974). (4) Em geral, usado como um equivalente à poluição do ar, particularmente associado a
oxidantes
(The
World
Bank,
1978).
Fonte:
disponível
em:
http://www.ambientebrasil.com.br/composer.php3?base=./educacao/index.php3&conteudo=./glossario/s.html
Acesso: 30/06/2006
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prazo, inevitáveis efeitos catastróficos iriam ocorrer em meados do século XXI, como a escassez
de recursos hídricos, poluição, fome, doenças, o que culminaria em grande mortandade e na
diminuição da população.
Seria necessário adotar uma política mundial de controle de crescimento a qual foi
denominada política do “crescimento zero”. A política de “crescimento zero” foi julgada
simplista por considerar o mundo homogêneo, tendo como indicador o consumo de energia e de
recursos. Esse modelo foi contestado pelos países subdesenvolvidos e, apesar das críticas,
cumpriu sua missão ao propor um modelo de análise ambiental global e, sobretudo, de alertar a
Humanidade sobre a questão ambiental. Estes estudos lançaram subsídios para a idéia de se
desenvolver, mas preservando.
As prospecções descritas nos relatórios do Clube de Roma e das movimentações dos anos
60 culminaram no encontro preparativo para a Conferência de Estocolmo, realizado em junho de
1971 na cidade de Founeux – Suíça, denominado do “Painel Técnico em Desenvolvimento e
Meio Ambiente“. Segundo Franco (2001, p.157-158):
“Nesse evento se delinearam dois problemas diferentes: os decorrentes da falta
de desenvolvimento como, por exemplo, a pobreza e a falta de saneamento
básico; e os decorrentes do desenvolvimento como, por exemplo, a poluição
industrial e o consumismo elevado. Nesse encontro surgiu o conceito de
“ecodesenvolvimento” definido como desenvolvimento baseado na
potencialidade de um ecossistema, levando em conta a participação da população
local, a redução de desperdícios e a reciclagem de resíduos. O evento de Founeux
reconhecia que “desenvolvimento” e meio ambiente estão intimamente
relacionados e preparava, portanto, o clima para que se realizasse a Conferência
de Estocolmo”.

3.3.1 Conferência de Estocolmo
Segundo Franco (2001, p.158-159), a partir da década de 1970 começam a emergir
documentos oficiais e trabalhos de reconhecidos cientistas, que anunciam a insustentabilidade do
desenvolvimento planetário pelos caminhos percorridos pelos países desenvolvidos.
Em 1972, surge uma polêmica sobre o crescimento com o primeiro informe do Clube de
Roma sobre os limites do crescimento, encarregado a uma equipe do MIT (Massachusetts
Institut of Tecnology) sob a orientação de D. Meadows. O informe destacava a impossibilidade
de um crescimento indefinido, em um mundo finito como o planeta. A equipe de Meadows,
consciente de que a manutenção da vida do planeta depende da estabilidade dos sistemas
naturais, insistiu na necessidade de contenção do crescimento global e na capacidade de
progresso tecnológico para dissolver qualquer limite físico.
De 5 a 16 de junho de 1972 ocorre a Conferência das Nações Unidas para o Meio
Ambiente Humano – a Conferência de Estocolmo, que, destacando os problemas da pobreza e o
crescimento da população, elabora metas ambientais e sociais centrando sua atenção nos países
em via de desenvolvimento.
Como resultado da Conferência, surgiu o Programa das Nações Unidas para o Meio
Ambiente – Pnuma, com sede mundial em Nairobi, com o objetivo de catalisar as atividades de
proteção ambiental dentro do sistema das Nações Unidas. Foi criado também o Fundo Voluntário
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para o Meio Ambiente, que conta com a colaboração de vários organismos de âmbito regional e
internacional, além de entidades governamentais, e é gerido pelo Pnuma. A partir da
Conferência, passou a celebrar-se o dia 5 de junho como Dia Mundial do Meio Ambiente.
3.3.2 Relatório Brundtland
Em 1983, foi criada, pelo Programa de Meio Ambiente das Nações Unidas, a Comissão
Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (CMMAD), por meio da Assembléia Geral
das Nações Unidas.
A CMMAD, presidida pela ex-Primeira Ministra da Noruega, Gro Harlem Brundtland,
tinha como objetivo reexaminar os problemas críticos do meio ambiente e desenvolvimento do
planeta e formular propostas realistas para solucioná-los. A CMMAD fez pesquisas e trabalhou
junto ao público durante três anos, executou estudos técnicos específicos, consultou líderes em
política, negócios, educação, ciência e desenvolvimento.
A comissão chega afinal, em 1987, a um relatório de todas aquelas atividades, intitulado
Our commom future (Nosso futuro comum), registrando sucessos e falhas do desenvolvimento
mundial. Entre os resultados positivos estavam: expectativa de vida crescente; mortalidade
infantil decaindo; maior grau de alfabetização; inovações técnicas e científicas promissoras;
aumento da produção de alimento em relação ao crescimento da população mundial.
Consolida uma visão crítica do modelo de desenvolvimento adotado pelos países
industrializados e mimetizado pelas nações em desenvolvimento, ressaltando a incompatibilidade
entre os padrões de produção e consumos vigentes nos primeiros e o uso racional dos recursos
naturais e a capacidade de suporte dos ecossistemas. Reconhecia de forma oficial o termo
“Desenvolvimento Sustentável”, declarando o meio ambiente como um autêntico limite de
crescimento.
Para Guimarães (2001, p.55), a definição que se adotou internacionalmente foi a da
Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, que conceitua: desenvolvimento
sustentável é aquele que satisfaz as necessidades das gerações atuais sem comprometer a
capacidade das gerações futuras de satisfazer suas próprias necessidades.
Por outro lado, o relatório acusava na listagem dos problemas: o aumento da erosão do
solo e a expansão das áreas desérticas; florestas desaparecendo; poluição do ar crescente e
ameaçando a camada de ozônio; fracasso nos programas de desenvolvimento; aumento de
toxidade dos resíduos produzidos pela indústria e agricultura nas cadeias alimentares e áreas de
mananciais.
A conclusão do relatório fundamentou-se numa análise comparativa entre a situação do
mundo no começo e no final do século XX; declarava que no princípio do século o número de
pessoas existentes e a tecnologia vigente não perturbavam significativamente os sistemas do
planeta e que, ao findar do século, a situação mudava radicalmente com as atividades antrópicas
alterando completamente a atmosfera, o solo, a água, as plantas e animais e a relação entre eles.
Dessa forma, a CMMAD contribuiu com as bases filosóficas e científicas para as
discussões que se seguiriam objetivando o Desenvolvimento Sustentável, que culminaram na
Conferência do Rio em 1992. Essas bases anteviram uma nova era de crescimento econômico
sustentável que combateria a pobreza e melhoraria as condições de vida em todo o mundo.
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As bases da CMMAD, eminentemente tecnocráticas, admitiam de forma clara que a
solução dos problemas ambientais poderia ser conseguida por meio de medidas tecnológicas,
financeira e institucionais, sem questionar o modelo vigente de crescimento econômico.
3.3.3 Cúpula da Terra
A Assembléia Geral das Nações Unidas convocou a Conferência das Nações Unidas
sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (CNUMAD). Essa conferência ficou conhecida
mundialmente como Eco 92 ou Cúpula da Terra, pois esse evento tornou-se um marco histórico
para as negociações internacionais, em particular em questões de meio ambiente e
desenvolvimento.
Entre os principais objetivos da Conferência estava a criação de critérios e diretrizes para
chegar ao equilíbrio entre as necessidades econômicas, sociais e ambientais das gerações atuais e
futuras. Além desse ponto, a conferência buscou consolidar bases para ação mundial, como todos
os países desenvolvidos e em desenvolvimento, bem como entre governos e setores da sociedade
civil. Enfim, somente por intermédio da parceria global é que se conseguiria o Desenvolvimento
Sustentável.
A Declaração do Rio conseguiu negociar com mais de 170 países e firmou um
documento que defendia 27 princípios para alcançar o Desenvolvimento Sustentável em escala
global, fixando direitos e obrigações individuais e coletivos, no âmbito do Meio Ambiente e do
Desenvolvimento.
3.3.4 Agenda 21
A Agenda 21 teve como foco direto os países desenvolvidos, que são responsabilizados
pelas causas da contínua deterioração ambiental, e por disseminar práticas de modalidades
insustentáveis de consumo e produção, particularmente nos países de maior industrialização, que
são os motivos de grande preocupação e que agravam a pobreza e os desequilíbrios. As
resoluções da Agenda 21 propõem mudanças que envolvem as modalidades de consumo da
indústria, dos governos, das famílias e dos indivíduos.
Outro aspecto da conferência enfocou a necessidade de usar melhor e com maior
eficiência a energia dos recursos naturais; com a preocupação em garantir uma prática cidadã de
uso ecologicamente racional e sustentável dos recursos naturais renováveis; com a redução ao
mínimo da geração de lixo. Enfim, a Agenda 21 buscou o fortalecimento dos valores que apóiem
o consumo sustentável.
3.3.5 Conferência Mundial sobre Desenvolvimento Sustentável em Johannesburgo
A Conferência Mundial sobre Desenvolvimento Sustentável, a Rio + 10, realizada em
2002, na cidade de Johannesburg, contou com a participação de 190 países e discutiu a
implantação e os resultados da Rio 92. A conferência tinha como objetivo aplicar medidas
concretas e identificar as metas quantificáveis, para colocá-las em ação de forma eficaz com a
Agenda 21. Foram avaliados os avanços obtidos com a Eco-92 e ampliou-se o escopo para as
chamadas Metas do Milênio que visavam, além de garantir a sustentabilidade ambiental:
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erradicar a fome e pobreza extrema; alcançar uma mínima educação primária com iguais
oportunidades para homens e mulheres; reduzir a mortalidade infantil com especial enfoque ao
combate à AIDS e malária; melhorar as condições de vida dos que moram em favelas e de outras
populações mais necessitadas; ampliar o acesso à água potável; desenvolver uma parceria global
para o desenvolvimento que incluísse sistemas internacionais de comércio e financiamento não
discriminatórios e atendesse às necessidades especiais dos países em desenvolvimento, aliviando
suas dívidas externas, provendo trabalho aos jovens e acesso a remédios e novas tecnologias.
3.3.6 Qual o futuro do desenvolvimento sustentável?
Pensar a relação do futuro de políticas de desenvolvimento sustentável é decisivo para
qualificar o processo de tomada de decisões. Para Beni (2003, p.145), “o desenvolvimento
sustentável é um conceito útil na medida em que aponta para a necessidade de reflexões para o
estabelecimento de uma visão de estrutura organizada da economia e da sociedade e de suas
relações de troca com o meio ambiente”.
Além das considerações de Beni, neste trabalho será adotado o conceito de
“Desenvolvimento Sustentável” definido pela Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e
Desenvolvimento: “desenvolvimento sustentável é aquele que satisfaz as necessidades das
gerações atuais sem comprometer a capacidade das gerações futuras de satisfazer suas
próprias necessidades”.
Sob a ótica dessas conceituações tem-se como exemplo as transformações
socioambientais das últimas duas décadas que apontam para uma crescente pressão social sobre
o uso de recursos naturais, principalmente quanto ao uso da água, que aumenta numa escala
exponencial em decorrência do crescimento demográfico e de ocupação desordenada.
O péssimo uso dos recursos hídricos e as ações desarticuladas entre municípios banhados
por bacias ou sub-bacias sinalizam os piores índices de desenvolvimento social. Para isso, os
atores políticos, econômicos, sociais e ambientais necessitam mudar seus paradigmas quanto à
questão ambiental. Dentro dos preceitos do “desenvolvimento sustentável” deve-se elaborar o
planejamento ambiental com mecanismos eficientes na gestão de recursos hídricos a partir de
diretrizes capazes de consolidar projetos estruturados e organizados, utilizando-se dos recursos
naturais em harmonia com o meio ambiente.
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4 PRECEITOS LEGAIS DA POLÍTICA URBANA
O capítulo II da Constituição do Estado de São Paulo de 1989, que trata sobre o
desenvolvimento urbano, incorporou os mesmos princípios estabelecidos pela Constituição
Federal de 1988.
O artigo 180 item I, da Constituição Estadual, assegura o pleno desenvolvimento das
funções sociais da cidade e a garantia do bem-estar de seus habitantes. No artigo 181, em seu
parágrafo primeiro, reitera a obrigatoriedade do plano diretor para todos os municípios paulistas.
Entretanto, apesar da obrigatoriedade definida por lei, para todos os municípios paulistas,
não há prazo estabelecido para o seu cumprimento, conforme demonstra o levantamento sobre
Habitação e Desenvolvimento Urbano apresentado no Caderno 5 do Fórum São Paulo século
XXI, elaborado pela Assembléia Legislativa e Fundação SEADE. Constata-se nesse estudo que
os municípios que integram a Região do Vale do Ribeira não possuem nenhum instrumento
urbanístico para ordenação da cidade tais como: Lei do Plano Diretor, Zoneamento,
Parcelamento do Solo, Código de Obras e Lei de Proteção ou Controle Ambiental.
As diretrizes da política urbana contam com a Constituição Federal de 1988 e com o
Estatuto da Cidade aprovado pela Lei 10257/2001, nos níveis federal, estadual e municipal para a
construção de cidade mais eqüitativa, sustentável e democrática.
O Estatuto da Cidade, previsto na Constituição Federal, se consubstancia na Lei Federal
n° 10.257, de 2001. Reforça a obrigatoriedade dos municípios com mais de vinte mil habitantes
elaborarem e revisarem seus Planos Diretores, até outubro de 2006, enquanto um instrumento
básico da política urbana, propulsor da ação política que alavanca o desenvolvimento econômico
e social. Esse instrumento pode contribuir para a definição das diretrizes do desenvolvimento
sustentável, tornando os cidadãos e cidadãs atores responsáveis e participativos no processo de
elaboração do Plano Diretor, conferindo-lhes a responsabilidade do controle sobre o uso e
ocupação do solo, de modo que a propriedade urbana e rural cumpra o seu papel social.
A obrigatoriedade de elaboração de Plano Diretor estende aos municípios integrantes de
regiões metropolitanas e aglomerações urbanas, às áreas de especial interesse turístico e às áreas
de influência de empreendimentos ou atividades com significativo impacto ambiental de âmbito
regional ou nacional, aplicável em Itariri e no Vale do Ribeira, e nas situações em que o poder
público municipal pretende utilizar os instrumentos previstos no parágrafo 4o do artigo 182 da
Constituição, para a seguinte aplicação:
“É facultado para o poder público municipal, mediante lei específica para área
incluída no Plano Diretor, exigir nos termos da lei federal, do proprietário do solo
urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, que promova seu adequado
aproveitamento, sob pena, sucessivamente, de: parcelamento ou edificação
compulsórios; imposto sobre a propriedade predial e territorial progressivo no
tempo; desapropriação com pagamento mediante títulos da dívida pública, de
emissão previamente aprovada pelo Senado Federal, com prazo de resgate de até
dez anos, em parcelas anuais, iguais e sucessivas, assegurados o valor real da
indenização e os juros legais”.
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4.1 Estatuto da Cidade
O Estatuto da Cidade estabelece as diretrizes do desenvolvimento urbano, regulamenta os
artigos 182 e 183 da Constituição Federal e institui os instrumentos urbanísticos e também o
sistema de gestão de política urbana que deve ser aplicados pela União, Estados e municípios
para a construção de cidades mais eqüitativas, sustentáveis e democráticas.
O Estatuto possibilita a aplicação da política urbana voltada para promoção da inclusão
social e territorial das cidades, considerando os aspectos urbano, rural, social e político que
contemplam medidas legais e urbanísticas fundamentais para implementar a política urbana.
O artigo 2º define que o objetivo da política urbana é ordenar o pleno desenvolvimento
das funções sociais da cidade e da propriedade urbana e deve promover a integração e
complementaridade entre as atividades urbanas e rurais, tendo em vista o desenvolvimento
socioeconômico do Município e do território sob sua área de influência.
O capítulo III trata sobre Plano Diretor e estabelece, no artigo 40, que o Plano Diretor é
parte integrante do processo de planejamento municipal e deve abranger a zona urbana e rural. A
política de desenvolvimento urbano tem por objetivo o desenvolvimento pleno das funções
sociais da cidade e a garantia do bem estar dos habitantes. Assim sendo, não há como separar os
habitantes situados na zona rural dos habitantes situados na zona urbana8, principalmente nos
municípios com população até 20 mil habitantes, pois esta realidade demonstra a inter-relação
rural-urbana já que a população residente na zona rural tem emprego e trabalho na zona urbana e
utiliza os serviços de infra-estrutura e de serviços estabelecidos e instalados na zona urbana. Por
outro lado, a política de desenvolvimento urbano está fundamentada nos princípios do
desenvolvimento sustentável, que prevê a garantia do meio ambiente sadio e equilibrado está
diretamente relacionado ao ambiente rural.
O Estatuto da Cidade define as ferramentas que o Município deve utilizar para minimizar
e enfrentar os problemas de desigualdade social e territorial nas cidades,
“...a nova lei delega esta tarefa para os municípios, oferecendo para as cidades
um conjunto inovador de instrumentos de intervenção sobre seus territórios, além
de uma nova concepção de planejamento e gestão urbanos.
As inovações contidas no Estatuto situam-se em três campos: um conjunto de
novos instrumentos de natureza urbanística voltado para induzir – mais do que
normatizar – as formas de uso ocupação do solo; uma nova estratégia de gestão
que incorpora a idéia de participação direta do cidadão em processos decisórios
sobre o destino da cidade; e a ampliação das possibilidades de regularização das
posses urbanas, até hoje situadas na ambígua fronteira entre o legal e o ilegal“

(ROLNIK, 2001,p.1-2).

8

Dos 5.561 municípios brasileiros, concentram-se em 4.074 município (73,26%) os municípios com até 20 mil habitantes. Isto
representa que: reside em zona urbana 55% (18.492.363 habitantes) e 45% (15.126.494 habitantes) da população na zona rural.
Destaca-se a importância da integração das zonas urbanas e rural na elaboração dos Planos Diretores em municípios de pequeno
porte, embora a concentração populacional (80,20%) esteja em municípios com população acima de 20 mil habitantes (total da
população
brasileira:
169.799.170
habitantes).
Fonte:
www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/indicadores_sociais_municipais/batela. Acesso: 03 out. 2006.
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Além disso, o Estatuto prevê a participação direta dos cidadãos nos processos decisórios
com o direito e o dever de exigir ao Poder Público a intervenção sobre o território para a
construção de cidades mais justas e belas.
4.1.1 Diretrizes Gerais do Estatuto da Cidade
O artigo 21, inciso XIX da Constituição prevê a competência da União para instituir as
diretrizes para o desenvolvimento urbano e estabelecer as normas gerais de direito urbanístico.
No Estatuto da Cidade, as diretrizes gerais da política urbana como normas gerais de
direito urbanísticos são para os municípios as normas balizadoras e indutoras da aplicação dos
instrumentos de política urbana regulamentados na lei.
A utilização dos instrumentos do Estatuto da Cidade de forma contrária às diretrizes
gerais poderá ser questionada por via judicial ao ser considerada uma lesão à ordem urbanística e
resultar em responsabilizar os agentes públicos e privados pelo uso indevido dos instrumentos de
política urbana que acarrete lesões às funções sociais da cidade e ao direito a cidades
sustentáveis.
As diretrizes gerais estabelecem parâmetros orientadores para a construção da política
urbana definida no artigo 2° do Estatuto da Cidade, cuja aplicação é fundamental para nortear a
elaboração do Plano Diretor, Lei Orgânica Municipal e constituir a lei urbana própria e
especifica de acordo com as especificidades e realidade local. Essas diretrizes gerais são:
I – garantia do direto a cidades sustentáveis, entendido como direito à terra urbana, à
moradia, ao saneamento ambiental, à infra-estrutura urbana, ao transporte e aos serviços
públicos, ao transporte e ao lazer, para as presentes e futuras gerações;
II – gestão democrática por meio da participação da população e de associações
representativas dos vários segmentos da comunidade na formulação, execução e
acompanhamento de planos, programas e projetos de desenvolvimento urbano;
III – cooperação entre os governos, a iniciativa privada e os demais setores da sociedade
no processo de urbanização, am atendimento ao interesse social;
IV – planejamento do desenvolvimento das cidades, da distribuição espacial da
população e das atividades econômicas do município e do território sob sua área de
influência, de modo a evitar e corrigir as distorções do crescimento urbano e seus efeitos
negativos sobre o meio ambiente;
V – oferta de equipamentos urbanos e comunitários, transporte e serviços públicos
adequados aos interesses e necessidades da população e às características locais;
VI – ordenação e controle do uso do solo, de forma a evitar a utilização inadequada dos
imóveis urbanos; a proximidade de usos incompatíveis ou inconvenientes; o
parcelamento do solo, a edificação ou o uso excessivos ou inadequados em relação a
infra-estrutura urbana; a instalação de empreendimentos ou atividade que possam
funcionar como pólos geradores de tráfego, sem a previsão da infra-estrutura
correspondente; a retenção especulativa de imóvel urbano, que resulte na sua
subutilização ou não utilização; a deterioração das áreas urbanizadas; a poluição e a
degradação ambiental;
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VII – integração e complementaridade entre as atividades urbanas e rurais, tendo em vista
o desenvolvimento socioeconômico do Município e do território sob sua área de
influência;
VIII – adoção de padrões de produção e consumo de bens e serviços e de expansão
urbana compatíveis com os limites de sustentabilidade ambiental, social e econômica do
município e do território sob sua área de influencia;
IX – justa distribuição de benefícios e ônus decorrentes de processo de urbanização;
X – adequação de instrumentos de política econômica, tributaria e financeira e dos gastos
públicos aos objetivos do desenvolvimento urbano, de modo a privilegiar os
investimentos geradores de bem estar e a fruição dos bens pelos diferentes segmentos
sociais;
XI – recuperação de investimentos do Poder Público de que tenha resultado a valorização
de imóveis urbanos;
XII – proteção, preservação e recuperação do meio ambiente natural e construído, do
patrimônio cultural, histórico, artístico, paisagístico e arqueológico;
XIII – audiência do Poder Público municipal e da população interessada nos processo de
implantação de empreendimentos ou atividades com efeitos potencialmente negativos
sobre o meio ambiente natural ou construído, o conforto ou a segurança da população;
XIV – regulação fundiária e urbanização de áreas ocupadas por população de baixa renda
mediante o estabelecimento de normas especiais de urbanização, uso e ocupação do solo
e edificação, considerando a situação socioeconômica da população e as normas
ambientais;
XV – simplificação da legislação de parcelamento, uso e ocupação do solo e das normas
edilícias, com vistas a permitir a redução dos custos e o aumento da oferta dos lotes e
unidade habitacionais;
XVI – isonomia de condições para agentes públicos e privados na promoção de
empreendimentos e atividades relativos ao processo de urbanização, atendido o interesse
social.
As diretrizes gerais do Estatuto da Cidade referem-se à questão ambiental, no inciso I, em
que preconiza o direto às cidades sustentáveis, o direito ao meio ambiente, às condições dignas
de vida, ao exercício da cidadania e a vivência numa cidade com qualidade de vida sob os
aspectos social e ambiental.
No inciso IV, o crescimento e desenvolvimento urbano são compreendidos como um
processo que pressiona o equilíbrio social e ambiental.
A ordenação e o controle do uso do solo, de forma a evitar a poluição e degradação
ambiental, estão previstos no inciso VI.
Sobre a proteção, preservação e recuperação do meio ambiente natural e construído, foi
estabelecido no inciso XII.
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O inciso XIV visa efetivar o direito à moradia para as pessoas que vivem em favelas,
loteamentos populares, nas periferias e cortiços, mediante a legalização e a urbanização das áreas
urbanas ocupadas, desde que estejam de acordo com as normas ambientais.
4.1.2 Estatuto da Cidade: o rural, o regional e o município de pequeno porte
Pozzobon (2004, p.68) classifica os municípios de pequeno porte9 em dois grupos:
pequenos municípios predominantemente urbanos, localizados nas periferias das metrópoles e
das grandes e médias cidades e os municípios predominantemente rurais, em que o ecossistema é
pouco alterado pelas atividades urbanas e a economia urbana é alicerçada nas atividades ligadas
ao meio natural. É nesse segundo grupo que estão inseridos os municípios do Vale do Ribeira.
Para os municípios de pequeno porte, os Planos Diretores devem abordar novas reflexões e
construções de parâmetros que contemplem uma diversidade de situações que vão além do
simples critério populacional, pois,
“É muito diferente planejar o pequeno município localizado em região
metropolitana, na região amazônica, nas novas fronteiras agrícolas do centrooeste ou nas antigas colônias do Sul do Brasil. É preciso incorporar outras
variáveis – localização, densidade demográfica, crescimento populacional,
dinamismo da economia, dimensão territorial, formação histórica, inserção
regional, dentre outros”. (POZZOBON, 2004, p.68)

