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RESUMO

O município de Pedro de Toledo tem aproximadamente 90% de sua área recoberta por
Mata Atlântica que é um dos biomas mais biodiversos, endêmicos e também mais
ameaçados do mundo. Situado a 150 km da cidade de São Paulo, este município apresenta
65% de sua área protegida pelo Parque Estadual da Serra do Mar – Núcleo Itarirú, o qual
envolve uma comunidade rural, doravante denominada Vale do Kiri. O presente trabalho
propõe um Plano de Ação de desenvolvimento para tal comunidade rural, somada à efetiva
conservação do PESM – Núcleo Itarirú. Este plano é composto por cinco conjuntos de
propostas, agrupadas por temas, sendo elas: infraestrutura, regularização fundiária, práticas
rurais, turismo sustentável e educação para sustentabilidade. Para viabilizar o Plano de Ação,
primeiramente, fez-se um diagnóstico do local obtendo dados do meio físico, biótico e
socioeconômico dele acrescido de uma pesquisa de opinião com os moradores e também
uma entrevista com o gestor da unidade de conservação, já que em tal localidade ainda não
há nenhum trabalho científico deste tipo.
Palavras-chave: Mata Atlântica, Unidade de Conservação, Planejamento Ambiental e
Turismo Sustentável.

ABSTRACT

Proposition for environmental technologies for the implementation of
sustainable tourism in the Vale do Kiri (Pedro de Toledo, SP).
The municipality of Pedro de Toledo has about 90% of its area covered by Atlantic
Forest (Mata Atlântica) that is one of the most biodiverse, endemic and also one of the most
threatened biomes in the world. Located 150 km from the city of São Paulo, this municipality
has 65% of its area protected by the Parque Estadual da Serra do Mar - Núcleo Itarirú, which
involves a rural community, hereinafter referred to as Vale do Kiri. This paper proposes an
Action Plan for development of such rural community, coupled with the effective conservation
of the PESM - Núcleo Itarirú. This plan consists of five sets of proposals, grouped by themes,
namely: infrastructure, land tenure, rural practices, sustainable tourism and sustainability
education. To enable the Action Plan, firstly, a diagnostic of the site was made which obtained
data of the physical, biotic and socioeconomic environments, added with a poll with the locals
as well as an interview with the manager of the conservation unit, since there still is no
scientific work of this kind in such location.
Keywords: Atlantic Forest, Conservation Unit, Environmental Planning and Sustainable
Tourism.
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1 INTRODUÇÃO

A região da Serra do Mar, localizada no sudeste brasileiro, inclui o maior
bloco remanescente de Mata Atlântica do país (AGUIAR et al., 2005). De acordo
com Myers et al. (2000), o bioma Mata Atlântica é considerado um dos 25 hotspots
mundiais. Hotspots significa: regiões biologicamente mais ricas e endêmicas, como
também mais ameaçadas do planeta (PINTO, 2001).
Para tal bioma, segundo Capobianco (2001), restam apenas 7,6% de suas
formações florestais originais. É válido lembrar que o Vale do Kiri ainda mantém boa
representatividade da Mata Atlântica, que deverá ser conservada e possibilitar a
conscientização ambiental pelo uso adequado do seu solo tanto pela sua própria
comunidade quanto pelos possíveis visitantes, permitindo, inclusive, a criação de
postos de trabalhos de guias e monitores ambientais locais.
A ameaça à Mata Atlântica deve-se, principalmente, ao processo de uso,
ocupação e exploração desordenado. As pressões socioeconômicas ocorreram e
ocorrem desde o descobrimento do Brasil (com a exploração do pau-brasil) até os
sucessivos ciclos econômicos – mineração, monocultura de cana-de-açúcar, cacau,
café, criação de gado – intensificadas pela expansão das fronteiras agrícolas e a
industrialização, no século XX (DEAN, 1996; MIRANDA, 2003).
Por causa de tal processo de uso, ocupação e exploração desordenado da
região supracitada, Fonseca et al. (2004) destaca a necessidade de uma escala
mais ambiciosa de planejamento para sua conservação, sendo esta urgente devido
à porcentagem florestal remanescente.
Por essa necessidade urgente, concorda-se com Franco (2001) que
considera que o planejamento das ações humanas no território deve levar em conta
a capacidade de sustentação dos ecossistemas em nível local e regional, sem
perder de vista as questões de equilíbrio de escalas maiores, visando a melhora da
qualidade de vida, dentro de uma ética ecológica. Desta forma, neste trabalho,
sugere-se uma alternativa viável de uso para a Mata Atlântica remanescente no Vale
do Kiri.
Em relação à qualidade de vida, esta é definida como a intersecção da
criatividade dos sujeitos (dimensão íntima), do apoio das redes de relações
(dimensão interativa), das políticas públicas (dimensão social) e do equilíbrio de
matéria e de energia (dimensão biofísica) em termos de configurações propícias à
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geração de eventos duradouros e consistentes (PILON, 1998).
Voltando à Mata Atlântica, no Estado de São Paulo, está concentrada
especialmente na Serra do Mar. A serra se estende por todo litoral, protegida, em
especial, pelo Parque Estadual da Serra do Mar (PESM). De acordo com Aguiar et
al. (2005), tal distribuição geográfica possibilita a manutenção dos fluxos gênicos e a
preservação de espécies que necessitam de grandes territórios para sua
sobrevivência já que a região continua bastante preservada, graças ao relevo
acidentado, que não é adequado para a agricultura.
Segundo descrito no Plano de Manejo do PESM (INSTITUTO FLORESTAL DO
ESTADO DE SÃO PAULO, 2008), a Serra do Mar é composta por um conjunto de