O Plano Diretor deve envolver uma leitura socioterritorial da zona rural, com pretensões
de sistematizar e analisar informações dos problemas de um novo ordenamento territorial local,
na perspectiva de consolidar subsídios capazes de direcionar uma proposta democrática de
discutir o acesso à terra urbana e rural, a partir de diretrizes coerentes para o desenvolvimento
humano e, principalmente, para que a propriedade rural assuma o compromisso com os
princípios socioambientais. O resultado da leitura socioterritorial da zona rural deve ser
consolidado em um quadro de tendências de desenvolvimento para as atividades agrícolas e nãoagrícolas. Essas referências possibilitam mapear o território com foco no zoneamento ecológicoeconômico, para subsidiar a análise e concepção de um Plano Diretor. Para Pinheiro (2004, p.
60), o processo de concepção de um macro-zoneamento rural depende de algumas informações,
tais como:
• A estrutura das propriedades imobiliárias rurais com atividades agropecuárias, de
extração vegetal e exploração mineral, caracterizada quanto ao preço da terra, grau de
concentração fundiária e perfil de arrendamento;
• As tendências de evolução e transformação na produção agropecuária, extração vegetal
e exploração mineral, dependendo da situação;
9
A ampla maioria dos municípios brasileiros é de pequeno porte: 73% têm menos de 20 mil habitantes e esse índice alcança 80%
quando se incluem os municípios com menos de 50 mil habitantes e com baixa densidade populacional. São 4.485 pequenos
municípios, para os quais o país nunca teve política específica. A nossa experiência de planejamento urbano, exceto práticas
localizadas, está voltada para as grandes e médias cidades. O próprio Estatuto das Cidades traz, no seu conteúdo, essa concepção.
Grande parte dos seus instrumentos está direcionada aos processos de verticalização, de expansão periférica ou de falta
expressiva de moradias, característicos dos municípios de médio e grande porte. Restam 3.218 dos pequenos municípios
excluídos dessa obrigatoriedade, a não ser que as leis orgânicas estaduais ou municipais o determinem, ou que os municípios,
voluntariamente, desejem implementar alguns dos instrumentos previstos pelo Estatuto. Fonte: POZZOBON, R. M. Plano Diretor
para pequenos municípios. In: MINISTÉRIO DAS CIDADES. Plano Diretor Participativo: guia para elaboração pelos
municípios e cidadãos. Brasília: CONFEA, 2004, p. 68-72.
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• As principais destinações e formas de transporte dos produtos agropecuários, da
extração vegetal e exploração mineral;
• As áreas com importantes recursos naturais preservados;
• O passivo ambiental;
• O perfil do solo do ponto de vista geotécnico e da produção agrícola;
• O perfil socioeconômico e a organização territorial dos núcleos-sede dos distritos rurais;
• Os loteamentos clandestinos classificados segundo sua estrutura fundiária, condições
urbanísticas e perfil socioeconômico;
• Os condomínios residenciais fechados, formais e clandestinos;
• A presença ou não de indústrias poluidoras;
• As compatibilidades e incompatibilidades entre as atividades agropecuárias,
extrativistas, de exploração mineral e os núcleos de moradias, formais e clandestinos;
• O perfil dos bens e imóveis de interesse histórico, arquitetônico e cultural como, por
exemplo, fazendas antigas que guardam patrimônio de períodos econômicos anteriores.
O mapeamento ecológico-econômico deve incorporar itens importantes para o
implantação e desenvolvimento da atividade turística, pois é na área rural que essa atividade se
desenvolve, desta forma, deve-se incorporar outras informações como:
• Os recursos naturais ou de interesse sociocultural;
• As Unidades de Conservação;
• Os hotéis-fazenda;
• As residências em condições ou possíveis para implantar a hospedagem domiciliar;
• As edificações ou residências interessadas em implementar um restaurante rural;
• Os locais para prática de esportes; e
• Os pontos com atrativos para o ecoturismo.
Além da temática “município de pequeno porte” e a “questão rural”, Azevedo (2004,
p.134) afirma que, o Estatuto da Cidade deixou algumas lacunas ao abordar brevemente a
questão regional. O Plano Diretor tem a dimensão de articular as ações de planejamento
municipal, mas deixa em aberto a articulação de ações no desenvolvimento regional. A autora
identifica nas cidades de pequeno porte, laços históricos de condições de sítios naturais
compartilhados, apresentam relações de complementaridade e dependência, principalmente na
atividade econômica com destaque para a atividade turística e nas áreas de proteção ambiental. A
questão regional pressupõe a necessidade de gestão compartilhada ou de tratamento conjunto dos
problemas e potencialidade. Os Planos Diretores que abordam a questão regional, em municípios
que mantém fortes relações sociais e econômicas, obterão bons resultados, tanto para o
município como para a região se for tratado de forma articulada e conjunta. A autora (op.cit.) faz
algumas recomendações básicas para a articulação regional na elaboração de Planos Diretores
municipais, que são:
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• Capacitar as equipes técnicas municipais e representantes da sociedade civil dos
municípios envolvidos de forma conjunta para o nivelamento dos princípios que irão embasar a
elaboração dos Planos Diretores e toda a mobilização social, gerando também economia de
recursos;
• Levantar estudos recentes já realizados no âmbito regional, por exemplo, de bacias
hidrográficas e regiões econômicas;
• As equipes municipais poderão ter um comitê de articulação regional de todo o
processo;
• A elaboração dos Planos Diretores municipais deve explicitar conflitos e desencadear
discussões entre vários municípios em torno de questões comuns e ter um ponto de conexão com
o planejamento regional;
• Construir um ambiente que propicie negociações com vistas a instituir mecanismos de
solidariedade regional;
• Compartilhar dados sobre a realidade regional, como, por exemplo, os levantamentos
aerofotogramétricos, socioeconômicos e geotécnicos municipais e a própria compra de
equipamentos de informática e softwares para os municípios;
• As oficinas de levantamento de problemas e potencialidades poderão ter momentos cujo
enfoque das discussões será local e outros que ocorrerão de forma regionalizada.
• Organizar seminários ou encontros regionais sobre determinadas temáticas ao longo do
processo de elaboração do Plano Diretor;
• Discutir de forma conjunta, os projetos de outras esferas de governo ou projetos
municipais de impacto em determinados municípios;
• Reconhecer de forma conjunta, os espaços de valor ambiental e cultural para a região e
aqueles espaços degradados ou precários a serem transformados;
• A eleição de temas prioritários e estratégicos para municípios de uma dada região deve,
ser coordenados e compatibilizados em torno de uma agenda de natureza regional;
• A política e o planejamento do uso e ocupação do solo dos municípios de uma região
deve articular-se ao planejamento regional, especialmente entre municípios vizinhos.
As propostas para elaboração dos Planos Diretores para os municípios do Vale do
Ribeira, deverão avaliar, além das questões indicadas no Estatuto da Cidades, alternativas para os
“municípios de pequeno porte, as zonas rurais e a questão regional”, dimensionadas dentro do
princípio de “Desenvolvimento Sustentável”10, pois trata-se da maior porção de Mata Atlântica
do Estado de São Paulo, com mananciais hídricos, nascentes, cursos d’água, maciços vegetais,
cavernas, praias e outros recursos naturais que diante de riscos de escassez de água em São
Paulo, a região torna-se uma alternativa para suprir a carência de água. Entretanto, esse fato
poderá gerar grande impacto ambiental na região.

10

Desenvolvimento sustentável é aquele que satisfaz as necessidades das gerações atuais sem comprometer a capacidade das
gerações futuras de satisfazer suas próprias necessidades. (ver, pág. 41)
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4.1.3 Planos Diretores – breve histórico
A tese Plano Diretor: Um personagem à procura de seus autores, apresenta reflexões
sobre a evolução do conceito do Plano Diretor no período de 1975 a 1989, sua natureza,
conteúdo e metodologia básica. As hipóteses demonstram que a experiência desenvolvida no
período teve as seguintes diretrizes:
a) a elaboração do instrumento institucional Plano Diretor constitui uma oportunidade
histórica excepcional da Sociedade e do Estado realizarem avanços significativos em
sua capacidade de conduzir de forma democraticamente deliberada o processo de
produção e organização da cidade; e
b) essa oportunidade pode ou não ser aproveitada eficazmente, conforme o processo de
elaboração do Plano Diretor seja técnica e politicamente orientado pelo governo local
e conte com a participação efetiva da sociedade civil. (COSTA, 1994, p. 7)
A justificativa do trabalho apresentada pelo autor consiste na existência, ainda hoje, por
parte da opinião pública e cidadão comum, a respeito de o que é ou o que poderia ser o Plano
Diretor. Ele descreve como evoluiu, em seu contexto histórico especifico, a reflexão
coletivamente desenvolvida sobre o assunto e recupera duas propostas: de conceituação e
metodologia para o Plano Diretor de São Paulo.
Ao se proceder a um levantamento histórico, percebe-se que, na primeira metade da
década de 1970, começa um questionamento sobre a eficácia dos Planos Diretores de
Desenvolvimento Integrado (PDDI). Os precários resultados dos numerosos PDDI, elaborados
pelo Governo Federal no período de 1968 a 1972 por meio da SERFHAU – Serviço Federal de
Habitação e Urbanismo, não conseguiam apreender a complexidade das cidades. Nesse contexto,
surge a necessidade de pensar numa mudança por um outro conceito de planejamento urbano.
As avaliações sobre os resultados alcançados pelas dezenas de PDDIs formulados para as
cidades brasileiras, de todos os tamanhos, revelam as seguintes limitações:
I - De maneira geral, os PDDIs não foram capazes de orientar o desenvolvimento das
cidades. Os objetivos anunciados e as metas executivas foram realizados incidentalmente;
II - Os planos (mesmo aprovados por lei municipal) mostravam-se incapazes de orientar a
prática político-administrativa das prefeituras que os fizeram e das Câmaras que os aprovaram.
As diretrizes e proposições eram ignoradas nas decisões subseqüentes;
III - Enfatizavam a desvinculação entre proposições urbanísticas apresentadas e os
instrumentos propostos;
IV - Os planos eram criticados por apresentarem precária consistência, quando não
contradições inaceitáveis;
V - Caráter irrealista das metas executivas dos Planos;
VI - A ineficácia dos Planos era freqüentemente atribuída à ausência de nexos
obrigatórios, instituídos por Lei, entre o disposto no Plano e a ação pública. O Plano assumia o
caráter de carta de intenções, inviabilizando a cobrança de seu cumprimento (COSTA, 1994,
p.18 e 19).
Numa avaliação geral sobre os resultados dos PDDIs, percebe-se que existia um
distanciamento entre quem desenvolvia os Planos, as comunidades e administrações públicas
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locais. Esse afastamento entre o processo de concepção e elaboração, entendido como sendo uma
atividade restrita a especialistas, fez com que sedimentasse a cultura da burocracia, das soluções
técnicas que depois eram normatizadas e aplicadas numa perspectiva centralizadora e
desrespeitosa com a diversidade regional no Brasil.
Para as Prefeituras, que poderiam ser identificadas como a base de orientação
centralizadora, restava somente o cumprimento desse ritual burocrático de aplicar as diretrizes
estabelecidas pelo poder federal. Esse cumprimento formal reforçava a cultura política
tradicional de enquadramento na política federal de desenvolvimento urbano, que inseria as
prefeituras somente na orientação pacífica de obter financiamento dos programas habitacionais e
de saneamento básico. Essa dependência do poder municipal diante do governo federal fez com
que se reforçasse a tradição fisiológica da política pública brasileira de submeter o poder local à
diretriz central do governo federal11. Como já foi afirmado,
“Durante a fase autoritária, nas décadas de 60 e 70, os municípios, em sua
maioria, conservaram o processo de eleição democrática. Contradição: o Plano
Diretor, um trabalho tecnocrático e feito com respaldo do poder autoritário,
esbarrava nas necessidades do município de fazer política eleitoral, desenvolver a
imagem de democracia local e conviver com o autoritarismo de esferas
superiores do governo.” (LAMPARELLI, 1989, p.113)

A demonstração da falta de envolvimento dos Planos Diretores de Desenvolvimento
Integrado (PDDIs) com as prefeituras e as entidades organizadas da sociedade civil ocorre
quando constata-se que o cancelamento desse programa federal de planejamento urbano e a
própria extinção da SERFHAU não incorreu em protestos sociais ou manifestação de bancadas
políticas em defesa da secretaria, pois ela possuía uma identidade burocrática, sendo mais uma
seção do organograma do poder federal.
Em meados da década de setenta, começou uma reflexão sobre quem tinha a competência
para pensar o espaço urbano, no processo embrionário da democracia brasileira, após vinte anos
de ditadura. Surge, de forma tímida, um questionamento crítico sobre a função dos planejadores,
pois o resultado prático dos planejamentos urbanos restringia-se aos aspectos técnicos ou
administrativos. Não tinham sustentação política e social o que era o anseio de uma sociedade
mais democrática. Contudo, “havia um consenso de que as falhas ou as deficiências de cada
Plano e de sua implantação deviam-se simplesmente à ausência de vontade política de
transformá-lo em elemento efetivo de orientação da gestão pública e do desenvolvimento
urbano”. (COSTA, 1994, p.24)
Na segunda metade da década de 1970, em que já se considerava um anseio democrático
permeado por manifestações políticas de sindicatos, estudantes, artistas e intelectuais, surge um
aprofundamento das criticas acerca dos Planos Diretores. Nesse momento, discute-se o papel do
espaço urbano em importantes encontros, seminários, mesas-redondas e publicações promovidas
pelo IAB – Instituto de Arquitetos do Brasil, IBP – Instituto Brasileiro de Planejamento e SBPC
– Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, cujos eventos propiciaram oportunidade para
a avaliação do planejamento urbano em clima de maior liberdade e democracia.
11

Segundo Celso Monteiro Lamparelli, “a dualidade era ostensiva: O Plano Diretor não podia ser democrático por atender
objetivos autoritários, que vinham de fora, mas tinha de sê-lo para que a autoridade local se mantivesse no poder com o respaldo
das eleições. Ao Plano Diretor coube, nesse período, uma incumbência: esconder essa contradição e se tornar um discurso
ideológico ou plataforma demagógica.”
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Com o desmoronando o modelo tecnocrático imposto pelos PDDIs da década de 70,
surge um vácuo, uma ausência de política pública sobre a função dos Planos, gerando a ocupação
do espaço urbano por grandes empreendimentos imobiliários e arquitetônicos, que, inclusive,
redefiniram as características desse espaço. Essas empresas interferiram no espaço urbano com a
valorização e especulação por meio de seus empreendimentos e negócios. Na década de 80,
percebe-se que aumentaram os desequilíbrios, desintegrações e desigualdades sociais e regionais,
como afirma Rolnik (1989, p.219) “Na década de 80, com a crise do milagre e o questionamento
de ordem política institucional do país, a questão urbana se politizaria e entrariam em cena na
disputa pelo espaço, atores invisíveis na política até então”.
Durante a década de 1980, aumenta o processo para redemocratização do País, liberdade
política e organização social. Esse fato influenciou diretamente no debate sobre o planejamento
das cidades. É nesse momento que os movimentos sociais urbanos se reorganizaram, com uma
diretriz clara ao propor uma plataforma mínima de reforma urbana, que desembocou no Fórum
Nacional de Reforma Urbana.
O movimento nacional de reforma urbana conseguiu encaminhar a proposta de Emenda
Popular de Reforma Urbana para a nova constituição em elaboração, com o apoio de mais de
150.000 pessoas em abaixo-assinado e diversas entidades nacionais, que propunham uma
intervenção na orientação estratégica das cidades, objeto de um processo violento de
mercantilização e especulação do espaço público e privado. O eixo central da proposta da
reforma urbana estava em reestruturar alguns fundamentos de compreensão dos limites
necessários para definir uma concepção de cidade mais democrática e cidadã. Nesse aspecto, a
proposta da reforma adotava os seguintes princípios: submissão do direito de propriedade ao
interesse coletivo, onde a propriedade tem que cumprir a sua função social; coibição de lucros
especulativos; regularização fundiária; controle do uso do solo; eliminação do lucro privado na
exploração de serviços públicos e gestão democrática das cidades.
Das propostas formuladas pelo movimento nacional de reforma urbana, a Constituição
Federal de 1988, no capítulo sobre a Política Urbana (artigos 182 e 183), absorveu parte da
proposta da Emenda Popular de Reforma Urbana em estabelecer:
“...que a propriedade e a cidade devem cumprir a sua função social, mas remeteu
para o plano diretor a definição das condições em que a propriedade está
servindo ao coletivo, e não sendo objeto de especulação imobiliária, como nos
casos de imóveis ociosos em área centrais. Desta forma, os planos diretores, que
passaram a ser obrigatórios pela Constituinte para as cidades com mais de 20.000
habitantes, ganharam centralidade e tornaram-se instrumentos estratégicos na luta
pela reforma urbana”. (FERREIRA, 2005, p.3)

Na década de 1990, intensificando o discurso para um caráter social12, aumenta-se a
participação dos movimentos sociais, e a busca da iniciativa privada e da sociedade civil de
maior intervenção no espaço urbano, pressionando a redução da interferência do Estado na vida
da economia. Nesse momento, as prefeituras já tinham iniciado novos processos de planejamento
12

O ideário da reforma urbana veio a influenciar fortemente, portanto, os planos diretores elaborados na década de 90. Muitas
prefeituras incorporaram a participação da população nos processos de elaboração dos planos e de planejamento, abrindo canais
permanentes de participação que contribuíram para o fortalecimento dos sujeitos, a organização social e a formulação e
implementação de políticas, programas e ações para a redução das desigualdades nas cidades e a conquista de melhores
condições de vida para o conjunto da população. Estas experiências são referências importantes para o debate hoje sobre o
planejamento participativo e a gestão democrática de nossas cidades.
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e com maior flexibilidade na capacidade de negociação, visto que surgiram transformações dos
padrões políticos e administrativos, em particular como novidade da obrigatoriedade para as
cidades desenvolverem os seus Planos Diretores. Surge uma conjuntura nova que desmistifica o
discurso dos antigos – PDDIs, de criar um espaço urbano harmônico que beneficiasse toda a
comunidade, pois, a Constituição Federal não criou mecanismos possíveis para dissolver os
interesses antagônicos na legislação.
“A Constituição retoma um velho discurso do Plano Diretor. Há uma dificuldade
dela refletir, espelhar, o consenso entre forças antagônicas, de um lado, e as
diferenças de interesses, de outro. Em seu trabalho, a Constituinte cuida da
redação do documento, atendendo a posições opostas e sem esconder as
contradições existentes na sociedade brasileira”. (LAMPARELLI, 1989,

p.113)
A partir da instituição da Lei Federal 10.257, de 10 de julho de 2001, conhecida como
Estatuto da Cidade, prevista na Constituição Federal, determina-se aos municípios a
obrigatoriedade de elaborem seu Planos Diretores com prazo final de aprovação estabelecido em
outubro de 2006 (artigos 41 e 50, respectivamente).
O Plano Diretor aprimorou-se num instrumento legal e político para pensar o
desenvolvimento urbano, “devendo abranger todo o território do município e ser aprovado por lei
municipal após um processo de discussão com a comunidade local, incluindo ampla divulgação,
audiências públicas e debates, garantidos pelos poderes Executivo e Legislativo (art. 40).”
Diferentemente de toda tradição de conceber o planejamento urbano13, com o Estatuto da
Cidade obtém-se uma nova definição da função social da propriedade urbana (art. 39) e rural,
pois, a partir dele, pensar o plano diretor tem que seguir um ritual democrático e com uma
orientação clara de inclusão do cidadão nas decisões centrais sobre o destino da cidade. Diante
desse fato, o plano diretor apresenta, dentre outras, as seguintes características:
•

gestão democrática na elaboração, execução e acompanhamento do desenvolvimento
municipal;

•

direito a cidades sustentáveis;

•

cooperação entre governos, iniciativa privada e demais setores da sociedade;

•

distribuição espacial da população e das atividades econômicas de modo a evitar e
corrigir distorções do crescimento urbano;

•

integração e complementaridade entre as atividades urbanas e rurais;

• adequação dos instrumentos de política econômica, tributária e financeira e dos
gastos públicos aos objetivos do desenvolvimento urbano (art. 2º), definindo recursos no plano
plurianual e demais leis orçamentárias para implementação da política urbana.

13

Fazer planejamento territorial é definir o melhor modo de ocupar o sítio de um município ou região, prever os pontos onde se
localizarão atividades, e todos os usos do espaço, presentes e futuros. Pelo planejamento territorial, pode-se converter a cidade
em benefício para todos; pode-se democratizar as oportunidades para todos os moradores; pode-se garantir condições satisfatórias
para financiar o desenvolvimento municipal; e pode-se democratizar as condições para usar os recursos disponíveis, de forma
democrática e sustentável.
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A orientação de pensar e realizar o Plano Diretor tem um caráter diferenciado de
estabelecer a idéia de contemplar um processo participativo e democrático. A elaboração do
Plano Diretor deve ser resultado de uma ampla discussão referente ao futuro dos municípios em
particular, deve ser considerada a inserção regional – e, por extensão, nos Estados e no País. O
ponto de referência, agora, não é mais a orientação centralizadora que fazia parte da identidade
dos antigos PDDIs mas, ao contrário, a localidade e seus agentes sociais considerando as
referências locais, os problemas próprios de cada município, as potencialidades econômicas,
culturais e sociais da cidade e as aspirações estratégicas de desenvolvimento sustentável.14
Esses agentes sociais não são especialistas ou técnicos em planejamento, mas auxiliam a
democratização da participação popular nas decisões estratégicas da cidade. A ação de criar um
plano diretor tem como característica criar princípios de cidadania, em que todos os membros da
sociedade possam ter uma representação de seus interesses e opiniões respeitados.
“Todos os cidadãos estão habilitados a participar do planejamento de sua cidade
e podem intervir na realidade de seu município. Para que essa capacidade saia do
plano virtual ou potencial e se concretize na forma de ação participativa, os
processos de elaborar planos e projetos têm de prever métodos e passos que todos
os cidadãos compreendam com clareza, em todos os municípios. Garantir – de
fato, possibilitar – que os diferentes segmentos da sociedade participem nas
atividades de planejar e gerir as políticas urbanas e territoriais é um grande
desafio. A atividade de construir e elaborar o Plano Diretor de cada cidade deve
servir para incentivar os municípios a avaliar e implantar todo o sistema de
planejamento municipal”. (MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2004, p.13)

O Plano Diretor assumiu o papel de coordenar e ordenar a expansão territorial do
município, definindo as áreas ideais para cada atividade produtiva, habitacional, social e de
entretenimento. Em síntese, o Plano Diretor deve criar os fundamentos para o desenvolvimento
sustentável, que deve levar em consideração os elementos econômico, social, humano e
ambiental, estimular as oportunidades de trabalho, ao indicar as melhores referências de
produção para cada município e deve ter uma postura ética e justa de pensar a distribuição das
riquezas e a utilização responsável dos recursos naturais a partir de princípios ecológico de
produção.
Os conflitos de interesses ainda existem, mesmo com a criação desse instrumento. Porém,
existe uma orientação do Estado de criar as condições jurídicas, políticas e legais para que os
fundamentos de uma melhoria da qualidade de vida sejam aplicados, mesmo que tenha que
interferir nos interesses econômicos e políticos de grupos econômicos tradicionais na ocupação
do espaço urbano da cidade, com investimentos imobiliários, industriais e de especulação da
terra. Portanto, com o Plano Diretor surge a perspectiva de delimitar os interesses públicos e
privados com a ocupação do espaço urbano, com a possibilidade de definir áreas de preservação
ambiental e de patrimônio histórico e cultural; áreas de expansão urbana; áreas destinadas à
regularização da posse da terra e à construção de moradias populares; e áreas destinadas a
atividades industriais e rurais.
14

A elaboração ou revisão e, posteriormente, a gestão e o acompanhamento da implantação do Plano Diretor criam uma
oportunidade para a sociedade discutir as propostas locais de desenvolvimento sustentável, com a formação de consensos a partir
de seus anseios relativos à melhoria da qualidade de vida em múltiplos aspectos (Agenda 21, desenvolvimento humano, acesso a
trabalho, moradia, lazer, alimentação, transporte, saneamento etc.). Além disso, ensejam, na comunidade, um momento de grande
amadurecimento e produção de sinergia entre o poder público, a iniciativa privada e a sociedade local para a construção de um
futuro melhor.
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A partir da criação da Lei do Estatuto da Cidade, surge um parâmetro legal e político para
dimensionar os limites da propriedade, pois, por essência, a propriedade possui um caráter
autoritário de poder. É no Plano Diretor que podemos definir a concepção legal da função social
da cidade e, por conseguinte, a função social da propriedade nesse espaço urbano:
“Artigo 39: ...quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade
expressas no Plano Diretor, assegurando o atendimento das necessidades dos
cidadãos quanto à qualidade de vida, à justiça social e ao desenvolvimento das
atividades econômicas...”;
“Artigo 40, § 1º: O Plano Diretor é parte integrante do processo de planejamento
municipal, devendo o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e o orçamento
anual incorporar as diretrizes e prioridades nele contidas”. (MINISTÉRIO DAS

CIDADES, 2004, p.44 e 47)
Quando legalmente o Plano Diretor reconhece que “assegurando o atendimento das
necessidades dos cidadãos quanto à qualidade de vida, à justiça social e ao desenvolvimento das
atividades econômicas” (art. 39), não se pode adotar a lógica de aceitar a idéia de necessidade
como uma concepção de demanda, pois o mercado sempre utilizará os fundamentos gerais como
uma possibilidade de aplicar seus interesses particulares e privados. Assim, os movimentos e
entidades que foram decisivos para formar uma “massa crítica” sobre a reforma urbana devem
estar atentos a novas reformulações parciais da proposta de Plano Diretor.
Diante desse quadro de possíveis reformulações do Plano Diretor, não se deve perder a
essência da proposta, pois o Plano é um instrumento para que os diversos segmentos da
sociedade percebam a cidade como um espaço de diálogo. Assim, a população e seus diversos
segmentos sociais estarão reconhecendo as diversas atividades que criam uma identidade
territorial de “pertencimento” à cidade, identificando os discursos e interesses comunitários e
propondo serviços capazes de superar deficiências existentes, bem como identificar as
desigualdades sociais que contrastam no território. Enfim, há que se repensar a cidade na
perspectiva de construção de cidades democráticas, com condições dignas de vida para todos os
seus cidadãos. Entretanto, nunca se pode semear a crença de que, pelo simples fato de existir o
Plano Diretor, as contradições de interesses públicos e privados das cidades serão extintas; ao
contrário, serão mais nítidas e sutis as formas de se tentar burlar a conquista do espaço urbano
como um lugar democrático, fomentador da cidadania, garantindo melhor qualidade de vida.
O objetivo estratégico do Plano Diretor é o de estabelecer como a propriedade terá função
social, para garantir o acesso à terra urbanizada e regularizada, e possibilitar que todos os
cidadãos tenham direito à moradia e aos serviços urbanos. Desta forma, a idéia central do Plano
Diretor é fomentar o desenvolvimento sustentável das cidades brasileiras, com capacidade de
garantir um processo de inclusão social que atenda à população de baixa-renda no País, prevendo
condições apropriadas para o crescimento produtivo das micro e pequenas empresas. Enfim,
contribuindo para que haja crescimento urbano equilibrado, com controle da expansão territorial
do município, evitando-se a ocupação irregular e informal do território. Por tudo isso, o Plano
Diretor deixou de ser apenas um instrumento de controle do uso do solo, para adquirir a função
de indicador do desenvolvimento sustentável das cidades brasileiras.
O método para elaboração do Plano Diretor deve considerar, nas etapas de elaboração e
construção, os problemas pertinentes à cidade, o potencial econômico, cultural e social, as
lógicas e os atores institucionais e populares voltados para o projeto de desenvolvimento
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econômico (com sinergia entre os poderes políticos e jurídicos participativos da cidade), o
segmento da economia solidária (com suas cooperativas de trabalho e produção, para garantir
geração de emprego e renda). Por isso, no levantamento sobre o município de Itariri,
incorporam-se os elementos de natureza social, econômica e política para referenciar o debate
sobre a atividade turística como contribuição para pensar uma proposta de Plano Diretor
Estratégico para o município.
O município de Itariri tem uma população inferior a 20 mil habitantes, integra a região do
Vale do Ribeira, com áreas de prática de interesse turístico, e situa-se em zona de influência de
reserva de Mata Atlântica com duas reservas ambientais cadastradas e uma reserva indígena. Por
isso, ao pensar, elaborar e construir seu Plano Diretor Estratégico tem que se apontar saídas
coletivas para os problemas reais de êxodo migratório de brasileiros descendentes de japoneses
para trabalharem no Japão, para o desmatamento da reserva ambiental, para a poluição de seus
recursos hídricos e para a recente crise da cultura da banana, provocada pela contaminação da
sigatoka negra.
Ao pensar o Plano Diretor Estratégico para o Município de Itariri, há que se levar em
consideração os elementos regionais, pois suas questões ecológica, hidrográfica e produtiva
fazem parte da região do Vale do Ribeira.
Ao compreender as particularidades desse município, que possui forte identificação
regional, pressupõe um maior grau de complexidade na elaboração do Plano Diretor, pois não há
restrição territorial do município, já que suas necessidades são compartilhadas por outros que
possuem características semelhantes.
Para Rolnik, o caráter regional do Plano Diretor tem uma perspectiva de resolução de
problemas comuns a dois ou mais municípios que necessitam de solução compartilhada, ao
afirmar que:
“...alguns dos aspectos que deverão ser abordados nos Planos Diretores tem em si
um caráter regional. Questões ambientais, políticas de localização industrial, por
exemplo, exigem uma clara compreensão das condições socioeconômicas
regionais e, mesmo que não impliquem ações fora dos limites municipais,
deverão ser tratadas dentro desta óptica”. (ROLNIK, 1989, p.184 e 185)

A proposta de Abordagem regional da atividade turística como contribuição para
elaboração do Plano Diretor Estratégico do Município de Itariri deve levar em consideração a
interação com os municípios vizinhos, pois Itariri possui imbricações nos temas de recursos
hídricos, produção agrícola, ciclo migratório e carência social comuns aos municípios adjacentes.
Qualquer proposta de plano diretor de municípios da região do Vale do Ribeira deve levar em
consideração os elementos comuns que garantem identidade cultural, ambiental, econômica e
social à região.

72

5 CONTEXTUALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITARIRI
A contextualização e o diagnóstico da área estudada, o município de Itariri, serão
embasados no “Roteiro para diagnóstico turístico de localidades receptoras” proposto por
Rushmann (1999, p. 185-194) e na obra “Análise Estrutural do Turismo” de Beni (1998).
A caracterização do meio ambiente do município será subdividido em meio físico, biótico
e socioeconômico, embasado nos modelos propostos por Campanha (in prelo), Freitas (2001) e
Fornasari F° (1992).

5.1 Localização
O município de Itariri localiza-se num vale formado pela Serra do Itatins, Serra do Mar e
próximo ao litoral. Por ser o primeiro município da região do Vale do Ribeira, é conhecido como
o “Portal do Vale do Ribeira” (FIGURA 9).

Fonte: Google Earth

Figura 9. Localização do Município de Itariri, SP (s.e.)
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Possui área geográfica de 295 km², o que corresponde a 0,11% da área total do Estado de
São Paulo. Dos 295 km² da área total do território municipal, 115 km² contempla a zona urbana e
180 km² pertencem à zona rural, ou seja, há o predomínio da zona rural com o percentual de
61,01% da área total territorial.
As coordenadas geográficas são: latitude 24°17’00’’sul e longitude 47°11’00’’a oeste de
Greenwich. A Estação Ferroviária encontra-se no ponto mais baixo do município, com 52 metros
de altitude em relação ao nível do mar e o ponto mais alto situa-se no Morro das Três Pontas,
com altitude de 1.372 metros acima do nível do mar. O município de Itariri delimita-se com os
municípios de Pedro de Toledo ao norte e oeste, Iguape ao sul e Peruíbe a leste (FIGURA 10).

Fonte: www.ibge.gov.br/ibgeteen/mapas. Acesso: 27 jul.2006

Figura 10. Município de Itariri e entorno (s.e.)

Próximo às capitais dos estados de São Paulo e Paraná e ao Porto de Santos15, o
município ocupa uma posição geográfica privilegiada. As vias de acesso são pavimentadas e
integram o município aos principais pólos econômicos (FIGURA 11).
15

O maior porto do Hemisfério Sul. Santos possui hoje o maior porto do hemisfério sul, tanto em movimentação de cargas,
quanto em infra-estrutura, atendendo principalmente os estados de São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Goiás, Paraná,
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Fonte: Governo do Estado de São Paulo – Região do Vale do Ribeira (2003, p.55)

Figura 11. Vias de acesso (s.e.)

As distâncias entre o município e as principais cidades e suas vias de acesso são:
- 160 km da capital paulista: acesso pela vias: SP 150 - Rodovia Anchieta, SP 160 –
Rodovia dos Imigrantes e SP 055 – Rodovia Padre Manoel da Nóbrega (mais conhecida como
Pedro Taques);
- 260 km da capital paranaense – Curitiba: acesso pela BR 116 – Rodovia Régis
Bittencourt;
- 110 km de Santos: SP 055 – Rodovia Padre Manoel da Nóbrega; e
- 80 km de Registro: acesso pela BR 116 – Rodovia Régis Bittencourt.

além de países do Mercosul - ou seja, uma área que concentra 55% do PIB, 49% da produção nacional e 45% dos consumidores
brasileiros. Fonte: Disponível em: http://www.vivasantos.com.br/04/04a.htm. Acesso em: 28 jul. 2006
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5.2 Caracterização dos meios físico e biótico
Serão apresentadas, de forma sintética, as principais características dos meios físico e
biótico do município.
A formação geológica e geomorfológica do município inserem-se no Complexo Costeiro
Pré-Cambriano e engloba parte das serranias costeiras e das planícies fluviolitorâneas do litoral
sul do Estado de São Paulo. Dentre as formações rochosas, têm-se o calcário que forma as
cavernas, de grande valor natural e turístico. As rochas estão cobertas por sedimentos
cenozóicos, marinhos e mistos, eluvio-coluviais e areias marinhas da Formação Cananéia.
De acordo com Diegues (2004, p. 9), as serranias costeiras são denominadas Maciço de
Itatins, representado por um bloco rochoso alçado por falha e que secciona a linha de costa, neste
trecho do litoral sul. Submetido ao trabalho das ondas, dá origem a pequenas falésias e pontas,
resultando numa paisagem propícia para praticar o rapel16. Acrescenta-se ao sistema de
drenagem, as cachoeiras e corredeiras, que proporcionam condições ideais para realizar esportes
como o rafting17, cascading18, acquaride19, entre outros.
O embasamento rochoso do pré-Cambriano sustenta relevo com topografia acidentada e
muito acidentada entremeado com sedimentos. Assim, ao longo da extensa planície
fluviolitorânea do trecho leste da Baixada do Ribeira ocorrem inúmeras elevações, com altitudes
variando de 40 a 150 metros, e o Maciço da Juréia, com altitudes em torno de 870 metros, com
beleza paisagística de fundamental importância para o ecoturismo.
Grande parte dos recursos hídricos do município pertence ao grupo UGRHI 11 - Bacia
Hidrográfica do Rio Ribeira e Iguape e Litoral Sul (81,03%) e o restante integra a Bacia
Hidrográfica da Baixada Santista (18,97%), conforme TABELA 13.
Tabela 13 – Bacias hidrográficas do Município de Itariri
Município

Área (km2)

% de área na
UGRHI 11

Itariri

274,34

81,03%

UGRHI
com
localização parcial do
território
UGRHI 7 – BH
Baixada Santista)

% de área na UGRHI 7
18,97

Fonte: Comitê da Bacia Hidrográfica Vale do Ribeira e Baixada Santista

16

Técnica usada para efetuar descidas verticais com o auxílio de cordas e equipamentos de montanhismo, vencendo obstáculos
artificiais ou naturais. Fonte: Disponível em:
<http://www.ecoventure.com.br/usuario/GerenciaNavegacao.php?caderno_id=005>. Acesso em: 04 out. 2006
17
Esporte que consiste na descida de rios e corredeiras em um bote de borracha. Fonte: Disponível em:
<http://revistaturismo.cidadeinternet.com.br/Ecoturismo/aventura.htm>. Acesso em: 04 out. 2006.
18
Consiste nas descidas em rapel pelo leito de cachoeiras e cascatas, utilizando técnicas verticais, equipamentos de montanhismo
e
com
ducha
e
hidromassagem
natural.
Fonte:
Disponível
em:
<http://www.ecoventure.com.br/usuario/GerenciaNavegacao.php?caderno_id=005>. Acesso em 04 out. 2006
19

Esporte praticado em corredeiras de rios, onde o praticante se posiciona de peito em um mini-bote inflável e enfrenta, sozinho,
a descida do rio. O esporte nasceu de uma brincadeira entre os ribeirinhos que praticavam o esporte com câmaras de caminhão
infladas. Fonte: Disponível em: http://revistaturismo.cidadeinternet.com.br/Ecoturismo/aventura.htm>. Acesso em 04 out. 2006
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A sub-bacia Rio Itariri, com área de drenagem de 511,83 km², abrange os municípios de
Itariri e Pedro de Toledo, é um dos integrantes da Bacia Hidrográfica do Rio Ribeira de Iguape e
o principal corpo hídrico do município. Itariri é privilegiada pela hidrografia das sub-bacias dos
rios Itariri, Rio do Azeite, Areado das Pedras, Cabuçu, Paca e Guanhanhã, que possuem diversos
córregos afluentes entre eles o Jataí, Lontra, Areadinho, Salto, Ubatubinha, Calmo e Corujas
(FIGURAS 12, 13 e 14).
Além do aspecto ambiental, o potencial hídrico pode embasar a obtenção de recursos
financeiros, por meio da economia turística, como balneários, práticas esportivas e lazer.

Fonte: http://www.sosribeira.org.br/mapas/imagem/bmp/itariri.bmp. Acesso em: 28 jun. 2006

Figura 12. Principais rios do município de Itariri (s.e.)
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Fonte: http://www.sosribeira.org.br/mapas/imagem/bmp/itariri.bmp. Acesso em: 28 jun. 2006

Figura 13. Divisão das Bacias Hidrográficas: UGRHI 11 e UGRHI 7 (s.e.)

Foto: Autora, 2006

Figura 14. Rio com corredeira no município de Itariri
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Mello (1976, p.22) descreve os tipos de solos predominantes no município,
caracterizando-os pela quantidade excessiva de água e pelos graves problemas quanto à
fertilidade e erosão, tornando-os, em geral, solos que variam de regular a inadequado à
agricultura (depois de alguns anos é necessário efetuar adubação para corrigir sua acidez).
O relevo acidentado, o tipo de solo e o alto índice pluviométrico anual (1.972mm)
formam terrenos com alto grau de erodibilidade. Esta condição de instabilidade e a presença da
Mata Atlântica são aspectos fundamentais para criar unidades de conservação, onde o ecoturismo
também é uma das principais atividades.
O clima do município é classificado como subtropical úmido, com verão fresco. Sofre
alterações constantes devido à proximidade com o mar, baixa altitude e as elevações das Serras
do Mar e do Itatins. A temperatura média é de 28º C e o índice pluviométrico anual é de 1.972
mm.
A vegetação do município é típica da Mata Atlântica (FIGURA 15 e 16), podendo ser
encontrada nos fundos de vale, encostas e topos de maciços. Trata-se de formações vegetais de
origem primária ou secundária. O relevo acidentado das Serras do Mar e do Itatins favoreceu a
conservação de grande parte desta vegetação.

Fonte: http://www2.ibama.gov.br/unidades/apas/apas.htm

Figura 15. Bioma brasileiro (s.e.)

79

A mata é do tipo pluvial, de dossel alto, latifoliada, sempre verde, tropical úmida.
Classificada como Floresta Tropical Latifoliada Perenifólia e Tropical Úmida de Encosta,
caracteriza-se por árvores de estrutura complexa e com inúmeras variedades de espécies.
Legenda

Estradas
Principais

Área Urbana

Ferrovias

Mangue

Drenagem
Principal

Restinga

Limites
Municipais

Mata Atlântica

Domínio da Mata
_ Atlântica

Fonte: Disponível em: http://www.sosmatatlantica.org.br/?secao=atlas. Acesso em: 20 jun. 2006

Figura 16. Cobertura vegetal predominante no município (s.e.)

Nas FIGURAS 17, 18 e 19 encontram-se várias espécies da flora do município: palmito,
jacatirão, angelim, peroba, canela, jatobá, ipê, avencas, samambaias e grande variedade de
bromélias.

Foto: autora, 2006

Figuras 17 e 18. Flora do município de Itariri

Foto: autora, 2006
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Foto: autora, 2006

Figura 19. Flora do município de Itariri

Ocupando esta flora riquíssima de Mata Atlântica encontra-se uma fauna com espécies
raras ou ameaçadas de extinção. Dentre eles estão a anta, o macuco e o mono-carvoeiro, além de
outros animais como os gambás, tatus, macaco-prego, paca, capivara, gatos-do-mato, mão-pelada
ou cachorro-do-mangue, veado, jaguatirica, cateto e lontra. Quanto à avifauna, destaca-se,
também, a presença da baitaca, beija-flor, corujas, gavião, jacu, periquitos, saíra, saracura e
tucano.
O município dispõe de recursos minerais em seu subsolo. A recente descoberta de
ametista nos bairros da Igrejinha e Taquaruçu ocasionou a corrida pela exploração ilegal da
pedra semipreciosa em área da Mata Atlântica e alterou a rotina da cidade.
Mais de trezentas pessoas exploravam ilegalmente as jazidas de ametista, colocando suas
vidas em risco. Essa atividade ilegal exploratória ocasionou um desmoronamento de terra que
soterrou dois garimpeiros. Para o geólogo Enzo Luis Nico Junior, chefe do Departamento
Nacional de Produção Mineral (FOLGATO, 2005,c1-c3), as características geológicas da região
do garimpo são instáveis e precárias. Há necessidade de efetuar um mapeamento geológico que
oriente a exploração dentro dos preceitos legais e de acordo com as normas de segurança.
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O problema mais grave dessa exploração ilegal remete-se à questão ambiental. A área
explorada no Bairro do Taquaruçu está inserida na Área de Proteção Ambiental (APA) Cananéia
– Iguape – Peruíbe e na Área Permanente de Proteção (PP) que protege uma faixa de trinta
metros de cada lado do curso d'água.
O terreno no bairro da Igrejinha é mais íngreme, o que aumenta o grau de risco da
atividade, além da quantidade retirada ser inferior à obtida no Bairro do Taquaruçu (cerca de 10
quilos de ametista por pessoa ao dia, num grupo de, aproximadamente, 50 pessoas). A
exploração do minério está em fase de avaliação.

5.3 Áreas protegidas e suas características
Neste item, serão tratadas questões relativas às ações da legislação referentes ao
estabelecimento de Unidade de Conservação de interesse para o ecoturismo. As demais questões
antrópicas serão desenvolvidas nos itens seqüentes de aspecto socioeconômico e infra-estrutura.
No município de Itariri estão inseridos: parte do território de duas áreas de conservação (a
Área de Proteção Ambiental Cananéia – Iguape – Peruíbe e a Estação Ecológica Juréia-Itatins) e
também o Parque Estadual da Serra do Mar, situado na divisa da área territorial (QUADRO 9 e
FIGURA 20).
Tipo de Unidade

Nome

Área de Proteção Ambiental APA de Cananéia-Iguape-Peruibe
Estação Ecológica Estadual
Reserva Indígena Guarani

Estação Ecológica Juréia-Itatins
Reserva Indígena Serra dos Itatins

Legislação
Decretos Federais 90.347/8 e
91.892/95
Lei 5.649, de 28/04/87
Dec. Federal 94.225 de 14/04/1987

Fonte: Secretaria de Estado do Meio Ambiente (2000)

Quadro 9. Áreas protegidas no território municipal

Legenda

Estradas
Principais

Área Urbana

Ferrovias

Mangue

Drenagem
Principal

Restinga

Limites
Municipais

Mata Atlântica

Domínio da Mata
_ Atlântica
Fonte: Fonte: http://www.sosmatatlantica.org.br/?secao=atlas

Figura 20. Formas de uso e ocupação do solo (s.e.)
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A APA Cananéia – Iguape - Peruíbe20foi criada pelo Decreto n.º 90.347/84 e
complementada pelo decreto nº 91.892/85, com área de 217.060 ha e abrange os municípios de
Peruíbe, Itariri, Miracatu, Iguape, Cananéia, Ilha Comprida, localizados ao sul do estado que.
Limita-se com o Parque da Serra do Mar ao norte, e como os parques de Jacupiranga, a sudoeste
e da Ilha do Cardoso, ao Sul (FIGURAS 21 e 22).

Fonte: http://www2.ibama.gov.br/unidades/apas/apas.htm

Figura 21. APA Cananéia – Iguape – Peruíbe (s.e.)