ecossistemas: florestas densas, campos naturais, mangues, restingas e várzeas,
que das escarpas da serra à planície costeira guardam boa parte das espécies
endêmicas e ameaçadas de extinção do bioma. A criação de unidades de
conservação, como o PESM, é uma medida de gestão e conservação da natureza
de extrema importância já que no Estado de São Paulo 98,6% da Mata Atlântica já
foi alterada.
Conforme Zorzetto (2010), em termos absolutos, a maior extensão contínua
de vegetação nativa do Estado de São Paulo se espalha pelos municípios do litoral
sul e do vale do rio Ribeira do Iguape. Nessa região, a mais pobre do estado, restam
1,22 milhões de hectares de Mata Atlântica bem conservada, que já cobriu 65% do
território paulista.
Devido a este fato, determinou-se que a região do Vale do Ribeira de acordo
com Secretaria do Estado de Meio Ambiente de São Paulo (2007b) apresenta
grande potencial hídrico associado ao potencial florestal e geológico, conferindo à
região condições das mais promissoras do Estado para a implementação do
desenvolvimento sustentável.
O conceito de desenvolvimento sustentável em sua própria etimologia é
paradoxal. Além disso, há uma questão central na perspectiva de torná-lo um
referencial para aplicações práticas – ausência de um estatuto teórico, condição
indispensável para análises empíricas e definição de critérios normativos (LITTLE,
2003). Neste sentido, concorda-se com Veiga (2006a):
[...] é preciso perceber que a força social já conquistada pelo lema do
‘desenvolvimento sustentável’ demonstra a necessidade de que
esses dois contrários analíticos se interpenetrem para que possam
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vir a ser superados. E isso não ocorrerá graças à invenção de
engenhosos estratagemas que permitam conciliar o ímpeto destrutivo
do crescimento com a boa vontade de não degradar a ecossistêmica.
A interação singular dos contrários que poderá engendrar tal
superação exige a crítica do próprio desenvolvimento. (VEIGA,
2006a, p.1)

O PESM tem aproximadamente 315 mil hectares de extensão, sendo em
torno de 5 mil hectares pertencentes ao Núcleo Pedro de Toledo ( SECRETARIA DO
ESTADO DE MEIO AMBIENTE DE SÃO PAULO, 2005), renomeado recentemente para

Núcleo Itarirú, único núcleo localizado no Vale do Ribeira, SP. Este núcleo está em
todo o entorno do Vale do Kiri causando conflito de interesse no uso e ocupação
local.
Este núcleo do PESM até a presente data contêm apenas uma sede
administrativa, próxima ao centro da cidade de Pedro de Toledo e infra-estrutura de
fiscalização. A estrutura para recepção de visitantes, pesquisa e educação ambiental
ainda não existe. De acordo com o antigo administrador do PESM Núcleo Itarirú, Sr.
Alexandre Aguilera, prevê-se a construção de um centro de visitação e pesquisa nas
imediações do Vale do Kiri, o qual será financiado pelo Banco Interamericano de
Desenvolvimento (BID). (Informação verbal)1. O atual administrador, Sr. Lafaiete
Alarcon, afirma que tal projeto ainda está em análise (Informação verbal).2
Conclui-se, portanto, que a região destacada nesta pesquisa, o Vale do Kiri,
merece especial atenção, tanto no que tange ao desenvolvimento local, quanto na
eficiência da sua preservação/conservação ambiental.

1
2

Informação obtida por meio de entrevista, em out. 2009 com o Sr. Alexandre Aguilera
informação obtida por meio de entrevista, em 06 set. 2012, com o Sr. Lafaiete Alarcon
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2 OBJETIVOS
Os objetivos da pesquisa foram subdivididos em geral e específicos.

2.1 Geral
O objetivo geral da pesquisa é propor tecnologias ambientais apoiadas na
prática do turismo sustentável, sob as óticas do ecoturismo/turismo rural e do
turismo de base comunitária, para a conservação do Parque Estadual da Serra do
Mar (PESM) Núcleo Itarirú, por meio da proposição de um modelo sustentado de uso
e ocupação do Vale do Kiri.

2.2 Específicos

Como objetivos específicos, destacam-se os que se seguem:

a) identificar alguns aspectos da percepção da população do Vale do Kiri em
relação ao ambiente em que vive;
b) levantar as possibilidades para melhoria da qualidade de vida, apontadas
por esta população;
c) fazer um sucinto diagnóstico ambiental do local;
d) apontar alternativas econômicas para a região, focado na vertente do
turismo sustentável, compiladas na proposta de um Plano de Ação para o
Vale do Kiri.
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3 MÉTODO E PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Justifica-se a adoção do método indutivo pelos motivos ambientais pontuais e
particulares identificados na área, tais como: visitas inadequadas e não-planejadas à
mata; necessidade de criação de novos postos de trabalho na região, tendo em vista
melhorar a qualidade de vida de seus habitantes; ausência de conscientização
ambiental da comunidade e urgência no resgate da cidadania local.
O conjunto dos vários problemas particulares reconhecidos, exigindo um
possível plano de ação integrado, embasa a escolha do método indutivo.
Os procedimentos metodológicos adotados foram os seguintes:
a) revisão bibliográfica sobre a área estudada;
b) elaboração de um questionário para ser aplicado junto à comunidade;
c) aplicação-teste do questionário para checagem de sua viabilidade;
d) reelaboração do questionário;
e) aplicação do questionário final;
f) levantamento de dados;
g) visitas ao campo realizadas uma vez por bimestre no período de fev./2008
até set./2012;
h) elaboração de um sucinto diagnóstico ambiental;
i) entrevista com o gestor do PESM – Núcleo Itarirú realizado em set./2012;
j) proposição de um Plano de Ação, focado em tecnologias ambientais para
implementação do turismo.
Detalhando estes procedimentos metodológicos, em primeiro lugar, fez-se a
revisão bibliográfica, apresentando uma discussão teórica. Esta primeira fase foi
executada com o intuito de selecionar e aprofundar o conhecimento dos principais
temas abordados neste trabalho.
Num segundo momento, elaborou-se uma pesquisa de opinião para ser
aplicada junto à população do Vale do Kiri. De acordo com Montenegro e Ribeiro
(2002) tal pesquisa busca a opinião de segmentos populacionais sobre os mais
variados temas e no caso aqui enfocado, a preocupação foi ouvir a comunidade
local sobre sua percepção ambiental. Esta pesquisa concretizou-se na forma de um
questionário, que visou à compreensão de como a população do Vale do Kiri
percebe o local que vive.
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Enquanto os questionários eram aplicados na população do Vale do Kiri,
executou-se o diagnóstico ambiental. Para tanto, foi feito o levantamento de dados
do meio biótico, físico e socioeconômico do local de estudo, os quais foram
importantes para o planejamento ambiental de um futuro plano de atuação na área.
Quanto ao meio físico foram elencadas aspectos da geologia, geomorfologia,
pedologia e clima do local verificando-se os processos que tais características
poderiam desencadear no futuro plano de ação. Para executá-lo utilizou-se
bibliografias específicas para a Serra do Mar, selecionadas a partir das
características observadas no Vale do Kiri.
Em relação ao meio biótico foram levantadas algumas bibliografias existentes
para o bioma Mata Atlântica no que se refere ao estudo de biodiversidade. Baseado
nestas bibliografias e nas visitas de campo realizadas executou-se tal parte do
diagnóstico. Em relação algumas das espécies encontradas na área de estudo, fezse o levantamento a partir da observação em campo da autora e com os dados
contidos no Plano de Manejo do PESM – Núcleo Itarirú.
Quanto ao meio socioeconômico decidiu-se levantar dados (demográficos, de
urbanização, riqueza, longevidade, escolaridade, vulnerabilidade social, PIB,
produtos agropecuários, questão fundiária) oriundos do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE), Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados
(Seade) e da Prefeitura do Município de Pedro de Toledo. Esses dados foram
compilados e comparados com dados do questionário aplicado.
Executou-se também uma entrevista com o atual gestor do PESM – Núcleo
Itarirú, cujo o roteiro da entrevista está no Apêndice C, realizada em setembro de
2012. Praticamente não há trabalhos científicos desenvolvidos sobre o município de
Pedro de Toledo e mesmo mais especificamente para o Vale do Kiri. Foi encontrado
para o Vale do Kiri apenas um trabalho de Gomes et al. (1992). Isso comprova o
pioneirismo e a importância da presente pesquisa.
Aliando-se os dados dos questionários, os do diagnóstico ambiental e da
entrevista com o gestor, elaborou-se alternativas para a região, materializada numa
uma proposta baseada na melhoria e diversificação dos meios de vida já existentes,
complementados pelo turismo sustentável, pois desta forma viabilizar-se-ia o uso e
ocupação sustentável do Vale do Kiri. Neste ponto sentiu-se a necessidade de
ilustrar tal proposta de forma espacial, elaborando um mapa destacando os
principais atrativos turísticos indicados no Plano de Ação.
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4 LOCALIZAÇÃO DA ÁREA