O objetivo da criação da APA é proporcionar às comunidades caiçaras a continuidade de
suas atividades, preservando a cultura local, contendo a ocupação das encostas e promovendo a
proteção e a preservação dos ecossistemas nela existente e principalmente proteger o Complexo
estuarino-lagunar de Iguape e Cananéia. Como ocorre em outras unidades de conservação, a
APA é multiplamente protegida em termos ambientais, combinando o nível federal com o
estadual. Parte da área territorial da APA Cananéia-Iguape-Peruibe está inseridas em outras

20

Em 1999 foi ainda declarada Sítio do Patrimônio Histórico Natural da Humanidade. Neste mesmo ano (1999), a região recebeu
o título de melhor destino ecoturístico do mundo, atribuído pela revista norte-americana de turismo Condé Nast Traveller, por
aliar a riqueza da Mata Atlântica ao patrimônio histórico da área e à cultura regional de caiçaras, quilombolas e índios Guarani,
que sobrevivem de atividades artesanais, como a pesca e o extrativismo”. (Fonte: Disponível em:
<http://www2.ibama.gov.br/unidades/apas/reuc/44.htm>. Acesso em: 28 jul 2006.
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unidades de conservação, como a EE Juréia-Itatins, a APA Ilha Comprida e duas aldeias gurarani
(Serra dos Itatins em Itariri e Rio Branco em Cananéia).
A APA estende-se cerca de 175 km pela orla marítima, da Praia do Guarau (Peruíbe) até
o canal de Ararapira (Cananéia), interrompidas por costões rochosos, sistema de canais e mares
interiores que vão da Ilha Comprida até a proximidade do Parque Estadual da Ilha do Cardoso.
Na porção lagunar, abrange uma série de ilhas, separadas por um sistema de baías, estuários e
canais, incluindo partes das ilhas de Cananéia, de Iguape (artificial), e uma faixa da Ilha
Comprida, que comporta a maior parte de seus manguezais. Na parte continental, incorpora as
serras dos Itatins, do Bananal e o maciço da Juréia, algumas planícies costeiras e trechos serranos
do município de Cananéia.
O sistema de drenagem denso e complexo, associado ao relevo permite a manutenção de
seus vários ecossistemas, considerado o terceiro estuário do mundo em termos de produtividade
primária, pela União Internacional de Conservação da Natureza (UICN). A APA encerra
ambientes e paisagens contrastantes, onde distintas formações geomorfológicas e bióticas se
inter-relacionam, dando origem a aspectos naturais muito particulares.
A Secretaria de Estado do Meio Ambiente (2003, p.46) considera a APA CananéiaIguape-Peruíbe como uma unidade de uso direto e de manejo sustentável, o que permite o
exercício de atividades socioeconômicas, as quais deverão acomodar-se dentro dos parâmetros
ambientais exigidos.
A Estação Ecológica Juréia-Itatins situa-se na porção sul do Estado de São Paulo, está
entre os paralelos 24º17’-24º40’S e 47º00’-47º360’W. Com área de 79.230 ha, abrange os
municípios de Iguape, Peruíbe, Itariri e Miracatu. A área de abrangência da Estação no
município de Itariri é de 3.270 ha (FIGURAS 23 e 24).
Criada por meio do Decreto Estadual 24.646, de 20 de janeiro de 1986 e pela Lei
Estadual 5.649 de 28 de abril de 1987 e administrada pelo Instituto Florestal, órgão pertencente à
Secretaria Estadual do Meio Ambiente, a área foi objeto de diversos instrumentos legais
direcionados em atender aos mais variados interesses, nem sempre de proteção ambiental, entre
eles destacam:
- Ata 359 de 12 de dezembro de 1977 oficializa a resolução n° 11 do Conselho de Defesa
do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico (CONDEPHAAT) sobre o
tombamento do Maciço da Juréia e o Rio Verde, da cabeceira até sua foz, por considerar bem
cultural de interesse paisagístico e cientifico;
- Instalação da Estação Ecológica, por meio do contrato de comodato firmado em 25 de
julho de 1979 pela extinta Secretaria Especial de Meio Ambiente. A criação de EE não se
concretizou naquele período, pois em 1980 a Empresa Nuclebrás Brasileira S/A escolhe a região
para construir as usinas nucleares Iguape 4 e 5, incentivada pelo Decreto Federal 84.771 de 4 de
junho de 1980 ao declarar 23.600 ha, incluindo o Maciço da Juréia, como área de utilidade
pública. Ratificada por meio do Decreto Federal 84.973 de 29 de julho de 1980, que direciona a
localização de usinas nucleares no interior de Estações Ecológicas, incluindo também a região da
Juréia-Itatins. A construção das usinas nucleares, agregada à possível construção de um grande
condomínio residencial, gerou polêmica e mobilização da população local e ambientalista. Esses
fatos geraram intensa movimentação com o propósito de frear o processo de degradação
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ambiental. Em 1981, a empresa Nuclebrás, desiste do projeto para a construção das usinas
nucleares, não permanece na área e inicia o processo de retomada dos direitos à terra aos antigos
proprietários. Disso resultou a legitimação da Estação Ecológica Juréia-Itatins; e
- Decreto Estadual de Itatins (1985) quando ocorre a incorporação de 12.058 ha de terras
consideradas devolutas, na vertente atlântica da Serra do Itatins.

Fonte: Secretaria de Estado do Meio Ambiente (2000)

Figura 22. APA Cananéia – Iguape – Peruíbe (s.e.)
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Fonte: Secretaria de Estado do Meio Ambiente (2000)

Figura 23. Estação Ecológica Juréia-Itatins (s.e.)
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Fonte: http://www.ecojureia.org.br/eeji.htm

Figura 24. Estação Ecológica Juréia-Itatins (s.e.)

A Estação Ecológica Juréia-Itatins é uma das poucas Unidades de Conservação a
abranger extensas áreas em altitudes baixas. Representa a maior porção contínua de vegetação da
Mata Atlântica preservada do território paulista. Sua biodiversidade destaca-se como um dos
mais importantes ecossistemas do mundo. Foi declarada pela Unesco como Sítio do Patrimônio
Mundial Natural por abrigar vários ecossistemas, tais como Mata Atlântica, restingas,
manguezais, praias e costões rochosos.
Segundo Diegues (2004, p.16) “a Estação Ecológica é uma das unidades de conservação
mais restritivas, pois se destina à conservação de áreas representativas de ecossistemas naturais,
onde serão realizadas pesquisas básicas e aplicadas de ecologia, à proteção do meio ambiente
natural e ao desenvolvimento da educação conservacionista. Toda Estação Ecológica deve ter, no
mínimo, 90% de sua área destinada à preservação integral da biota. Na área restante poderá ser
autorizada a realização de pesquisas ecológicas que não acarretem modificações no ambiente
natural”. Permitem-se visitas monitoradas no Núcleo Itinguçu e Vila Barra do Una localizados
no município de Peruíbe e no Canto da Praia da Juréia, na cidade de Iguape.
De acordo com a Secretaria de Estado do Meio Ambiente (2000, p27-28), seu nome
traduz nitidamente a forma do maciço que avança sobre o mar, juntamente com vários
afloramentos rochosos que marcam a paisagem local. Originado da língua tupi-guarani, juréia
significa ponta saliente (promontório) e itatins, nariz-de-pedra (afloramento rochoso)”.
(Secretaria de Estado do Meio Ambiente, 2000, p. 7-28)
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Destaca-se a presença da área indígena Guarani, criada pelo Decreto Federal n° 94.225,
de 14 de abril de 1987, com área de 1.212,47 hectares. Esta Terra Indígena Guarani esta ocupada
por famílias pertencentes aos subgrupos Mbya e Ñandeva (Secretaria de Estado do Meio
Ambiente, 2000, p.55).
De acordo com a Prefeitura Municipal de Itariri (1999, p. 5), as terras demarcadas para as
reservas indígenas situam-se na região serrana, distante 15 km da Estação Ferroviária. A
cobertura vegetal é típica da Mata Atlântica, com árvores nativas de médio e grande porte
(apenas 13 hectares foram desmatados). Essas porções de terra são banhadas pelos rios da Paca e
do Azeite e diversos córregos.

5.4 Aspectos Socioeconômicos
A influência indígena na formação do núcleo urbano deu origem ao nome da cidade que,
na língua tupi-guarani, significa: ita = pedra e riri = ostra ou riri = que rola”, respectivamente,
“pedra em forma de ostra” ou “pedra que rola”. Na obra “O impacto dos Guarani sobre Unidades
de Conservação em São Paulo”, Olmos explicita:
“As primeiras levas Guarani chegaram ao litoral de São Paulo em 1835... Estes
eram Nhandeva que, oriundos do Paraguai, atravessaram o atual Estado do
Paraná e entraram em São Paulo por Itararé e Itapetininga, fixando-se finalmente
em Itariri, dando origem à atual Terra Indígena Itariri.
A migração em direção à costa continuou e, eventualmente, outras aldeias foram
fundadas próximas a Itanhaém e Iguape...no leste paulista do início do século
havia aldeamento dos Guarani Nhandeva apenas nas vizinhanças de Itariri e entre
Itanhaém e Santos...” (OLMOS, [s.d], p.2).

De acordo com a Prefeitura Municipal de Itariri (1999, p.4), os primeiros habitantes da
região do Rio do Azeite foram as famílias de Joaquim Nardes e Fortunato de Tal. Este núcleo foi
fundado em 1880 e pertencia à Freguesia da Prainha (atual município de Miracatu). As terras
férteis, a exuberância e abundância da fauna e os rios piscosos atraem novos habitantes, entre
eles, o Sr. Benedito Antônio Muniz, sua esposa Alexandrina Gonçalves Muniz e seus filhos
Justina, João, Francisco, Sebastião, Ana, Ignácio e Francisca provenientes do Bairro do Bananal
(Biguá). Após dez anos da fundação chegam as famílias de Geraldo Vieira de Camargo, Elias
Muniz Francisco de Camargo, Sebastião Antônio Ribeiro e João Vieira. Viviam da pesca e da
caça de subsistência. A economia era baseada no escambo de mercadorias com a localidade
vizinha, numa viagem que durava três dias em transporte por canoas.
No início da segunda década do século XX, a construção da estrada de ferro São Paulo
Railways, ligando Santos a Juquiá, trouxe novas perspectivas de progresso e desenvolvimento ao
povoado e os primeiros estrangeiros, entre eles, Antônio Marques Antunes, Antônio dos Santos,
Antônio Barrigas, José Ferreira Franco, José Joaquim Gomes, José Maria de Almeida, Marcelo
Marietto e Paschoal Ataulo. A estrada de ferro Santos – Juquiá foi inaugurada em 1914, o local
para embarque e desembarque de passageiros recebeu o nome de Itariry, que tornou-se popular
entre os visitantes, moradores e passageiros dos trens, sendo que todo o vilarejo do Rio do Azeite
passou a ser conhecida como Itariri.
Em meados de 1915, destaca-se a chegada da primeira família japonesa na comunidade.
Trata-se da família de Guensho Oshiro, responsável pela primeira plantação de arroz, no bairro
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de Anta Gorda que teve participação significativa no desenvolvimento econômico de Itariri e da
região. A cultura do arroz, iniciada em 1915, estendeu-se até 1935. Em 1920 surge a primeira
casa comercial que foi de um imigrante japonês. A partir de 1927 foram introduzidas novas
culturas como a vagem e a banana.
Em 1922 foi constituída a primeira Associação Japonesa e manteve-se ativa até 1942. No
momento em que o Japão participa da II Guerra Mundial ao lado do Eixo, o governo brasileiro
inicia a perseguição e o controle das atividades desenvolvidas pelos imigrantes, fazendo com que
as atividades da Associação Japonesa fossem interrompidas. Somente em setembro de 1960,
após 18 anos, reiniciam-se as atividades da colônia japonesa de Itariri21.
Também em 1922 Joaquim Nardes vende as terras próximas à estação ferroviária para o
José Ferreira Franco que fez um loteamento, iniciando o processo de ocupação urbana com as
primeiras edificações no povoado. Em seguida, Benedito Muniz doa o terreno para a construir a
Capela de São Benedito (1925) e financia a construção do prédio que abrigará a primeira escola
de ensino primário, o “Grupo Escolar de Itariri”, inaugurado em junho de 1936, destinada à
educação dos moradores e ao desenvolvimento do vilarejo. Após uma década, passa a se chamar
Padre Leonardo Nunes em homenagem a um dos primeiros jesuítas desbravadores da região.
No ano de 1938, o Núcleo é elevado à categoria de Vila pelo decreto 9.775, sob a
administração de Itanhaém e jurisdição de Santos. Em 1945, a primeira tentativa de emancipação
é frustrada, pois o montante da receita arrecadada pela Vila era inferior ao exigido para a
elevação à categoria de município. Constitui-se a Sociedade Amigos de Itariri, em 1947,
responsável por uma campanha popular para reivindicar a emancipação política, liderada por
Francisco Ribeiro Botelho, Henrique Bojikian, Henrique Ferreira Monteiro, Francisco Benedito
Barone, Osmar Ferreira Fortuna, João Aristóteles de Andrade e Heicho Fukuti. A sociedade
conta como o apoio do deputado Antônio Sílvio da Cunha Bueno e do bacharel Pérsio Furquim
Rebouças e alcança seu objetivo em 24 de dezembro de 1948 com a promulgação da Lei 233 que
cria o Município de Itariri.
Em 1 de janeiro de 1949, o presidente da Câmara Municipal de Itanhaém, Otacílio
Dantas, realiza a sessão solene de instalação do Município no Grupo Escolar Padre Leonardo
Nunes. Três meses depois, é realizada eleição para escolha dos primeiros governantes do poder
executivo e legislativo da nova cidade. Neste pleito, sai vitorioso o candidato José de Almeida
Siqueira. A posse do prefeito e vereadores em seus cargos ocorreu em 09 de abril de 1949, data
comemorativa da emancipação política e administrativa do município de Itariri.
5.4.1 Aspecto demográfico e indicadores de qualidade de vida
A população do município de Itariri é de 14.897 habitantes, representando 3,81% da
população do Vale do Ribeira em 2005. A taxa de urbanização é de 54,67%, o que
correspondente a 8.144 habitantes residindo em área urbana e 6.753 em zona rural.
No período de 1980 a 2005, observa-se o aumento de 3,53% da taxa de urbanização,
destacando-se o decréscimo desse percentual no ano de 2000 e 2005, como mostra a TABELA
14.
21
As informações sobre a perseguição dos japoneses durante a Segunda Guerra Mundial e Shindo Remmei encontram-se em:
MIRANDA, M.B. Shindo Remmei: terrorismo e extorsão. São Paulo: Edição Saraiva, 1848, p.211 e FERNANDES, A. A
verdade sobre a Shindo Remmei. São Paulo. Nysio Fernandes, 1949, p. 154.
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Tabela 14 – Crescimento populacional entre 1980 e 2005
Ano

População Total

Densidade demográfica

Taxa de urbanização

1980
1990
2000
2005

9.419 habitantes
11.434 habitantes
13.592 habitantes
14.897 habitantes

31,93 hab/km²
38,45 hab/km²
46,07 hab/km²
50,50 hab/km²

51,14 %
56,19%
54,69%
54,67%

Fonte: SEADE. Disponível em: <http://www.seade.gov.br/produtos/imp/index.php>. Acesso em: 20 out. 2005

No contexto regional, Itariri ocupa 15ª posição, conforme classificação apresentada na
TABELA 15.
Tabela 15 - Vale do Ribeira: taxa de urbanização, em 2005
Município
1. Ilha Comprida
2. São Lourenço da Serra
3. Cananéia
4. Registro
5. Iguape
6. Cajati
7. Tapiraí
8. Pariquera-Açu
9. Pedro de Toledo
10. Juquitiba
11. Itaoca
12. Juquiá
13. Apiaí
14. Jacupiranga
15. Itariri
16. Miracatu
17. Eldorado
18. Itapirapuã Paulista
19. Iporanga
20. Barra do Turvo
21. Sete Barras
22. Barra do Chapéu
23. Ribeira

Taxa de urbanização
100%
90,59%
85,25%
81,41%
80,99%
74,73%
73,87%
70,87%
70,05%
69,52%
67,97%
64,21%
63,33%
61,57%
54,67%
53,13%
51,53%
48,88%
46,38%
41,21%
33,7%
32,29%
29,97%

Fonte: SEADE. Disponível em: <http://www.seade.gov.br/produtos/imp/index.php>. Acesso em: 20 out. 2005

O índice de urbanização apresentado na TABELA 1 aliado à porção territorial da zona
rural (180 km², o equivalente a 61,01% da área total do território) mostra que o município possui
características urbana e rural.
A análise da população por faixa etária (2005), indica a predominância de crianças e
jovens: 49,47% concentra-se na faixa etária entre 0 a 24 anos. A população em idade produtiva
para o mercado de trabalho cai para 37,34%, e a partir dos 55 anos tem-se 13,19% (TABELA
16).
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Tabela 16 - População por faixa etária, em 2005
Faixa etária (em anos)
de 00 a 04
de 05 a 09
de 10 a 14
de 15 a 19
de 20 a 24
de 25 a 29
de 30 a 34
de 35 a 39
de 40 a 44
de 45 a 49
de 50 a 54
de 55 a 59
de 60 a 64
de 65 a 69
de 70 a 74
de 75 anos e mais
População total

Quantidade
1.204
1.594
1.541
1.550
1.482
1.328
1.084
972
895
703
581
510
474
382
283
314
14.897

Percentual (%)
8,08
10,70
10,34
10,40
9,95
8,91
7,28
6,52
6,00
4,73
3,90
3,43
3,18
2,57
1,90
2,11
100,00

Fonte: http://www.seade.gov.br/produtos/imp/index.php?page=tabela. Acesso 27 jul. 06

5.4.2 Qualidade de Vida
A combinação de indicadores de riqueza, longevidade e escolaridade utilizadas pela
Fundação SEADE permite classificar os 645 municípios do Estado de São Paulo. Analisando a
classificação, pode-se constatar que a situação do município piorou, passando do grupo 4 para o
grupo 5 com indicativo de baixo desenvolvimento econômico e indicadores de longevidade e
escolaridade insatisfatórios, como ilustra o QUADRO 10.
O resultado do Índice Paulista de Vulnerabilidade Social apresentado na FIGURA 27
confirma e reforça os indicativos de baixo desenvolvimento econômico e social, com percentual
de 73,7% da população concentrada na faixa alta e muito alta de vulnerabilidade social, muito
superior à média estadual.
Se utilizarmos o IDH – Índice de Desenvolvimento Humano22, que mede o nível de
desenvolvimento humano, tendo como critério os indicadores de educação, longevidade e renda,
o município situa-se na faixa considerada intermediária, índice de 0,75 e abaixo do índice
estadual de 0,814, considerado como índice de desenvolvimento humano alto.

22

Indicadores: varia de zero (nenhum desenvolvimento humano) a um (desenvolvimento humano total).
· até 0,499 – desenvolvimento humano baixo;
· entre 0,500 e 0,799 – desenvolvimento humano médio;
· maior que 0,800 – desenvolvimento humano considerado alto.
Educação, o cálculo do IDH municipal considera dois indicadores com pesos diferentes. A taxa de alfabetização de pessoas
acima de 15 anos de idade tem peso dois, e a taxa bruta de freqüência à escola peso um.
Longevidade, o IDH municipal considera: a esperança de vida ao nascer. Esse indicador mostra o número médio de anos que
uma pessoa nascida naquela localidade no ano de referência deve viver. O indicador de longevidade sintetiza as condições de
saúde e salubridade do local.
Renda, o critério usado é a renda municipal per capita.
Fonte: Disponível em: <http://www.pnud.org.br/idh/#>. Acesso em: 11 set. 2005
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Grupo do IPRS
Grupo 1

Grupo 2

Grupo 3

Grupo 4

Grupo 5

Critérios
Alta riqueza, alta longevidade e média escolaridade
Alta riqueza, alta longevidade e alta escolaridade
Alta riqueza, média longevidade e média escolaridade
Alta riqueza, média longevidade e alta escolaridade
Alta riqueza, baixa longevidade e baixa escolaridade
Alta riqueza, baixa longevidade e média escolaridade
Alta riqueza, baixa longevidade e alta escolaridade
Alta riqueza, média longevidade e baixa escolaridade
Alta riqueza, alta longevidade e baixa escolaridade
Baixa riqueza, alta longevidade e média escolaridade
Baixa riqueza, alta longevidade e alta escolaridade
Baixa riqueza, média longevidade e média escolaridade
Baixa riqueza, média longevidade e alta escolaridade
Baixa riqueza, baixa longevidade e média escolaridade
Baixa riqueza, baixa longevidade e alta escolaridade
Baixa riqueza, média longevidade e baixa escolaridade
Baixa riqueza, alta longevidade e baixa escolaridade
Baixa riqueza, baixa longevidade e baixa escolaridade

Descrição
Municípios que se caracterizam
por um nível elevado de riqueza
com bons níveis nos indicadores
sociais.
Municípios que, embora com
níveis de riqueza elevados, não são
capazes de atingir bons indicadores
sociais.
Municípios com nível de riqueza
baixo, mas com bons indicadores
sociais.
Municípios que apresentam
baixos níveis de riqueza e níveis
intermediários de longevidade
e/ou escolaridade.
Este
grupo
concentra
os
municípios mais desfavorecidos
do Estado, tanto em riqueza
como nos indicadores sociais.

Fonte: O Estado dos Municípios 2000-2002: Índice Paulista de Responsabilidade Social – IPRS. São Paulo, v.2004. 2005. CD-ROM.
Fundação SEADE, 2005.

Quadro 10. Grupos do Índice Paulista de Responsabilidade Social – IPRS (2002)

Estado
45,0

Itariri

Em %
39,5

40,0

34,2

35,0
30,0
23,3

25,0

22,2

20,2

17,6

20,0
15,0
10,0
5,0

11,6

11,5

9,8

6,9
3,2

0,0

0,0
1- Nenhuma
Vulnerabilidade

2- Muito Baixa

3- Baixa

4- Média

5- Alta

6- Muito Alta

Fonte: Índice Paulista de Vulnerabilidade Social – IPVS. São Paulo, 2005 CD-ROM

Figura 27. Indicativo de Vulnerabilidade Social (2000)

Outro indicador da condição de vida da população é o da renda domiciliar per capita , ou
seja, a soma das rendas das pessoas residentes nos domicílios, dividido pelo total de moradores
(com renda ou não). Os valores indicados pela fundação SEADE referem-se ao ano de 2000 e
indicam que a renda domiciliar per capita de Itariri de 1,62 salários mínimos, bem inferior à
média estadual de 2,92 salários mínimos.
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Considera-se o nível de desemprego do município de Itariri alto. Não há dados
estatísticos precisos, pode-se estimar esse número por meio de duas fontes: quantidade da
população em idade produtiva (24 a 54 anos), totalizando 7.045 pessoas (SEADE, 2005) e o total
de empregos formais em 2005 que corresponde a 1.140 postos de trabalho (MTE, 2006)23.
A quantidade de postos de trabalhos em relação ao total da população em idade
produtiva é de 16,18%, ou seja, 83,82% da população desloca-se para outros municípios, como
Pedro de Toledo, Peruíbe, Itanhaém, Santos e São Vicente, para trabalhar; estão no mercado
informal de trabalho ou são desempregados.
Como no município não há código de obras, lei de zoneamento, Plano Diretor ou outros
instrumentos regulatórios, as orientações para as construções utilizam como norteador o código
sanitário estadual. No município de Itariri, não se conta com informações precisas sobre
quantidade e tipo de unidades habitacionais existentes. Os dados da fundação SEADE revelam
que não há favelas nem cortiços, somente algumas habitações em condições precárias localizadas
em área afastada do eixo central, e algumas construções localizam-se numa região considerada
“de risco”24. O número de domicílios, em 2000, era de 3.590, concentrados na zona urbana,
sendo 2.004 domicílios construídos em alvenaria (55,82%) e 1.586 domicílios restantes estão na
porção rural (44,18%) construídos em madeira e alvenaria.
O que se pode constatar é que, tanto no aspecto quantitativo como qualitativo, a questão
habitacional não é problema relevante, pois ainda existem áreas livres disponíveis na porção
urbana. Entretanto, a questão fundiária é um desafio. Não há dados estatísticos sobre a
quantidade de imóveis que estão “irregulares”. A maioria dos imóveis apresenta irregularidades,
tanto na ausência de escritura, quanto nas delimitações da área e fronteiras, além de muitos
imóveis serem objetos de espólio. Na abertura de vias públicas pela Prefeitura Municipal, alguns
terrenos foram subdivididos e estão sem a documentação correta até hoje.
5.4.3 Estrutura fundiária
Na porção rural, há o predomínio de pequenas propriedades com área de até 50 hectares.
Dados da Prefeitura Municipal de Itariri (1999, p.19), revelam que pelo cadastro do INCRA
(1995) os 547 estabelecimentos rurais estão classificados, conforme mostra a TABELA 17.
Tabela 17 – Tipo e números de propriedades e área ocupada
Tipo de propriedade
Minifúndios
Pequena
Média
Grande
Não classificada
Total

Número de propriedade
162
224
64
07
90
547

Área (hectares)
902,4
4.606,9
4.399,4
1.842,7
12.083,9

Fonte: Prefeitura Municipal de Itariri, 1999, p. 19, apud INCRA, 199
23

24

Fonte: RAIS 2004. http://www.mte.gov.br/EstudiososPesquisadores/PDET/. Acesso em 01 ago. 2006.

Área de Risco é área onde existe a possibilidade de perda ou dano social e econômico, causado por uma condição ou processo
geológico de origem natural, que pode ser induzido ou potencializado por intervenções nos terrenos, executadas de maneira
inadequada. Ex.: Áreas sujeitas a enchentes, desmoronamento, erosão, contaminação do solo etc. Fonte:
http://www.seade.gov.br/produtos/imp/index.php?page=varinf&var=1135
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Parte da área territorial é coberta por matas e florestas, protegidas por legislação
específica. Existem áreas ocupadas por posseiros que ainda não foram regularizadas pelo
Governo25. E estima-se que 28% dos proprietários residem fora do município, sendo que 12%
são da região da Baixada Santista, 4% do Litoral Sul, 6% da Capital e 6% das diversas cidades
do Estado de São Paulo (Prefeitura Municipal de Itariri, 1999, p.19).
5.4.4 Economia
Este setor abrange o conjunto de todas suas unidades produtivas, ou seja entidades
econômicas com a finalidade de produção e comercialização de bens e serviços. Embora a
economia predominante no município seja a monocultura da banana, no município há pequena
produção industrial, um setor comercial e de serviço.
Em 2003, o Produto Interno Bruto (PIB) per capita do município era de R$ 5.649,69, um
valor bem próximo à média da Região Administrativa de Registro, que é R$ 5.749,45, e muito
inferior ao valor médio do Estado, R$ 12.619,36. O PIB per capita municipal equivale a 47,77%
do PIB per capita estadual, conforme mostra a FIGURA 28.

Fonte: Fundação SEADE, 2003. Disponível em: www.seade.gov.br>. Acesso em 25. jun. 2006.

Figura 28. Produto Interno Bruto municipal, regional e estadual

Os dados da fundação SEADE revelam que, em 2003, a participação do PIB municipal
para o Estado era de 0, 016459.

25

Não há dados sobre o total da área a ser regularizada.
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Há três estabelecimentos de crédito que atendem a população de Itariri, o Bradesco,
BANESPA – Santander e um posto do Banco do Brasil instalado um espaço interno do Fórum.
No município não há casa de câmbio. Possui uma casa lotérica, vinculada à Caixa
Econômica Federal, que oferece alguns serviços como: saque, depósito, pagamento de contas,
entre outras.
Na atividade pecuária do município, destaca-se a produção de leite de vaca: 17 mil litros
em 2003 e a criação de bovinos e suínos, segundo dados do IBGE (2003) - TABELA 18.
Tabela 18 – Produção pecuária
Produto
Bovinos
Suínos
Eqüinos
Muares
Bubalinos
Caprinos
Vacas ordenhadas

Quantidade (cabeças)
710
188
150
15
135
22
22

Fonte: http://www.ibge.gov.br/cidadesat/default.php. Acesso em: 02 ago. 2006

A agricultura continua sendo a principal atividade econômica do município representada
pela monocultura da banana, numa área de 4.250 ha para produção e colheita. Segundo o
IBGE26, a produção da banana, em 2004, foi de 77.040 ton. – equivalente a 7,26% da produção
total do Estado de São Paulo, de 1.060.520 toneladas.
A recente crise na agricultura, que afetou a produção de banana na região do Vale do
Ribeira, inclusive no município de Itariri, foi resultante da sigatoka negra, com capacidade de
destruir todo o bananal por meio da disseminação do fungo pelo vento, pela chuva ou no
transporte da fruta. A pulverização aérea é uma das formas para combater a praga, porém, este
método tem custo elevado, representa um aumento de 15 a 35% no valor da produção, o que
tornaria inviável para a maioria dos produtores, pois neste tipo de atividade agrícola predominam
os minifúndios e pequenos proprietários (TABELA 17).
A principal região produtora de banana do Estado de São Paulo apresenta os piores
indicadores de desenvolvimento humano do Estado e convive com a falta de suporte tecnológico.
Segundo relato de Penteado (2002)27, durante muito tempo, o Vale do Ribeira sofreu com a falta
de bons engenheiros agrônomos. Isso porque eram poucos os profissionais que queriam
permanecer em uma região tão cheia de carências.
Os pesquisadores Gonçalves, Sousa e Perez (2006, p. 16), no estudo sobre a
“Bananicultura no Estado de São Paulo, Brasil”, afirmam que:
“...é relevante ter nítido que o processo técnico se mostra como única alternativa
para quem quiser continuar a produzir banana, estando condenadas opções que
não perfilem este caminho. A pressão pela profissionalização da produção
rompendo com o quase extrativismo bananeiro de algumas estruturas produtivas
é inexorável”
26

Fonte: http://www.sidra.ibge.gov.br/bda/tabela/protabl.asp?z=t&o=10&i=P. Acesso 01 Ago. 2006
Fonte: http://www.regionalonline.com.br/agricola/agricola19.htm. Acesso em: 10 abr. 2006. Luis Antonio de Campos
Penteado, Diretor regional da Coordenadoria de Assistência Técnica Integral (CATI)
27
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Os pesquisadores indicam que a praga da sigatoka negra poderá ocasionar efeitos
localizados como a condenação dos bananais velhos e de baixo nível tecnológico e a ampliação
de oportunidades para bananais novos, inseridos dentro de estratégias de produção integradas de
frutas que, em muitas áreas de cultivo de banana do Vale do Ribeira, têm apresentado sucesso e
conclui que:
“A banana tende a evoluir enquanto fruta relevante com maior progresso
técnico”. (GONÇALVES; SOUSA; PEREZ, 2006, p. 17)

Outros produtos da produção agrícola, com pouca expressão econômica, são de culturas
perene (urucum, goiaba e maracujá) e semi-perene e anuais (feijão, mandioca, milho, quiabo,
abobrinha, vagem e pepino).
No município, não há sistema de armazenagem comunitária, nem cooperativa de produção. A
associação de bananicultores tem atuação inexpressiva.
A atividade industrial do município é incipiente, destacando-se a industrialização de
alimentos derivados da banana. Neste ramo, destaca-se a empresa Banana Candy Indústria e
Comércio de Produtos Alimentícios Ltda., principal indústria do município, localizada na zona
rural, no bairro Três Barras. O QUADRO 11 apresenta os ramos industriais existentes no
município.
Gênero
Produtos minerais não metálicos
Produtos alimentares
Madeira
Produtos metálicos
Mobiliário
Confecção

Quantidade de estabelecimento
05
04
02
03
04
01

Produto
Blocos, lajes e vigas
Doces derivados da banana
Caixa de embalagem de banana
Serralheria
Móveis
Confecção de roupas
Fonte: Prefeitura Municipal de Itariri (1996, p.24)

Quadro 11. Atividade industrial no município de Itariri

O setor industrial emprega 89 pessoas e representa 8,55% do total de empregos ocupados.
A média salarial é de R$ 594,38, bem inferior a média regional e estadual, que são
respectivamente R$ 1.152,34 e R$ 1.451,38 (SEADE, 2003).
Os estabelecimentos comerciais do município são de pequeno porte, direcionados ao
público local. Os principais tipos de comércios são os de alimentos, remédios, pães, carne, frios,
bebidas, roupas, calçados, utilidades domésticas e presentes, totalizando 55 estabelecimentos.
Na feira livre realizada aos sábados, alguns produtores vendem diretamente suas
hortaliças e vegetais. As frutas, exceto a banana, vêm do CEAGESP (Companhia de Entrepostos
e Armazéns Gerais de São Paulo). A feira-livre, além de ser um ponto de encontro da população
local é também local de intensa comercialização de frutas, legumes e hortaliças.
O comércio responde por 172 postos de trabalho e corresponde a 16,52% do total de
empregos ocupados em 2003. O salário médio é de R$ 524,02, bem próximo ao valor médio da
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Região Administrativa de Registro (R$ 552,33) e corresponde a 61,35% dos R$ 840,50 que
representa o valor médio estadual (SEADE, 2003).
O setor de serviços, responde por 440 empregos, equivalente a 42,27% do total de
empregos ocupados em 2003, com salário médio de R$ 740,31. Embora o valor salarial médio do
município, nessa categoria, seja inferior aos valores da RA de Registro e do valor estadual,
respectivamente, R$ 808,11 e R$ 1.281,38 respectivamente, representa média salarial superior
aos demais setores da economia (QUADRO 12).
Valor Adicionado (em milhões de reais)
Estado e Município
São Paulo
Itariri

Agropecuária

36.364,79
33,79

Indústria

Serviços

Total

PIB
(em milhões de
reais)

206.698,86 229.025,66 472.089,31 494.813,62
13,46
34,56
81,81
81,44

PIB per Capitã
(em reais)

12.619,36
5.649
Fonte: Fundação SEADE, 2003

Quadro 12. Participação do município no PIB estadual

O município contribui com 0,017% sobre o valor total arrecadado pelo Estado, sendo o
PIB municipal per capita 44,76% do PIB estadual, o que sinaliza para a precária situação
econômica do município.
A melhoria da condição socioeconômica da população de Itariri é o desafio do poder
público municipal, pois a partir da década de 90 muda-se o paradigma sobre a gestão local, o
prefeito, além de ser promotor da oferta de serviços públicos passa a assumir o papel de
promotor do processo de desenvolvimento local, articulando os atores sociais para melhoria da
qualidade de vida no município, como afirma Campagnone:
“A partir da Constituição de 88 outorgou ao município maior autonomia,
reconheceu-o como ente da Federação, aumentou sua participação na receita
tributária, mas também aumentou-lhe os encargos, atribuindo-lhes maiores
competências...” (CAMPAGNONE, 1999, p.26).

5.5 Infra-estrutura de apoio turístico
Segundo Beni (1998, p. 261), a infra-estrutura é o conjunto de obras e instalações da
estrutura física que oferece condições para o desenvolvimento da atividade turística. Para o
município de Itariri, no que concerne a este tópico, serão tratados, os sistemas viário e de
transporte, saneamento básico, sistema de comunicações, sistema de segurança, equipamento
médico-hospitalar e infra-estrutura urbana de apoio turístico.
5.5.1 Sistema viário e de transporte
São importantes para promover o desenvolvimento socioeconômico local e regional
proporcionando a distribuição da produção e integrando a população. A expansão da atividade
turística está diretamente ligada ao sistema viário e de transporte, pois sem eles seria inviável a
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implementação da atividade turística. O único sistema de acesso ao município é o rodoviário,
pelas rodovias Anchieta (SP 150), Imigrantes (SP 160), Padre Manoel da Nóbrega (SP 055) e
Régis Bittencourt (BR 116), todas em boas condições de circulação (FIGURA 11).
Saindo da capital para a Região Metropolitana da Baixada Santista, utilizando-se as
rodovias Anchieta ou Imigrantes, com pistas dupla e tripla, respectivamente, nos dois sentidos. A
rodovia Anchieta tem um traçado curvilíneo, e, em alguns trechos, bastante acentuado.
Geralmente, em épocas de frio, a intensa neblina que cobre trechos das rodovias dificulta a
visualização e aumenta o risco de acidentes; nesta condição climática, o trajeto é feito em
“comboio”. A rodovia dos Imigrantes, com traçado retilíneo, é bem sinalizada, iluminada e
conservada. É uma das melhores vias de acesso ao litoral. Ao chegar na rodovia Padre Manoel da
Nóbrega, a via continua duplicada nos dois sentidos até o município de Peruíbe e com diversos
desvios próximos aos núcleos urbanos. Existem passarelas para pedestres, porém, raramente
utilizadas. No trecho entre Itanhaém e Peruíbe, os guarda-corpos do canteiro central têm
pequenos vãos que permitem passagem de pedestres; a iluminação é inadequada, o que prejudica
a visibilidade do motorista. Os 20 Km restantes, até chegar em Itariri, faz-se por via de pista
única nos dois sentidos, com sinalização precária, o que necessita manutenção.
Saindo de São Paulo, em direção ao sul, utiliza-se a rodovia Regis Bittencourt, duplicada
na maior parte, com alguns trechos com segunda pista adicional e na “serra”, próximo ao
município de Juquitiba, a estrada não tem duplicação. Depois da cidade de Jacupiranga, existem
alguns trechos com buracos, mas a sinalização é regular. Como circulam muitos caminhões por
essa via, o percurso é, muitas vezes, arriscado. Para chegar ao município de Itariri por essa
rodovia, deve-se, nas imediações do distrito de Pedro Barros, entrar à direita, num desvio em
direção ao litoral da Baixada Santista, trecho com sinalização precária. No trecho da rodovia
Padre Manoel da Nóbrega, conhecido como “Estrada da Banana”, a sinalização é precária, com
desníveis em grande parte de sua extensão e a via é de pista única nos dois sentidos. No trecho da
serra, as curvas são bem acentuadas e, em épocas de chuva intensa, ocorrem desmoronamentos
em alguns pontos.
As vias de acesso do município têm aproximadamente 200 km de extensão e interligam a
área rural ao centro município. Somente 2,6 km são asfaltadas e o restante é cascalhado,
necessitando de constantes reparos. O QUADRO 13 aponta a distância entre os principais bairros
rurais ao centro urbano do município.
No município, o único meio de transporte existente é o rodoviário. A rodoviária
localiza-se no pátio da estação ferroviária. Existem linhas regulares de transporte municipal para
interligar todos os bairros, atendidas por uma empresa privada. O transporte intermunicipal, que
interliga o município às principais cidades da Baixada Santista, Litoral Sul e Vale do Ribeira, é
de responsabilidade da empresa Intersul, que monopoliza a atividade há mais de três décadas e
com serviço, considerado de baixa qualidade.
Quanto ao transporte ferroviário, destacam-se as estações de Itariri e Ana Dias
(FIGURA 29), construídas pelos ingleses da Southern São Paulo Railway entre 1913 e 1915,
com ramal partindo de Santos até Juquiá com 163 km de extensão; e a Estação Raposo Tavares,
sob a responsabilidade da empresa estatal Sorocabana, após a compra do ramal Santos-Juquiá,
pelo Governo do Estado de São Paulo em novembro de 1927. A empresa Sorocabana, também
construiu uma plataforma com colunas de aço e cobertura de telhas de fibrocimento para a
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parada Caixa d’Água, em 1937. Atualmente a administração da ferrovia é de responsabilidade da
FERROBAN.
Bairros
Anta Gorda
Igrejinha
Araribá
Ponte Pênsil
Areia Branca
Taquaruçu
Guanhanhã
Rio Calmo
Laranja Azeda
Raposo Tavares
Bom Jardim
Braço Bonito
Três Barras
Rio das Pedras
Lontra
Alto Guanhanhã

Distância (em km)
03
06
09
04
10
15
10
20
10
04
17
06
06
07
10
20

Tempo de percurso (em minutos)
10
20
30
15
20
30
20
45
15
10
40
30
17
25
35
60

Meio de transporte
ônibus
ônibus
ônibus
ônibus
ônibus
ônibus
ônibus
ônibus
ônibus
ônibus
ônibus
ônibus
ônibus
ônibus
ônibus
ônibus

Fonte: Prefeitura Municipal de Itariri, 1996, p. 15

Quadro 13. Distância, tempo de percurso e meio de transporte dos bairros rurais ao centro
do município

Fonte: http://www.estacoesferroviarias.com.br/i/mapas/itariri.jpg. Acesso em: 27 jul. 2006

Figura 29. Mapa de localização das estações ferroviária de Itariri, Ana Dias e Raposo Tavares
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O transporte ferroviário de passageiros foi suspenso em 1997. Permaneceu ativo para
transportar cargas de enxofre provenientes do porto de Santos para a cidade de Cajati até 2003,
quando ocorreu desmoronamento de terra sobre a linha na região do Ribeira. Atualmente está
desativada e coberta por mato, mas alguns cidadãos itaririenses comentam que a ferrovia será
reativada no trecho Santos – Pedro de Toledo. As edificações da estação de Itariri são utilizadas
pelo Centro de Arte do Município, pela brinquedoteca e por um espaço livre para exposições
(FIGURA 30). As estações ferroviárias de Raposo Tavares e de Ana Dias foram destinadas para
moradias.

Foto: autora, 2006

Figura 30. Edificações da estação Ferroviária de Itariri

O município não é servido por transporte aéreo de passageiros. Conta com campo de
pouso e decolagem, somente para serviços de pulverização de bananais.

100

5.5.2 Saneamento básico e abastecimento de água
Beni (1998) observa que é oportuno conhecer de forma estruturada os setores que
compõem a infra-estrutura para o turismo. A disponibilidade de água e o saneamento básico
permitem avaliar a capacidade de carga que o sistema suporta sem comprometer o meio
ambiente. Refere-se ao saneamento como uma forma de controlar os fatores do meio físico
ocupado pelo homem e seus efeitos sobre o bem-estar físico, mental ou social.
O diagnóstico ambiental participativo do Vale do Ribeira e Litoral Sul de São Paulo,
elaborado pela UNICAMP (1998, p.19) indicou o saneamento básico e a disposição de resíduos
como os problemas ambientais que merecem maior destaque. Dos 3.590 domicílios existentes,
somente 1.723 estão ligados à rede coletora de esgoto o que equivale 48%28. Dos 1.867
domicílios restantes, 32% possuem fossa séptica e 20% possuem fossa rudimentar ou outra
forma de escoamento de detritos domésticos produzidos.
A SABESP – Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, é responsável
pelo tratamento e abastecimento de água no município. A água para consumo é captada no rio do
Areado (servindo ao município e ao Bairro Raposo Tavares), a do rio Cabuçu (distrito de Ana
Dias) e alguns poços artesianos que abastecem o bairro Areia Branca. A água desce dos
mananciais por adutora até os reservatórios, que recebendo tratamento e adição de cloro e flúor,
para depois ser distribuída ao consumidor final. No município, há quatro reservatórios com
capacidade de armazenar 498 m³ de água, (TABELA 19).
Tabela 19 – Capacidade de armazenamento de água nos reservatórios do município
Localização
Itariri
Bairro Raposo Tavares
Ana Dias
Areia Branca
Total

Capacidade de armazenagem (em m³)
250
150
48
50
498
Fonte: Prefeitura Municipal de Itariri, 1999

De acordo com os dados da SEADE, em 2001, o abastecimento água no município
atendia a 3.027 domicílios, o equivalente a 84,31% do total das habitações da área urbana e rural.
Os 463 domicílios restantes utilizam água proveniente de poços, nascentes, bicas e rios.
A coleta do lixo é feita pela Prefeitura Municipal que segundo dados da SEADE, em
2000, tendeu 84,87% do total das habitações. Na região central, a coleta do lixo é feita de
segunda a sábado, exceto feriados. Nos bairros de Nova Itariri, Caraguava, Raposo Tavares e
Ana Dias, a coleta e realizada três vezes por semana. A situação é preocupante, pois não há local
adequado destinado ao aterro sanitário. O local anteriormente utilizado situava-se em área
particular, na margem da estrada de acesso ao bairro Três Barras e próximo ao leito do rio,
poluindo o manancial. Atualmente, a área destinada para depósito do lixo encontra-se também na
estrada de acesso ao bairro Três Barras, porém, em outro terreno.
28

Fonte: Disponível em:
<http://www2.sabesp.com.br/html/a_sabesp/sua_regiao/detalhes.asp?inic_mun=i&municipio=381&x=6&y=14>. Acesso em: 03
ago. 2006
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Na zona rural, o maior desafio refere-se ao destino das embalagens de inseticida e
fungicida usadas na bananicultura, depositadas em qualquer lugar, como demonstra a reportagem
a seguir:
“...o agrônomo da Defesa Agropecuária, Gilmar Gilberto Alves, e seus dois auxiliares
realizavam fiscalização em propriedades rurais de Itariri quando encontraram muitos
sacos plásticos - utilizados para cobrir cachos de banana - jogados na estrada do Raposo,
próximo à Vila de Raposo Tavares. Ao verificarem o local, encontraram um verdadeiro
lixão clandestino de embalagens de agrotóxicos despejadas na cabeceira de uma
nascente... “Determinamos à Prefeitura de Itariri que removesse de imediato as
embalagens que poderiam contaminar a área”...Alguns dias depois uma parte do lixo foi
retirada, mas ainda há muita sujeira...”29

Segundo informações dos funcionários da Prefeitura Municipal, a quantidade coletada de
lixo inviabiliza a instalação de um incinerador30 unicamente para o município. O uso
compartilhado com outro município viabilizaria a utilização. Atualmente o convênio firmado
entre as prefeituras de Itariri e Pariquera-Açu permite a incineração do lixo hospitalar de Itariri
em Pariquera-Açu.
A limpeza das ruas e praças é de responsabilidade da Prefeitura Municipal, que a faz
esporadicamente. De maneira geral, é satisfatória e as principais vias são bem conservadas.
5.5.3 Energia elétrica
Os dados da fundação SEADE demonstram que a distribuição elétrica atende um total de
3.264 consumidores, totalizando um consumo de 9.283 MWh. Atualmente a Elektro Eletricidade
e Serviços S.A. é responsável pela maior parte da distribuição de energia elétrica.
A zona rural é atendida pela CEDRI – Cooperativa de Energização Rural do Vale do
Itariri, responsável pelo atendimento a 244 consumidores, perfazendo um consumo de 3.024
MWh (QUADRO 14).
Consumidor
Indústria
Comércio, serviços e outras atividades
Residência
Rural
Total

Número de consumidores
38
254
2.728
244
3.264

Consumo (MWh)
802
1.234
4.220
3.024
9.280

Fonte: http://www.seade.gov.br/produtos/imp/index.php?page=tabela. Acesso em: 03 ago. 2006

Quadro 14. Consumo de energia elétrica no município de Itariri

A Cooperativa de Energização Rural do Vale do Itariri foi fundada em 1965 por um
grupo de proprietários rurais para suprir a falta de energia elétrica da área rural do município e
do Vale do Ribeira. A CEDRI compra energia elétrica da concessionária e a distribui para os
29

Fonte: DEFESA AGROPECUÁRIA DESCOBRE LIXÃO DE EMBALAGENS DE AGROTÓXICOS EM ITARIRI. Regional
Agrícola, on line, São Paulo, n. 24, jun. 2003. Disponível em:
http://www.rgt.matrix.com.br/jornaljr/agricola/agricola37.html. Acesso em: 10 ago. 2005
30
1. quem ou o que incinera; 1.1 diz-se de aparelho próprio para realizar incineração, esp. de lixo, resíduos industriais etc. Fonte:
HOUAISS, A (1915); VILLAR, M. S. Dicionário Houaiss da língua portuguesa. Rio de Janeiro: Objetiva, 2001, p. 1593.
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cooperados. Parte da população de Itariri não tem acesso à energia elétrica, como bem demonstra
a reportagem de Bezerra:
“Vida apagada
Cerca de 10 milhões de pessoas residentes no campo, um terço da população
rural brasileira, vivem na escuridão.
Milhões de brasileiros, como Oswaldo Barbosa, de Itariri, SP, não ouviram o que
o residente Luiz Inácio Lula da Silva disse no mês passado, em Brasília, ao
lançar o programa Luz para Todos, nem o viram na TV, por tremida que fosse a
imagem. Eles não têm rádio nem televisão, nenhum aparelho movido a
eletricidade. Não foram contemplados com fios de transmissão porque habitam
em locais de difícil acesso, não têm renda para adquirir o material elétrico
necessário para acessar a rede (cerca de 500 reais para cada poste instalado) ou
dinheiro para pagar as contas ao fim do mês. As 64 concessionárias existentes no
país não ligam para eles porque vivem dispersos em montanhas, florestas,
cerrado, sertão, brejos, mangues e escampados, geralmente longe uns dos outros.
O ganho financeiro não compensa o gasto com posteação, fiação e instalação de
transmissores. Sem eletricidade, eles não ficaram sabendo da promessa do
governo de iluminar todo o país até 2008. A maioria tomou conhecimento do
programa por terceiros, dias ou semanas depois, e não entendeu direito como o
projeto de universalização da energia anunciado pelo presidente da República os
alcançará.... Os sem-luz também não têm telefone. A informação depende do
boca-a-boca”. (BEZERRA, 2005)

5.5.4 Sistemas de comunicações
O serviço de telefonia é responsabilidade da empresa Telefônica. Os dados referentes a
1999, da fundação SEADE, indicam que havia 11,73 terminais telefônicos para cada 100
habitantes, isto representando aproximadamente, 1.747,41 terminais telefônicos instalados, em
sua maior parte, na zona urbana e uma pequena porção na área rural. Os terminais telefônicos
atendem as categorias residenciais, comerciais e telefones públicos. Existem duas antenas das
operadoras de telefones celulares, a TIM e a VIVO, instaladas no centro do município.
O município conta com um jornal local, o “Itariri Notícias”, que circula mensalmente,
com tiragem de 300 exemplares, mantido pelos anúncios publicados e pelo comércio local, com
distribuição gratuita.
A rádio Itariri opera na freqüência 88,9 em FM, com programação destinada à notícias de
interesse local, propaganda e programação musical.
Toda a área territorial, do município é atendida por um posto de correio e um provedor
para internet da empresa Sunway Informática, que estendeu o atendimento para a cidade de
Pedro de Toledo. A forma de conexão é discada e por cabeamento lógico.
Os sinais da TV Tribuna – TV Globo atendem a região da Baixada Santista e Vale do
Ribeira. A localização do município (entre duas serras) dificulta a recepção dos sinais e como
não há antena coletiva, a alternativa da maioria da população foi instalar antenas parabólicas.
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5.5.5 Sistema de segurança
São os serviços que tem por objetivo garantir aos cidadãos os direitos socioeconômico e
cultural e para isso conta com uma delegacia de polícia civil, um posto da polícia militar,
instaladas no centro da cidade.
Os postos da Polícia Federal Rodoviária e Polícia Ambiental Estadual localizam-se na
Rodovia Padre Manoel da Nóbrega entre a cidades de Itariri e Pedro de Toledo. A sede do Corpo
de Bombeiro que atente ao município fica na cidade de Registro.
5.5.6 Equipamentos médico-hospitalar
São os equipamentos necessários para atendimento de saúde da população, como os
profissionais da área da saúde e o atendimento hospitalar. O sistema público de saúde do
município é integrado ao SUS – Sistema Único de Saúde, com gestão compartilhada, onde o
município presta os serviços e o governo federal repassa a verba conforme o número de
atendimentos. Existem 7 Unidades de Atendimento Básico de Saúde (QUADRO 15).
Número de Unidade
01
01
01
01
01
01
01

Localização
Centro
Ana Dias
Raposo Tavares
Areia Branca
Três Barras
Igrejinha
Nova Itariri

Nome
Unidade Mista de Saúde
Centro de Saúde
Posto de Saúde
Posto de Saúde
Posto de Saúde
Posto de Saúde
Posto de Saúde
Fonte: Prefeitura Municipal de Itariri, 1999

Quadro 15. Localização das Unidades de Saúde no município

A Unidade Mista de saúde conta com 16 leitos e presta atendimento de emergência em
período integral, inclusive aos finais de semana e feriados. No município não há atendimento
específico para os casos de picadas por animais peçonhentos como cobras, escorpião, aranha,
vespa, abelha, entre outros. Os serviços ambulatoriais de atendimento primário à população
conta com assistência médica e odontológica. Casos graves de saúde são encaminhados para os
hospitais de Pariquera-Açu e Juquiá, distantes, respectivamente, 120 e 55 km.
O atendimento de pessoas portadoras de deficiência física, mental e sensorial é feita no
CEDEIDE – Centro de Desenvolvimento e Integração do Deficiente, que oferece atividades
terapêuticas e educacionais e programas preventivos, de reabilitação e apoio aos familiares,
atendendo, em média, 50 pacientes. O município não dispõe de atendimento a convênios
médicos e hospitalares. Existe somente a Unidade Mista de Saúde (Pronto Socorro) que é
pública. A única opção é a Clínica São Pedro, no município de Peruíbe, a 15 km de distância. O
município conta com 33 enfermeiros, 4 dentistas, 5 médicos e 3 fisioterapeutas.
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5.5.7 Infra-Estrutura urbana de apoio turístico
Trata-se dos serviços necessários para atender às necessidades do turista e também da
população, como hospedagens, comércio, serviços, lazer e entretenimentos. No município
totalizam 267 leitos disponíveis para hospedagem, distribuídos nos dois hotéis e uma pousada,
com preços que variam entre R$ 170,00 a R$ 300, 00 por casal.
- Hotel Três Meninos, localizado no centro da cidade, funciona o ano inteiro, com
capacidade para receber 100 hóspedes, distribuídos nos 23 apartamentos, equipados com
aparelho de televisão e ventilador de teto e oferece café da manhã.
- Juréia Park Hotel, inaugurado em 1993, situa-se na rodovia Padre Manoel da Nóbrega,
a 2 km do centro da cidade, instalado numa área de 240 mil m² e 5.696 m² de área construídas.
Possui 151 leitos, distribuídos em 27 apartamentos e 14 chalés. Os apartamentos acomodam até
três pessoas e os chalés até cinco pessoas, com televisores, frigobar, telefones, ventiladores de
teto e sofás. Possui área de lazer com playground, represa, pedalinho, sauna seca, salão de jogos
e videokê. O passeio pela mata e a caminhada na trilha até a cachoeira do Juréia Park são
realizados com acompanhamento de monitores ambientais. A maioria dos hóspedes é das cidades
de São Paulo, Região Metropolitana de São Paulo, Santos e São Vicente, solteiros e esportistas
que viajam a trabalho, lazer, descanso e principalmente para o evento da “Festa do Peão”. É o
único hotel, no município, que possui centro de convenções capaz de agrupar de 20 a 80 pessoas,
em três salas equipadas com retroprojetor, aparelho de televisão de 29’, canhão e tela de
projeção. O restaurante tem capacidade para 300 pessoas e é aberto ao público.
- Pousada Pau Brasil possui 8 chalés que acomodam 16 pessoas.
No município há diversas residências, tanto na área urbana como na área rural,
adequadas para implementar a “hospedagem domiciliar”, pois, em pequenos municípios a
inserção de grandes hotéis nem sempre gera emprego e renda para a população. Em geral, as
redes hoteleiras têm um quadro de profissionais capacitados e de outras localidades. A
hospedagem domiciliar, além de oferecer novas acomodações, assegura geração de renda direta
para a população local. Para isso, o Poder Público Municipal terá um papel preponderante na sua
ordenação, sendo a primeira etapa direcionada ao levantamento dos moradores interessados e
dispostos a receber turistas, avaliação das condições de habitabilidade e no cadastramento da
rede domiciliar integrante do sistema. Outra etapa consistiria no treinamento e qualificação
desses moradores.
No município há pequenos restaurantes que servem comida caseira e comida típica
japonesa. Em geral são os familiares que trabalham nos estabelecimentos, tornando o preço bem
acessível, como mostra o QUADRO 16.
No município há disponibilidade de infra-estrutura de comércio e serviço, concentrados
na área central, que atendem à população local e, aos finais de semana, à demanda externa.
Encontram-se disponíveis para realização de eventos culturais, três estabelecimentos: o
Juréia Park Hotel, Colônia Japonesa e a Casa Paroquial, como mostra o QUADRO 17.
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Estabelecimento

Localização

Especialidade

Bar e Pizzaria
Gomes
Bar do Cabeção

Rua Benedito Muniz

Refeições durante o dia e serviço de bar no
período noturno.
Comida típica japonesa. Oferece serviço de
entregar em domicílios.
Lanches, petisco e serviço de bar.

Bar do Teotônio
Bar do Nenê Funciona a partir
das 16:00 horas
Bar do Xangô
Restaurante “O
Komilão”
Churras”Quinho”
Churrascaria
Sarandi
Point do Brother
Cláudio Lanches
Mutico Lanches
Beira Rio Lanches
Sorveteria Brunella

Rua Benedito Muniz com
Rua José Ferreira Franco
Rua Benedito Muniz com
Rua José F. Franco
Rua Benedito Muniz
Rua Jose Ferreira Franco
Rua Professora Lavínia
com Rua Benedito
Calixto.
Rua do Comércio
Próximo à Rodovia Padre
Manoel da Nóbrega
Praça da Estação
Próximo à Ponte de Ferro
sobre o Rio do Azeite
Próximo à Ponte de Ferro
sobre o Rio do Azeite
Rua do Comércio

Número
de
assentos
30
15
-

Petisco e serviço de bar

-

Serviço de bar.
Comida caseira, pizzas e lanches.

70

Churrasco e serviço de bar.
Churrascaria, restaurante e bar.

50

Comida caseira, lanches e bar.
Lanches com serviços de entregas em domicílios.
Lanches.

-

Lanches.

-

Os sorvetes são produzidos no local. Revende
doces, balas e bombons.

16

Quadro 16. Serviços: restaurantes, bares e lanchonetes

Local
Centro de
Convenções do
Juréia Park
Hotel
Colônia
Japonesa de
Itariri

Capacidade
3 salas
capacidade: 20 a
80 pessoas

Características e equipamentos disponíveis
Retroprojetor, aparelho de televisão (29”), canhão e tela de projeção.

1 salão com
capacidade para
abrigar
600
pessoas

Cozinha semi-industrial, sanitários, sala para guardar mantimentos e
utensílios domésticos, um palco com ante sala e dois sanitários,
equipamento de som, iluminação e campo de futebol. Neste espaço podese realizar diversos eventos culturais, festivos e esportivo.

Salão Paroquial

1 salão para 200
pessoas

Salão para realização de eventos festivos e culturais. Há uma cozinha e
um jardim interno

Quadro 17. Locais para realizar eventos

Para atender às expectativas de lazer dos moradores, o município dispõe de alguns
equipamentos como mostra o QUADRO 18.
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Equipamentos de lazer
Biblioteca Municipal

Localização e informações gerais
Rua Nossa Senhora do Monte Serrat n°
55 – Centro.
Capaz de atender 30 usuário por dia.
Possui um acervo de revista, jornais,
periódicos e livros em estado regular de
conservação.

Figuras

Foto da autora, 2006

Figura 31. Biblioteca Municipal
Centro Cultural São
Benedito e Oficina de
Teatro

Rua Benedito Muniz s/n°.
Mantido pela Prefeitura Municipal, está
em estado de conservação regular.

Foto da autora, 2006

Figura 32. Centro Cultural São Benedito
Coreto

Praça central da cidade.
Apresentação de bandas musicais,
grupos de dança e de corais, aos
domingos.

Foto da autora, 2006

Figura 33. Coreto
Brinquedoteca e
Parquinho Municipal

Praça da Estação Ferroviária

Foto: Ismaile, 2003

Figura 34. Brinquedoteca e parquinho
municipal: opção de lazer da população
infantil
Lan House

Centro.

Foto da autora, 2006

Figura 34. Lan House

Quadro 18. Principais equipamentos de lazer
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A movimentação de turistas no município inicia-se no mês de outubro e alcança seu ápice
no período de dezembro e fevereiro. No mês de julho, o movimento é alto, devido às festas
juninas que se estendem até o mês de julho, coincidindo com o período das férias escolares. No
restante do ano, somente aos finais de semana e feriados, constata-se aumento no movimento de
turistas. A infra-estrutura existente, ainda que restrita, tem possibilitado a existência de atividade
turística e o surgimento dos monitores ambientais, que prestam serviços por meio da Associação
de Monitores de Itariri e da equipe de Amigos do Vale de Ecoturismo e Aventura – Muriqui.

5.6 Atrativos Turísticos
Beni (1998, p. 271) define como atrativo turístico “todo lugar, objeto ou acontecimento
de interesse turístico que motiva o deslocamento de grupos humanos para conhecê-los”,
destacam-se os atrativos históricos, culturais e naturais.
Atrativos históricos: são as manifestações sustentadas por elementos materiais móveis e
imóveis, a exemplo da arquitetura civil e religiosa como afirma Beni (1998, p.276). No
município, são poucas as obras arquitetônicas relevantes, destacam-se algumas construções.
a) Ponte Pênsil: em 1972, os japoneses construíram a ponte para facilitar o transito de
pedestres entre as estradas da Anta Gorda e Rio do Azeite. Tem aproximadamente, 90 metros de
comprimento com concepção arquitetônica simples quanto ao aspecto construtivo. Os materiais
utilizados são os cabos de aço para sustentação e madeira para o piso. Sua aparente simplicidade
esconde o elaborado cálculo de engenharia, que por meio de quatro colunas de concreto,
comportam o peso próprio dos materiais, tráfego de pessoas, animais de pequeno porte,
bicicletas, motos e o impacto do saltitar dos visitantes, como mostram as FIGURAS 36 e 37.

Foto da autora, 2006

Figura 36. Ponte Pênsil: construção de destaque no município.
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Foto da autora, 2006

Figura 37. Ponte Pênsil: construção de destaque no município
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b) Igreja São Benedito: fundada em 1938, sendo a primeira igreja do município.
Atualmente funciona como Centro Cultural e Museu São Benedito. A FIGURA 38 ilustra a
simplicidade da forma arquitetônica que remonta ao padrão colonial de torre única.

Foto da autora, 2006

Figura 38. Igreja São Benedito: primeira igreja de Itariri
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c) Igreja Nossa Senhora do Monte Serrat: fundada em 1962. Homenageia a padroeira do
município (Nossa Senhora do Monte Serrat), é a principal igreja católica, possível de ser
observada de diversos pontos da cidade em função de sua localização (FIGURA 39).

Foto da autora, 2006

Figura 39. Igreja Nossa Senhora do Monte Serrat
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d) Capela de Santo Antônio (Igrejinha): representa a segunda capela de Itariri, construída
de pau-a-pique, em 1953. Seu estilo arquitetônico é simples como todas as capelas do período
colonial (FIGURA 40).

Foto da autora, 2006

Figura 40. Capela de Santo Antonio (Igrejinha)
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e) Ponte ferroviária sobre o Rio do Azeite: a data provável que sua construção é entre
1913 e 1915, no mesmo período da construção das estações ferroviárias de Itariri e Miracatu,
pela empresa inglesa, Southern São Paulo Railway. Com a desativação do transporte ferroviário,
a ponte de ferro teve o mesmo destino. Seu estado de conservação é precário, entretanto, deve-se
atentar para sua importância histórica e arquitetônica, pois representa um marco da arquitetura
em ferro na região do Vale do Ribeira. (FIGURA 41).

Foto da autora, 2006

Figura 41. Ponte em ferro sobre o Rio do Azeite, hoje desativada
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f) Casa de pau-a-pique: a FIGURA 42 apresenta algumas casas de pau-a-pique
localizadas na zona rural. Destacam-se quanto ao aspecto construtivo e valor histórico, pois raros
são esses exemplares.

Foto da autora, 2006

Figura 42. Casa de pau-a-pique típica da zona rural do município

Atrativos culturais: são todas as práticas culturais específicas do local ou da região que
as integram, as atividades cotidianas e festivas de ordem sacra ou profana, de caráter popular e
folclórico, consideradas como objeto de apreciação, como afirma Beni (1998, p. 278). Estão
relacionadas no QUADRO 19 as festas e comemorações tradicionais e populares que ocorrem
em datas fixas ou móveis.
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Festividade
Carnaval
Aniversário
do
Município

Periodicidade
Anual, nos meses
de fevereiro ou
março
Anual. No dia 09
de abril.

Festa
Junina

Anual, no mês de
junho.

Festa
Folclórica FESFOL

Anual. Todos os
finais de semana
do mês de agosto.

Festa
Soba

do

Anual, no mês de
agosto.

Festa
do
Peão
de
Boiadeiro

Anual, no mês de
novembro

Aspecto geral
A festa carnavalesca acontece no pátio da Estação Ferroviária. No domingo, a
festa conta com o “Bloco das virgens” e, na terça com o “Bloco vai quem qué”.
A Prefeitura Municipal de Itariri realiza atividades diversas para a
comemoração do aniversário da cidade, dentre elas destaca-se: gincanas, show,
corrida de pedestres, desfile escolar com roupas típicas, apresentação da banda
municipal e dança de rua.
A quermesse do pátio da Estação Ferroviária é a maior. Nessa festa, as
barracas, são dispostas nas extremidades do pátio da estação e destinadas as
instituições filantrópicas.
Em diversos pontos da cidade, acontecem concomitantemente, outras festas
juninas de menor porte, realizadas por diversas instituições religiosa,
educativas e associações.
Conta com apresentações de diversos grupos de danças típicas e música,
provenientes da Região do Vale do Ribeira, Baixada Santista, São Paulo e
também do próprio município. Esses grupos apresentam-se alternadamente no
decorrer do mês.
Já na 33° edição e promovida pela ACISOITA – Associação Cívica e Social de
Itariri, é um dos eventos mais importantes do município, atraindo
aproximadamente, quatrocentas pessoas e muitos turistas da região e das
cidades de Santos e São Paulo.
Promovido pelo Clube do Rodeio e o maior evento do município. Já teve
público estimado em 10 mil por evento. Atrai inúmeros turistas da Região do
Vale do Ribeira, Baixada Santista e de São Paulo.
Quadro elaborado pela autora

Quadro 19. Festas e comemorações tradicionais e populares

As festas religiosas são realizadas nos meses de julho e setembro em homenagem às
padroeiras de Itariri e do Distrito de Ana Dias (QUADRO 20).
Festividade

Periodicidade

Aspecto geral

Festa de Santa
Terezinha

Anualmente
no mês de
julho.
Anual. No
dia 08 de
setembro.

Patrocinada pela Igreja católica. Além das atividades religiosa como a
procissão também faz parte do evento a quermesse

Anual,
no
mês
de
novembro

Promovido pelo Clube do Rodeio. Este é o maior evento do município.
Chegou a contar com um público aproximado de dez mil pessoa por
evento. Atrai inúmeros turistas da Região do Vale do Ribeira, Baixada
Santista e da Capital.

Festa de Nossa
Senhora
do
Monte Serrat
Festa do Peão

Na Festa da padroeira do município de Itariri, acontecem eventos
religiosas como missa e procissão e a quermesse com jogo de bingo,
cujos prêmios são doados pela população.

Quadro elaborado pela autora

Quadro 20. Festas religiosas: Santa Teresinha e Nossa Senhora do Monte Serrat

Os trabalhos artesanais são desenvolvidos pela comunidade local, que utiliza como
matéria-prima principal o caule da bananeira e o bambu. O centro de artesanato tem como
referência a Oficina Monhangaba, criada em 1996 em parceria com a Prefeitura Municipal de
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Itariri, Governo do Estado de São Paulo e a Escola Superior de Agricultura Luis de Queirós
(ESALQ – USP). O trabalho realizado na oficina utiliza como matéria-prima o tronco da
bananeira (pseudocaule) que é desprezado pelos bananicultores. Depois de tratado, transforma-se
em papéis, chapéus, tapetes, chinelos, cestas e abajures (FIGURA 43).

Foto: Ismaile, 2003

Figura 43. Artesanato da Oficina Monhangaba

O objetivo da oficina é o de proporcionar geração de renda, em especial às mulheres,
elevando a auto-estima, a conscientização e a valorização ambiental (FIGURA 44).

Foto: Ismaile, 2003

Figura 44. Grupo de mulheres da Oficina Monhangaba
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Grupos indígenas da região também produzem peças artesanais que representam seu
cotidiano como as cestas, os balaios, as peneiras, os arcos e flechas, as machadinhas, entre
outros, utilizando como matéria-prima lascas de bambu. (FIGURA 45)

Foto da autora, 2006

Figura 45. Artesanato indígena, comercializado nas feiras do município

A cultura japonesa tem papel de destaque no quadro cultural da região. A forte presença
dos japoneses no processo de desenvolvimento econômico e social do município culminou na
absorção da cultura japonesa pela população local. Aliada à milenar cultura indígena, o
município, abarca um valoroso tesouro cultural.
A imigração japonesa teve papel relevante no processo de desenvolvimento do
município. Os japoneses que se fixaram na região são oriundos da ilha de Okinawa. A
contribuição da cultura japonesa, especificamente, a Okinawana, vai além do contorno territorial
municipal, engloba toda a região do Vale do Ribeira. Vence barreiras culturais, raciais, religiosas
e econômicas. Envolveu toda a população, seja pela culinária, dança, música ou esporte.
Alguns exemplos podem ser citados, como é o caso do uso do Shamisen, originário da
China e que representa a cultura japonesa desde o período Edo (1603 a 1867). Entrou no Japão
por meio da Ilha de Okinawa. O Shamisen é conhecido também como banjo japonês é composto
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por três cordas de tamanhos diferentes, com um braço longo e fino e um pequeno corpo
retangular. Para tocá-lo, utiliza-se o bachi, um plectro triangular que golpeia as cordas, como
ilustra a FIGURA 46.

Fonte: http://www.acbj.com.br/alianca/palavras.php?Palavra=39. Acesso em: 03. ago. 2006

Figura 46. Shamisen - banjo japonês
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O Shamisen é usado como acompanhamento em vários tipos de canções, podendo ser
tocado individualmente ou em grupo (FIGURA 47).

Foto da autora, 2006

Figura 47. Grupo de Shamisen de Itariri: composto por homens e mulheres entre 15 e 85 anos

Outro exemplo da influência japonesa na cultura local é o Odori, dança popular originária
da seita Jishu31, período medieval, é um tipo de dança com saltos e pulos. Os participantes
31

A seita Jishu enfatizava o canto repetido de uma simples oração (nenbutsu), proferido por um grupo de seguidores que, às
vezes pulava ao ritmo de um sino, que acompanhava a oração. Esses seguidores praticavam um tipo de dança primitiva chamado
nenbutsu odori.
Fonte: http://www.okinawa.com.br/danca/index.htm. Acesso em: 05 ago. 2006
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acompanhavam a música e davam pouca importância ao significado simbólico ou literário;
perdurou até o surgimento do kabuki, no período Edo (FIGURAS 48 e 49).

Foto da autora, 2005

Figura 48. Alguns passos da dança Odori
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Foto da autora, 2005

Figura 49. Alguns passos da dança Odori
Na culinária, também é forte a influência dos japoneses. Oriundo da ilha de Okinawa, o
soba é uma sopa típica japonesa que consiste num caldo à base de carne de porco e/ou frango,
acompanhado de tiras finas de omelete, carne de frango ou porco, cebolinha picada e macarrão
especial, que utiliza a água de cinza em sua composição. No caldo, pode-se agregar gengibre
ralado e saquê. A sopa é feita pelas senhoras da colônia japonesa de Itariri (FIGURA 50).

Foto da autora, 2006

Figura 50. Soba: comida típica da ilha de Okinawa – Japão
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A influência da cultura japonesa também se expressa nas atividades esportivas de futebol,
vôlei, tênis de mesa e atletismo, realizadas pela Associação Nipo-Brasileira Santos-Juquiá. São
eventos anuais e itinerantes, entre as cidades de Itariri, Pedro de Toledo, Miracatu, Juquiá e o
Distrito de Ana Dias (FIGURAS 51 e 52). Além dessas atividades, anualmente, no dia 1º de
maio é realizado o undokai32, em cada município.

Fotos da autora, 2005

Figuras 51 e 52. Atividades esportivas da Associação Nipo-Brasileira

O legado da cultura indígena tem expressiva influência na cultura do município. O
núcleo indígena encontra-se a 9 km de distância do centro em estrada cascalhada e terreno pouco
acidentado. Nos próximos 3 km, até a aldeia indígena, o acesso torna-se mais difícil. Nos
contornos dos morros, a estrada está mal conservada, é um trecho bastante acidentado e necessita
de manutenção constante, principalmente em períodos chuvosos.
32

Gincana esportiva da colônia japonesa. Fonte: Disponível em:
<http://www.braziltour.com/site/br/eventos/materia.php?tipo=1&materia=2432. Acesso em 03 out. 2006.

Excluído: ,

122

A população indígena chegou a ter, aproximadamente, 100 membros; atualmente, este
número é em torno de 30 pessoas. Como é comum o trânsito entre os Guarani para as reservas
indígenas do litoral e interior do estado, torna-se impossível quantificá-los com exatidão.
Suas moradias são agrupadas em pequenos espaços espalhados pela reserva indígena. A
maioria das construções é de madeiras roliças, amarradas com cipó e cobertas com sapé, sendo
algumas de pau-a-pique. Os índios vivem do plantio de subsistência de mandioca e milho, do
artesanato com taquara e da coleta do palmito. Nas FIGURAS 53, 54, 55 e 56 encontram-se os
tipos de artesanatos e a venda do palmito na feira livre que acontece aos sábados, no centro da
cidade.

Fotos da autora, 2006

Figuras 53 e 54. Artesanato indígena

Recentemente, o governo do Estado de São Paulo construiu uma escola para os índios
Guarani (FIGURA 57), que é utilizada, também, como moradia para o professor da aldeia. O
professor tem um automóvel (fusca) para atender as emergências de saúde da comunidade
indígena e participa do programa proposto pela Universidade de São Paulo, de formação de
professores e resgate da cultura indígena. Recebe verba do governo federal para pagamento de
custos com o deslocamento semanal da aldeia até a USP. Desta experiência, pretende publicar
um dicionário em língua guarani para o português.
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Fotos da autora, 2006

Figuras 55 e 56. Comércio de palmito

A comunicação na aldeia se faz por telefone celular, porém há dificuldade para a
captação de “sinal”. A melhoria dos meios de comunicação é, hoje, o único pleito da população
indígena.

Foto da autora, 2006

Figura 57. Escola Indígena
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Atrativo da natureza são todos os elementos da natureza que atraem as pessoas para
deslocarem-se de suas residências para visitação e desfrute. Existem no município, diversos
elementos que podem se constituir em atrativos para que pessoas e grupos possam visitar. Nos
QUADROS 21 e 22 estão relacionados alguns exemplos que embelezam todo o território
municipal.
Ponto Turístico

Distância, localização e
acesso
Mirante
2 km pela Estrada da Anta
Gorda
Serra
das 15 km do centro em direção
Laranjeiras
a noroeste. Acesso pela
estrada Alto do Guanhanhã.
Serra do Mar
12 km do centro município
em direção a oeste. Acesso
pela estrada do Taquaruçu e
Três Barras.
Serra dos Itatins
9 km do centro em direção
ao sul, com acesso pela
estrada do Bairro da
Igrejinha.
Morro das Três Direção leste, no topo da
Pontas
Serra do Itatins e próximo à
aldeia dos índios. Acesso
pelos bairros Igrejinha e
Araribá.
Pedra do Alemão No quilômetro 93, da via
SP 055, a 15 km do centro
do distrito de Ana Dias.
Pedra do Macaco 5 km do centro do
município, localizada na
parte leste. Acesso pela
estrada da Igrejinha e,
depois, por uma mais uma
trilha de 980 m.
Pedra
da Localizada no Bairro da
Igrejinha
Igrejinha, em propriedade
particular.
Trilha do Salto

Aspectos gerais
Este ponto turístico não é explorado

Possui 1.372 metros de altitude em relação ao nível
do mar.

Tem 195 metros de altura e é considerado um dos
melhores lugares do Vale do Ribeira para a prática
do rapel, com 90 metros de descida negativa e 105
com apoio para os pés.
Formada por rocha basáltica e arenito, com 195 m
de altura, proporciona bela vista aos visitantes e
permite a prática de rapel. A visitação somente é
liberada com a presença de monitores locais.
Os 9 km iniciais da trilha é pela Rodovia Padre
Manoel da Nóbrega com mais 2 km de caminhada
numa trilha dentro da Mata Atlântica. Classificada
como nível leve de dificuldade
Quadro elaborado pela autora

Quadro 21. Atrativos naturais: as serras, pedras e trilhas.
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Ponto
Turístico
Cachoeira do
Araribá

Distância, localização e
acesso
Distante 7 km do centro
da cidade, o acesso é pela
Estrada da Igrejinha.

Cachoeira Sete
Quedas

Fica a 12 km do centro
da cidade e mais quarenta
minutos de caminhada
por uma trilha de
dificuldade média

Cachoeira
Cabuçu

Localizada no distrito de
Ana Dias a 14 km do
centro.
5 km do centro com Opção para os banhos em piscinas e
acesso pela estrada da escorregadores naturais e corredeiras (FIGURA
Igrejinha.
61). A facilidade de acesso e as diversas opções
de lazer que o local propicia agradam desde
crianças até a terceira idade.
Acesso pela estrada da Diversas corredeiras e cachoeiras de até 15m de
Anta Gorda até o final e altura que formam piscinas naturais (FIGURAS
depois por um trecho de, 62 e 63). Para se chegar à cachoeira principal,
aproximadamente 2 km necessita-se de agilidade para com altura
de extensão que atravessa aproximada de 20m, ou atravessar a mata em
um bananal e a mata terreno bastante acidentado. Após a cachoeira
nativa.
principal, seguindo por uma picada na mata
atlântica, o visitante pode vislumbrar a
imensidão da floresta e a beleza de inúmeras
cachoeiras e banhar-se em águas cristalinas.
Acesso pela área do
Juréia Park Hotel

Cachoeira da
Italiana

Salto dos
Ingleses

Cachoeira do
Juréia Park
Hotel
Rio Guanhanhã
Rio do Azeite

Aspectos gerais
Várias corredeiras e piscinas naturais
contornadas por pedras. As FIGURAS 58 e 59
mostram as quedas d'água que proporcionam ao
visitante agradável massagem hídrica.
Conhecida na cultura popular como “Cachoeira
dos Deuses” devido a estórias narradas pelos
antigos moradores, que diziam que as índias
iam chorar os maridos guerreiros enterrados no
local. Tem aproximadamente 28m de altura, é
um local indicado para a prática de esportes
radicais (FIGURA 60).
Excelente para banho com piscinas naturais e
queda de 3m de altura

18 km do centro. Acesso Piscinas Naturais.
pela estrada Guanhanhã.
Corta grande parte do Na área urbana, há vários balneários de águas
território municipal.
cristalinas. É um local ideal para crianças
devido à baixa profundidade (FIGURAS 64, 65
e 66).
Quadro elaborado pela autora

Quadro 22. Atrativos naturais: rios e cachoeiras.
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Fotos da autora, 2006

Figuras 58 e 59. Cachoeira do Araribá
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Fonte: www.itariri.gov.br. Acesso: 26 mai. 2006

Figura 60. Cachoeira Sete Quedas

128

Fonte: www.itariri.gov.br. Acesso: 26 mai. 2006

Figura 61. Cachoeira da Italiana
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Foto: Ismaile, 2003

Figura 62. Salto dos Ingleses

Foto: Ismaile, 2003

Figura 63. Salto dos Ingleses
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Fotos da autora, 2006

Figuras 64 e 65. Rio do Azeite
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Foto do Ismaile, 2003

Figura 66. Prática de rapel na Ponte Barriga

O município é rico em recursos hídricos, há diversos locais propícios para balneário,
práticas esportivas e lazer. Os pontos turísticos apresentados são os mais visitados, conhecidos e
que possuem melhores condições de acessibilidade e alguma infra-estrutura.
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6
A ATIVIDADE TURÍSTICA COMO CONTRIBUIÇÃO PARA
ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR: CONSIDERAÇÕES E
SUGESTÕES
As diretrizes propostas pelo Estatuto da Cidade indicam que as cidades com mais de vinte
mil habitantes devem elaborar ou revisar seus Planos Diretores. Ao considerar apenas o total de
habitantes do município de Itariri, não seria necessária, de acordo com legislação regulamentada
pelo Estatuto da Cidade, a elaboração de um Plano Diretor. Entretanto, o artigo 1°, § 2°, da
Resolução 25, de 18 de março de 2005, aponta a obrigatoriedade de elaboração de Planos
Diretores, sem prazo definido por lei, para municípios integrantes de áreas de especial interesse
turístico e áreas de influência de empreendimentos ou atividades com significativo impacto
ambiental de âmbito regional ou nacional. Itariri se identifica com tal condição, pois faz divisa
com um trecho do Parque Estadual da Serra do Mar, sendo parte de sua área territorial inserida
em áreas de proteção ambiental e em terra indígena, destacando-se, a exemplo de outros
municípios da região do Vale do Ribeira, como “área de interesse turístico” dos governos
estadual e federal.

Excluído: o

Acrescente-se, ainda, o capítulo II da Constituição do Estado de São Paulo (1989), que
obriga a elaboração de Planos Diretores por todos os municípios paulistas. Entretanto, tal
determinação não é acatada. No levantamento sobre Habitação e Desenvolvimento Urbano,
apresentado no Caderno 5 do Fórum São Paulo século XXI, elaborado pela Assembléia
Legislativa do Estado de São Paulo e Fundação SEADE, constata-se a ausência de instrumentos
urbanísticos para ordenação do espaço urbano e rural (a exemplo da Lei do Plano Diretor,
Zoneamento, Parcelamento do Solo, Código de Obras e Lei de Proteção ou Controle Ambiental)
em todos os municípios do Vale do Ribeira.
Conceber e implementar um Plano Diretor são desafios importantes para a gestão local.
Os instrumentos urbanísticos são fundamentais para propiciar a sustentabilidade e a construção
de uma cidade mais justa e bela. O Plano Diretor é o principal instrumento urbanístico que
auxilia nessa direção e a atividade turística é um elemento importante no conjunto de medidas
que comporão o Plano Diretor do município
Como já apresentado nos capítulos anteriores, a atividade turística justifica-se pela
privilegiada localização de Itariri, emoldurada pela serras do Mar e Itatins, com parte da área
territorial inserida na Estação Ecológica Juréia – Itatins, na Área de Proteção Ambiental
Cananéia – Iguape – Peruíbe e em reserva indígena. O município abriga, em toda sua extensão
territorial, grande diversidade de fauna e flora e áreas de mananciais, com rios de águas
cristalinas que percorrem meandros entre pedras e matas, rompem e descem desníveis de alturas
variadas para desaguar em poços e piscinas naturais abraçadas pela mata nativa. Essas
características podem ser um importante aliado no processo de desenvolvimento econômico e
sustentável do município e na melhoria da condição de vida de sua população. O turismo já é
apontado como uma alternativa de desenvolvimento econômico sustentável na Agenda
Negociada do Município de Itariri.
A consideração da dimensão financeira, social e cultural, é de suma importância para o
desenvolvimento dessa atividade e o apoio institucional do Poder Público é imprescindível. A
segurança e a tranqüilidade da comunidade são maiores quando o Estado torna público seu
interesse em elaborar estratégias de desenvolvimento sustentável e, principalmente, envolve a
comunidade local como parte integrante desse processo. Nesse sentido, dentre outros resultados

Excluído: (Sandra, explicar
melhor do que trata essa Agenda
e quando foi proposta).¶
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de ações participativas da comunidade, ao reconhecer que ela possui o conhecimento estratégico
da região, o Estado pode contar com subsídios para elaborar e viabilizar roteiros ecoturísticos.
Tal conhecimento tácito agrega valor ao produto do ecoturismo, evitando que trilhas e
roteiros propostos restem artificiais, sem uma historicidade de ocupação e delimitação que são de
conhecimento da comunidade local. A troca de saberes fomenta uma percepção do território com
um olhar de maior autenticidade histórica e ambiental sobre a região da atividade turística, e o
visitante terá contato e experiências que revelam modelos de sociabilidade próprios daquela
comunidade visitada.
Esse processo só será possível por meio da democratização das informações sobre o meio
ambiente e incentivo à participação individual e coletiva de forma permanente e responsável, a
fim de construir um modelo urbano desejável, resultante do exercício da cidadania, estimulando
e fortalecendo a consciência crítica sobre a problemática ambiental e social. Para isso, torna-se,
também, imprescindível a presença do Poder Público, responsável por propor e definir políticas
públicas que incorporem a dimensão ambiental. Nesse sentido, deve promover a educação
ambiental em todos os níveis de ensino de forma integrada aos programas disciplinares
existentes e contribuir com o fomento e fortalecimento da área tecnológica, que enriquecerá todo
o processo de elaboração do gerenciamento do Plano Diretor. Deverá ter como aliado os meios
de comunicação de massa, para disseminar informações e práticas educativas sobre a cidade e o
meio ambiente, incorporando temas específicos sobre a cidade na programação.
O caráter inovador da participação popular no processo de elaboração do Plano Diretor
(segundo o parágrafo único do artigo 1°, combinado com o artigo 29, inciso XII, da Constituição
Federal), bem como a fiscalização da sua implementação, no âmbito do Executivo Municipal e
da Câmara dos Vereadores, reforça a importância da prefeitura do município de Itariri com a
concepção e implementação desse Plano. O Estatuto da Cidade explicita as diretrizes para a
participação popular, cabendo aos Poderes Legislativo e Executivo municipais viabilizar o
processo participativo por meio de audiências públicas e debates, envolvendo a população e
associações representativas dos vários grupos sociais e dando publicidade aos documentos e
informações produzidos.
A dificuldade do processo participativo é garantir, efetivamente, que todos os segmentos
da sociedade participem desse processo, pois deixa de ter uma orientação centralizadora do
estado e passa a ter como referencia a localidade e seus agentes sociais. Isto implica em
mudanças culturais, comportamentais da população e a oportunidade para o amadurecimento da
relação entre o poder público, iniciativa privada e a sociedade civil.
Portanto exige esforços, cabendo ao executivo local (prefeitura), iniciar o processo de
concepção do Plano Diretor. Caso não o faça, a população pode iniciar uma campanha pela
elaboração do Plano, por meio de abaixo-assinado, encaminhando o documento para o Prefeito e
para a Câmara de Vereadores e, em caso extremo, pode entrar com representação junto ao
Ministério Público. Esse processo participativo embasa-se em ampla comunicação que garanta o
efetivo envolvimento da população da cidade em seus diversos segmentos.
O presente trabalho - Abordagem regional da atividade turística como contribuição para
elaboração do Plano Diretor Estratégico do Município de Itariri - explicita, a seguir, sugestões
para se dar início ao processo de elaboração do Plano Diretor do município, considerando o
enfoque regional e a variável turismo como indutores de atividades em prol do desenvolvimento
sustentável da cidade e região.
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6.1 Abordagem Regional
A importância da atividade turística na elaboração do Plano Diretor municipal ultrapassa
os limites territoriais do município. Para alavancar o processo de desenvolvimento das
potencialidades turísticas, necessita-se de gestão compartilhada e integrada, envolvendo os vários
municípios da região. Nesse contexto, o processo de discussão para elaboração de Planos
Diretores oferece oportunidade ímpar, na qual os municípios que enfrentam problemas comuns
podem discutir e elaborar acordos pactuados sobre as questões que se inter-relacionam, com
vistas ao pleno desenvolvimento da função social da cidade e da região. Uma proposta de
abordagem regional da atividade turística envolve ações que extrapolam os limites políticoadministrativos municipais, considerando os principais elementos que caracterizam a
regionalidade: o ambiental senso amplo, a atividade econômica e as condições de vida da
população do Vale do Ribeira.
O estímulo à cooperação entre as diversas cidades da região, do estado e do país, que visa
a construção de uma sociedade ambientalmente equilibrada, nos princípios da liberdade,
igualdade, solidariedade, democracia, justiça social, responsabilidade e sustentabilidade, deve
nortear os princípios para elaboração do Plano Diretor. A Educação Ambiental torna-se
fundamental ao adotar estes princípios para estimular o conhecimento sobre a cidade e a prática
cidadã. Assim, o Plano Diretor do município de Itariri deve incorporar o caráter regional, pois,
buscar soluções isoladas, sem uma elaboração reflexiva orgânica das atividades e interesses
comuns na região, tenderá ao fracasso.
Diante desse quadro de desarticulação social, resta propor alternativas de
desenvolvimento sustentável para o município e região por meio de um Plano Diretor com
enfoque regional e que tenha no turismo uma de suas principais ênfases. Ao pensar na variável
turismo, deve-se considerá-la nas dimensões urbana, rural, social, econômica e ambiental,
estruturando alternativas de desenvolvimento e modelos de territorialização, assim como
escolhendo instrumentos eficazes para a estratégia de intervenção pública, traçando princípios e
ações conjuntas para o desenvolvimento sustentável da cidade e da região.
A proposta de Plano Diretor deve potencializar as qualidades paisagísticas naturais,
envolvendo a população, proporcionando emprego e renda e considerando a relação entre
municípios e região. A atividade turística é uma das alternativas viáveis para impulsionar o
desenvolvimento da cidade de forma sustentável, tendo sido indicada como um dos indutores da
economia municipal pelos participantes da Primeira Conferência Municipal da Cidade de Itariri
em 2003. O turismo, como alternativa de atividade econômica e cultural, possui flexibilidade
para interligar as questões ambientais, sociais, políticas e urbanísticas do município e região do
Vale do Ribeira.

6.2 Impactos Sociais
A região do Vale do Ribeira, como já explicitado ao longo deste trabalho, desde o Brasil
colônia, sofreu com o processo de extração mineral, com uso predominante de mão-de-obra
escrava e indígena. Na República Velha, surgiu a alternativa de ocupação territorial da região por
meio da imigração de europeus, com maior parcela de alemães, italianos, irlandeses, ingleses,
norte-americanos e, finalmente, os japoneses. Mais recentemente, houve maior migração de
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nordestinos.
No século passado, a região dedicou-se à monocultura da banana, o que criou uma
identidade regional como “a terra da banana”. Essa atividade, contudo, vem sofrendo um
declínio, resultado do surto da sigatoka negra e da falta de financiamento, apoio técnico, infraestrutura e suporte tecnológico para esse e outros problemas.
Nos últimos anos, a desagregação social da região propiciou o êxodo para a capital São
Paulo, cidades da Baixada Santista e Curitiba. Ao mesmo tempo, surgem ocupações de terras no
município que reproduzem as mesmas estruturas precárias das periferias dos grandes centros
urbanos. Outro aspecto desse fenômeno social é a emigração de brasileiros descendentes de
japoneses, que trabalham como dekasseguis no Japão. Sabe-se que existem cerca de 286.577 mil
brasileiros trabalhando no Japão, sendo grande parcela do Estado de São Paulo, e desde, do Vale
do Ribeira33.
Em contraposição, verifica-se abundância de terra pública desocupada e/ ou sem titulação
de propriedade, formando um quadro que merece destaque, tanto no município como na região.
A questão fundiária é um dos maiores problemas sociais, pois implica a impossibilidade de
obtenção de recursos pelo sistema público e até mesmo a comercialização da terra.
A ausência de instrumentos urbanísticos reflete o modelo de ocupação desordenada,
desembocando na ocupação de áreas de proteção de mananciais e na edificação de construções
irregulares. Explicitar e discutir esses instrumentos são ações de fundamental importância
quando da proposição do Plano Diretor do município.
O longo ciclo da bananicultura, esteio da economia do município e região, deve ser
substituído ou recuperado e complementado por novas alternativas econômicas, que privilegiem
a redução do consumo de recursos naturais e de energia, a redução de geração de resíduos e a
conservação ambiental. Nesse sentido, o turismo é uma das alternativas mais factíveis, pois
possibilita, também, avançar com a perspectiva cultural (que fortalece a coesão social e resgate
da auto-estima), o resgate da identidade e de processos históricos de comunidades integrantes e
formadoras da cidade, tais como a indígena, os migrantes nordestinos e os imigrantes japoneses e
europeus.

6.3 Impactos na Apropriação de Recursos Naturais
O município de Itariri faz parte da reserva ecológica do Vale do Ribeira, com recursos
naturais importantes, desde a Mata Atlântica até a reserva hídrica dos rios do Azeite e Areada,
das Pedras, Cabuçu, Paca e Guanhanhã, que possuem dezenas de córregos que cortam o território
municipal e contribuem para preservação do ecossistema paulista. Entretanto, o município sofre
com: poluição de alguns córregos; desmatamentos decorrentes da expansão da bananicultura
(que tenta resolver os baixos índices de produtividade com maior rotatividade de área de plantio
e maiores áreas de cultivo); extração mineral da ametista (de forma clandestina, contribuindo
com o processo de erosão do solo e a degradação ambiental); e resíduos sólidos (que não
33

Até 31 jul 95 fora 19.578 brasileiros que declararam residentes no Japão. Desse total, 10.539 (53,83%) são paulistas. Os dados
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possuem tratamento adequado e tornam-se um problema grave de poluição e saúde pública,
principalmente na área rural).
A proposição da atividade turística, na elaboração do Plano Diretor, deve considerar,
como estratégia de planejamento, estudos do meios físico e biótico, socioeconômico e cultural,
aliado aos preceitos de desenvolvimento sustentável e agregada ao saber da comunidade local
sobre o território. O turismo exige um programa educacional capaz de contribuir para a formação
da comunidade anfitriã, o que, além de ser instrumento para geração de emprego e renda,
conscientiza a sociedade sobre a importância da sustentabilidade ambiental e cidadã.
Não há como pensar a atividade turística sem melhor educação para a comunidade local.
Quando se fala de ecoturismo, o processo educacional e ambiental tem, como foco de ação,
minimizar o impacto ambiental e o desgaste da comunidade local, preparando os visitantes e, por
conseguinte, a própria comunidade para a vivência e conscientização sobre a questão ambiental.
Inserir e trabalhar com essa variável (turismo) requer, quando da elaboração do Plano
Diretor, a proposição de alternativas que aliem a solução de problemas sociais (como a exclusão
e melhoria da qualidade de vida urbana e rural do município), com os problemas ambientais
relativos aos seus recursos naturais. Dessa maneira, deverá abordar os aspectos fundamentais da
sustentabilidade com soluções que abrangem a região do Vale do Ribeira de forma integrada,
procurando corrigir os baixos níveis de qualidade de vida e elevado índice de desemprego, em
que pese a riqueza natural da região.

6.4 Medidas e Ações Sugeridas
A proposta para a implantação da atividade turística no município de Itariri terá como
referência os autores, Beni, M. C. (1998), Campanha, V. (in prelo) e Catramby e Sá (2003).
Nos Planos Diretores Municipais, o turismo deve aparecer dentro de Programas de Ação
por meio de projetos de intervenção turística, respeitando-se as vocações turísticas municipais e
o plano de desenvolvimento econômico municipal. Devem envolver as comunidades locais, com
vistas à melhoria de sua qualidade de vida. Devem estar inseridos no planejamento urbanístico
das cidades. Devem abrigar políticas de reabilitação, por meio da gestão de ações integradoras,
pública e privada, envolvendo instrumentos e ações estratégicas, não podendo em nenhuma
hipótese, ser relegados a segundo plano (CAMPANHA, in prelo, p.47).
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Nesse processo, deve ser considerado uma série de etapas, que podem ser seguidas pelo
poder local e a sociedade civil, auxiliando na elaboração do Plano Diretor, com a devida ênfase
no turismo e no enfoque regional:
1ª etapa: Atuação do Conselho Municipal da Cidade, na pactuação das propostas entre os
diferentes interesses, defendidos pelos diversos grupos sociais envolvidos no processo
participativo, resultando em proposições para o pleno desenvolvimento das funções sociais da
cidade, utilizando como subsídios uma Carta Socioambiental (em que o texto dessa dissertação
pretende contribuir na sua elaboração) e o espaço multidisciplinar das Câmaras Temáticas.
2ª etapa: Elaboração da Carta Socioambiental (levantamento dos meios físico, biótico e
socioeconômico) da região do Vale do Ribeira, nela destacando o município de Itariri, com o
objetivo de refinar a análise do território municipal, identificando suas particularidades e a
relação com a região do Vale do Ribeira. A Câmara Temática de Turismo, em especial, terá
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como objetivo identificar e discutir os problemas do setor, relativos à infra-estrutura básica e aos
atrativos turísticos existentes no município.
3ª etapa: Análise da Carta Socioambiental aliada às informações sobre a infra-estrutura
disponível para o desenvolvimento da atividade turística e a indicação dos atrativos turísticos,
buscando a caracterização do território com enfoque para a atividade turística.
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4ª etapa: Pesquisa a ser realizada junto à comunidade local, a partir da caracterização
obtida na etapa , para avaliar a importância da atividade, a relação do morador com o turista,
como o morador avalia e recebe o turista e, principalmente, identificar a relação do morador com
a cidade. Como já existem usuários para a atividade turística, a pesquisa poderá abranger
questões tais como: de onde vêm os visitantes? Qual o motivo da escolha do local? Por quanto
tempo fica na cidade? Quanto gasta? São informações que auxiliam para traçar o perfil do turista
e futuros estudos de oferta e demanda deste tipo de atividade. A pesquisa poderá ser realizada em
escolas, associações, órgãos municipais, igrejas, comércio, entre outros, com abrangência urbana
e rural.
5ª etapa: Sistematização dos dados obtidos, buscando identificar o grau de envolvimento
da comunidade com o turismo e elaborando estudos sobre oferta e demanda turística no
município. São informações que possibilitam identificar aspectos positivos e negativos para a
implantação da atividade turística, sendo fundamentais para a futura elaboração de planos e
ações voltados à integração da população local.
6ª etapa: Criação de um Fórum de Discussão sobre a importância da atividade turística
na elaboração do Plano Diretor. O Fórum deverá contar com a participação dos diferentes grupos
sociais, de entidades representativas, do executivo e do legislativo municipal, de instituições de
pesquisa, de universidades e, se possível, abrangendo os demais municípios integrantes da região
do Vale do Ribeira. Com base nas informações contempladas nas etapas anteriores, o Fórum
promoverá o entendimento sobre a questão local e regional, encaminhando, quando possível,
propostas de articulação regional e elegendo multiplicadores, ou seja, representantes do
município para uma futura discussão em âmbito regional.
7ª etapa: Definição de Planos e Ações Municipais de infra-estrutura para o
desenvolvimento sustentável da atividade turística, estabelecendo normas e legislações.
8ª etapa: Explicitação da Proposta Turística do município.
A FIGURA 67 mostra, de forma esquemática, a condução do processo de detalhamento
da variável turismo no âmbito da elaboração do plano diretor do município.
Em um segundo momento, deve-se envolver os demais municípios da região do Vale do
Ribeira, de modo a garantir-se o enfoque regional, fundamental para que o resultado atenda aos
princípios da sustentabilidade almejada, os resultados obtidos e explicitados na Proposta
Turística do Município serão apresentados aos demais, incluindo, assim, a atividade turística no
âmbito regional, seguindo-se o procedimento apresentado a seguir:
1ª etapa: Elaboração da Carta Socioambiental da Região do Vale do Ribeira, (em que o
texto dessa dissertação também pretende contribuir na sua elaboração) identificando e retratando
o perfil da região e composição da Câmara Regional de Turismo, que incorporará membros das
Câmaras de Turismo Municipais, tendo por objetivo a proposição de ações, projetos e discussão
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de assuntos pertinentes à atividade turística na região, inter e transdisciplinarmente.
2ªetapa: Identificação das potencialidades turísticas de cada município do Vale do
Ribeira, valorizando suas particularidades (manifestações culturais e diversidade ambiental),
indicando as atividades potenciais baseadas no turismo.
3ª etapa: Promoção de Reunião Regional com os representantes municipais e os
multiplicadores, para compartilhar as experiências de cada município, promovendo-se uma visão
regional sobre o turismo.
4ª etapa: Obtenção de Inventário Turístico Regional, documento com informações
referentes aos municípios e à região, resultante da sistematização das etapas anteriores.
5ª etapa: Definição de Planos e Ações de caráter regional que se tornarão diretrizes de
Programas Turísticos de cada município (com roteiros integrados) compilados e organizados na
forma de Agenda Regional de Turismo Integrado do Vale do Ribeira.
6ª etapa: Avaliação e discussão das proposições resultantes (processo participativo),
constituindo a Proposta Regional.
Em um terceiro momento, proceder-se-ão às adequações necessárias para a atividade
turística dos municípios, de forma que haja sinergia entre o proposto no âmbito regional e local,
após o que os resultados serão apresentados a todos os envolvidos no processo, culminando com
a aprovação, pelos representantes municipais, da proposta regional definitiva.
Finalmente, caberá à Câmara Regional de Turismo aprovar as propostas para o turismo
na região, constituindo um órgão gestor, com representantes municipais (com critérios de
paridade e de representatividade), futuro instrumento político-administrativo que garanta a
articulação integrada de todas as ações entre os municípios envolvidos e a continuidade dos
trabalhos. Para tal, poderá definir calendário de reuniões, alternando locais de encontro entre os
municípios envolvidos. Dentre as atividades da Câmara Regional, tem-se a viabilização de
propostas que possibilitem parcerias do Poder Público estadual e federal, buscando captação de
recursos financeiros, de pessoal e infra-estrutura, e de apoio tecnológico.
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Figura 67. Proposta para o módulo I: âmbito municipal
A FIGURA 68 apresenta, de forma esquemática, o encaminhamento proposto para essa
segunda fase do processo, a etapa regional.
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Figura 68. Proposta para o módulo II: âmbito regional
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Cabe frisar que alguns dos instrumentos urbanísticos contidos no Estatuto da Cidade
(explicitados no corpo do trabalho) podem ser utilizados, quando da elaboração do plano diretor
do município, a saber:
Macrozoneamento: o Estatuto da Cidade identifica o Plano Diretor como o principal
instrumento da política municipal de desenvolvimento urbano, cujo objetivo é garantir a função
social da cidade e da propriedade urbana. A sua formulação envolve temas e questões relativas
aos aspectos urbanos, sociais, econômicos e ambientais. O macrozoneamento, como a ferramenta
básica para definir o uso e a ocupação do solo no município e da região, ao propor as regras
orientadoras do desenvolvimento sustentável da atividade turística no município de Itariri, deve,
por conta do enfoque regional que se pretende garantir, incorporar, no mínimo, os municípios
limítrofes (Peruíbe, Iguape e Pedro de Toledo), utilizando informações da Carta Socioambiental
e identificando as grandes áreas de proteção ambiental (Serra do Mar, APA Cananéia-IguapePeruíbe e área de terra indígena) a fim de estabelecer as ações conjuntas;
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Direito de superfície: esse instrumento comporta duas situações: o proprietário do
terreno e o proprietário da construção; o primeiro tem direito à propriedade e o segundo é o
proprietário da construção. Ou seja, o proprietário do terreno concede a outro o direito de
construir sobre ou sob o terreno. No caso em questão, propõe-se estabelecer, em toda a linha
férrea do trecho Santos-Juquiá, o direito de superfície, com o objetivo de preservar essa faixa da
expansão urbana desenfreada, implementando projeto urbanístico e paisagístico, resgatando a
história das ferrovias e induzindo a implantação do "trem turístico". No caso do município de
Itariri, o uso desse instrumento poderia garantir a edificação e entorno da ferrovia como espaço
destinado a feiras regionais, exposição de arte e artesanato e destinação de local para ministrar
cursos, inclusive oficinas de capacitação;
Direito de preempção: preferência, de parte do Poder Público, para a compra de imóveis
de seu interesse, no momento da venda, com o objetivo de implantar projetos de interesse social.
Esse instrumento pode ser aplicado a edificação inacabada, que foi projetada inicialmente para
ser um Shopping Center. O término da construção com as adaptações necessárias para
transformá-la num núcleo de convivência seria importante para a atividade turística do município
e região. O edifício poderia ser um local para a comercialização de artesanatos, centro de cultura
e lazer direcionado aos jovens, pois há carência desses espaços na cidade e nos municípios
circunvizinhos; e
Regularização fundiária: regularizar os imóveis privados ocupados por moradia popular
para garantir a permanência de populações moradoras de áreas urbanas ocupadas em
desconformidade com a lei. A regularização fundiária é um dos desafios do poder público
municipal e da sociedade civil, pois aproximadamente 95% das terras e das edificações não estão
legalizadas, tornando um dos entraves para o desenvolvimento econômico e social da cidade e da
região. Nesse caso, o município de Itariri pode ser considerado uma “cidade ilegal”, onde seus
moradores são excluídos dos créditos e programas oferecidos pelo governo (financiamento
habitacional, agrícola, turismo e meio ambiente), os quais exigem a comprovação da titularidade
da terra. É de suma importância a regularização fundiária nos municípios do Vale do Ribeira,
tendo a Carta Socioambiental como principal documento para iniciar esse processo. A
regularização fundiária, principalmente com a incorporação dos municípios vizinhos, permitirá
definir programas e ações para o turismo regional.
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Para dinamizar a implantação da atividade turística com caráter regional, propõem-se
algumas ações estratégicas que podem ser discutidas durante o desenrolar do processo:
¾ Utilização de meios de comunicação regional e estadual, estreitamento de laços de
relacionamento e parcerias, sensibilizando a população da região para a
necessidade e a importância do turismo regional, divulgação de roteiros e atrativos
da região e proposição de programação especial que destaque, isoladamente,
determinado município.
¾ Criação do Centro de Referência ao Visitante, que tratará de assuntos relativos ao
turismo e funcionará como um espaço destinado à realização de pequenos
eventos, palestras, treinamento e cursos de capacitação para a população local,
além de servir de base para informação sobre o turismo regional. Poderá ser o
ponto de apoio aos monitores ambientais, incorporando práticas educativas, como,
por exemplo, palestras sobre a área a ser visitada, fauna, flora e noções básicas
sobre o meio ambiente e sustentabilidade ambiental. Para tal, necessita-se de
infra-estrutura com sanitários, salas para reunião, computador interligado à
internet, telefone público, mapas das áreas e fotos dos atrativos turísticos,
catálogo dos telefones úteis, entre outros.
¾ Criação de Curso Técnico de Turismo que poderia, também, formar guias
turísticos para atender às demandas local e regional. O próprio levantamento de
dados efetuado para compor este trabalho constatou que a população de Itariri
apresenta percentual elevado de crianças e jovens ainda em idade escolar, o que
sinaliza a necessidade de formulação de políticas públicas, promovendo
alternativas diferenciadas de geração de oportunidades de trabalho e renda para a
fixação dos jovens no município.
¾ Implantar e fortalecer Programas de Orientação Ambiental com publicações
periódicas que abordem assuntos relativos aos recursos naturais e atividades
turísticas da região, incentivando os estudantes a conhecer a região por meio de
passeios em trilhas e visitação aos pontos turísticos. A freqüência dessa atividade
poderá resultar na formação de grupos de estudantes para realizar feiras,
seminários, organizar agremiações de ciência ambiental que auxiliem na
proposição de alternativas para solucionar eventuais problemas ambientais.
¾ Incentivar outras atividades econômicas alternativas, inserindo a comunidade
local em atividades que o turismo venha a impulsionar. No caso do Vale do
Ribeira, por exemplo, os trabalhos realizados com a fibra da bananeira (os quais
foram referidos ao longo do trabalho) existem precariamente em diversos
municípios, podendo ser um elemento de geração de emprego e renda.
¾ Atividades ligadas à gastronomia serão um grande aliado na divulgação dos
produtos regionais, destacando-se os inúmeros subprodutos provenientes da
banana. Nesse campo, o envolvimento das mulheres será fundamental para
orientar na confecção de produtos alimentares como compotas, doces, cachaça e
biomassa, utilizando-se de recursos tecnológicos em parceira e convênios
firmados com universidades/instituições de pesquisa, SEBRAE - Serviço de
Apoio às Micro e Pequenas Empresas, com vistas a obter melhoria da qualidade
do produto final. Por meio dessas parcerias, pode-se até avaliar a reativação da
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antiga fábrica de farinha da banana, como atrativo turístico e produção de
composto alimentar capaz de suprir a desnutrição em crianças e de fácil
comercialização.
¾ O transporte ferroviário deve ser reativado, em breve, no trecho Santos-Pedro de
Toledo para cargas e passageiros, com proposta de implantação do “trem
turístico” até o município de Juquiá, em parceria com a FERROBAN. Pode-se
utilizar essa possibilidade para ressaltar os atrativos culturais da região, como por
exemplo, a história das ferrovias no Estado de São Paulo, com destaque para a
linha Santos-Juquiá e a ocupação humana nos trechos percorridos, divulgando
produtos alimentícios e artesanato típicos nas paradas, destacando o que cada
município tem de melhor a oferecer, por meio de apresentações de danças,
músicas, histórias e estórias contadas pela população.
¾ A questão dos resíduos sólidos, um dos maiores problemas da região, interfere
diretamente na atividade turística. Propõe-se efetuar estudo em parceira com
universidades e institutos de pesquisas para avaliar e viabilizar a transformação de
áreas destinadas a depósito de lixo (muitas na faixa de proteção dos mananciais)
em aterros sanitários/usina transformadora, implementando, de forma integrada
com outros municípios, programas de sensibilização da comunidade para a
redução, reutilização e reciclagem enfocando a sua importância e destacando
possibilidades de complementação da renda familiar. A distribuição de cestos de
lixos padronizados para coleta de lixo reciclável e a sinalização, com placas
educativas, sobre o tempo de decomposição dos diversos tipos de lixo, em pontos
estratégicos da cidade, podem auxiliar nessa mudança de patamar de compreensão
do problema.
¾ Em diversos municípios da região, nota-se a ausência de arborização,
principalmente na área urbana. Essa carência contrasta com a beleza dos recursos
naturais. Para minimizar este contraste, é possível incorporar a arborização na
prática ambiental com a criação de cursos sobre jardinagem e paisagismo em
parceria com a Secretaria do Meio Ambiente do Município de São Paulo, com
tradição nessa área de atuação, resultando na arborização da área urbana, na
criação de mudas e na capacitação dos jovens para o mercado de trabalho.
As reflexões anteriores tendem a auxiliar no processo de elaboração do Plano Diretor do
município, considerando que o executivo local não conta com quadro técnico suficiente para dar
conta desse amplo desafio e sabendo, a priori, da inexistência de tradição da sociedade civil em
participar da discussão e de decisões atinentes ao destino da cidade e da região. É preciso
salientar que, quando do processo de realização da 2ª Conferência Municipal das Cidades
(iniciativa dos governos federal e estadual, em 2005), a falta de articulação entre os poderes
públicos e a sociedade civil inviabilizou o debate na região, com exceção dos municípios de
Apiaí e Itaóca.
Esse quadro denota a importância de se viabilizar a implantação do Conselho Municipal
da Cidade, fundamental para incorporar as diretrizes propostas no Estatuto da Cidade, iniciando
uma política de desenvolvimento da cidade e da região.
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir da década de 1990, surge uma nova forma de pensar a cidade em que se
desmistifica os discursos dos antigos Planos Diretores de Desenvolvimento Integrado impostos
pelo Governo Federal na década de 1970, caracterizados pela ineficácia e a incapacidade de
apreender a complexidade das cidades. Para as Prefeituras Municipais couberam-lhe somente o
cumprimento do ritual burocrático resultando no engavetamento de muitos Planos Diretores. O
movimento da reforma urbana reflete uma nova concepção de pensar a cidade, espaço mais
democrático e de cidadania, capaz de beneficiar toda a comunidade.
Com o Estatuto da Cidade, fomenta-se uma nova definição da função social da
propriedade urbana e rural, pois o Plano Diretor torno-se o principal instrumento urbanístico,
legal e político para pensar o desenvolvimento pleno das funções sociais da cidade, garantir o
bem estar dos habitantes e contemplar o processo participativo, incluindo o cidadão nas decisões
sobre o rumo da cidade.
Esse momento histórico é propício para iniciar o processo de pensar e elaborar o Plano
Diretor para o município de Itariri. Levando-se em consideração o processo de criar os
fundamentos para o desenvolvimento sustentável, que considere os elementos socioeconômico e
ambiental com propostas e ações capazes de minimizar e enfrentar os problemas de desigualdade
social, econômico e territorial. Esses fundamentos poderão ser elaborados a partir do
conhecimento da realidade da cidade de forma participativa.
Alguns problemas deverão ser enfrentados e articulados de forma conjunta, como por
exemplo a precária condição socioeconômica. Por isso foi realizado nesse pesquisa uma primeira
leitura técnica do Vale do Ribeira e de Itariri, que servirá de subsídio para as cartas sócioambientais indicadas nas etapas sugeridas para elaboração do Plano Diretor.
Portanto, ao pensar o Plano Diretor Estratégico para o município de Itariri deve-se
envolver as temáticas: “município de pequeno porte”, “a zona rural” e os “elementos e questões
regionais” que pressupõem uma gestão compartilhada para tratar do conjunto de problemas,
superá-los com as potencialidades de cada município.
Os resultados do levantamento do meio físico, biótico e socioeconômico mostraram que
as características do município de Itariri apresentam algumas particularidades e semelhanças
podendo ser estendíveis à maioria dos municípios da região do Vale do Ribeira.
Os principais elementos considerados para tratar as questões regionais foram a condição
socioeconômica e a questão ambiental. A região possui expressiva concentração de Mata
Atlântica do País, 16 unidades de conservação, reserva de área indígena, quilombola, formação
geológica e geomorfológica que resultam em inúmeras cavernas, rico potencial hídrico e grande
variedade de fauna e flora de beleza exuberante que contrasta com a condição econômica e social
da população. A população Vale do Ribeira tem baixo grau de escolaridade, representa 1,42% da
população total do Estado de São Paulo, com taxa de urbanização e densidade demográfica
inferior a média estadual que caracteriza municípios de pequeno porte. A taxa de urbanização
(68,16%), também é inferior a média estadual (93,65%) e isto indica a importância da zona rural.
Os municípios representam 82,60% de indicadores sociais insatisfatórios quanto ao Índice
Paulista de Responsabilidade Social e concentra-se na região o maior grau de exclusão social do
Estado de São Paulo, pelo IDH.
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No desenvolvimento da atividade econômica, no período de colonização à extração do
ouro, nota-se a presença do Estado. Porém, porém a partir de 1650 há uma carência de política
pública para o desenvolvimento econômico da região. Na tentativa de alavancar o
desenvolvimento econômico adotou-se como alternativa a implantação de outros ciclos de
cultura. Mas, prevaleceu a monocultura da banana que continua sendo a principal economia
produtiva do Vale do Ribeira. Entretanto essa atividade econômica sofre um declínio produtivo
na região, portanto a participação do Estado terá que assumir uma responsabillidade maior com a
região, pois o declínio da bananicultura causara impacto ecológico, com desmatamento e
poluição de mananciais hídricos, além de intensificar o desemprego na região. O Estado terá que
assumir o papel de propulsor tecnológico e financiamento especial para resgatar os índices de
produtividade.
Entre as atividades econômicas viáveis para a região do Vale do Ribeira o turismo acena
como uma dessas alternativas, pois essa atividade é fortalecida com o apoio do Governo
Estadual, que destaca o Vale do Ribeira no roteiro turístico do Estado de São Paulo. A
intensificação do turismo no Vale do Ribeira pode contribuir para superar os índices de 2,23% do
PIB brasileiro que gerou R$ 31,116 bilhões e empregou 5,5 milhões de pessoas em postos de
trabalho formais e informais em 2003, no Brasil.34
Para dar continuidade nas ações propostas, deve-se assumir uma dimensão política com
o apoio dos parlamentares que atuam no Vale do Ribeira, de modo que sejam previstos no
orçamento estadual os recursos financeiros para implementar programas, projetos e ações,
incluindo-os Plano Plurianual do Estado (PPA), além da disponibilizarão de Centros de Ciência
Tecnologia e Inovação para auxiliar nas resolução dos problemas da região.
Os estudos desenvolvidos alcançaram o objetivo da dissertação, de propostas gerais para
discussão do Plano Diretor, tendo a atividade turística como alternativa econômica e social para
sua elaboração, pois a atividade turística como contribuição para elaboração do Plano Diretor
Estratégico do Município de Itariri, merece destaque. A conceituação dessa atividade incorpora
os aspectos econômico, técnico e holístico. Foca o respeito à comunidade local, onde o sujeito é
o cidadão. Além disso, a atividade turística deve ter como pressuposto o desenvolvimento
sustentável e a educação ambiental. O turismo poderá proporcionar emprego, principalmente aos
jovens de Itariri, que como mostra os dados estatísticos apresentados nesse trabalho de pesquisa,
ficam desempregados ou migram para outras cidades em busca de trabalho.
O trabalho de pesquisa dessa dissertação de mestrado será apresentado e disponibilizado
ao Poder Público Muncicipal e a sociedadde civil, para discussão e implementação de propostas
para o futuro Plano Diretor, levando em consideração o enfoque regional.

34

Fonte:
http://ultimosegundo.ig.com.br/brasil/2007/01/31/turismo_representou_223_do_pib_e_empregou_55_milhoes_de_pessoas_em_2
003_564156.html
Acesso: 31 jan 2007
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