O Vale do Kiri está situado nos limites dos municípios de Pedro de Toledo e
Miracatu, no Estado de São Paulo, na região do Vale do Ribeira. O município de
Pedro de Toledo por si só já é um local bastante peculiar: cerca de 65% do território
é unidade de conservação e 90% dele ainda contêm vegetação nativa. Na figura 1 a
seguir destaca-se em laranja a região estudada e pode-se observar estas
características do município.
O início da estrada de terra que corta o Vale do Kiri que fica entre os
quilômetros 366 e 367 da Rodovia Régis Bittencourt (BR116), no sentido São Paulo
– Curitiba, apresentando em torno de 20 km de extensão, com várias bifurcações. As
coordenadas geográficas do início da estrada são: W 47º17.886” e S 24º08.541”. No
final da estrada, no local de instalação do centro de visitação, as coordenadas
geográficas são: W 47º10.541” e S 24º08.754”. Ela acompanha, em grande parte, o
curso do Rio São Lourencinho e alguns de seus afluentes, vindos da Serra do Mar.
De fato o local aqui denominado por Vale do Kiri é o somatório de 6 bairros
rurais do município de Pedro de Toledo: São Lourenço, São Lourencinho, Kiri,
Furadinho, Bracinho e Areado; como pode-se observar pela foto da placa do local, a
seguir (Fotografia 1). Por todos os bairros serem adjacentes e por estarem
envolvidos ao PESM – Núcleo Itarirú (Figura 1), resolveu-se denominá-los de forma
única – Vale do Kiri.

Fotografia 1 - Placa indicativa dos bairros da área de estudo
Fonte: da autora
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Figura 1 - Cobertura vegetal do município de Pedro de Toledo, SP com destaque em
laranja para a área de estudo – Vale do Kiri
Fonte: Instituto Florestal do Estado de São Paulo (2010)

20

De acordo com alguns moradores da região foi denominada de Vale do Kiri,
pois um dos primeiros cultivos que foi introduzido na região por imigrantes japoneses
foi da árvore Kiri (Fotografia 2). Essa árvore tem origem asiática, e apresenta rápido
crescimento (podendo alcançar até 25m), folhas grandes e ricas em nitrogênio,
flores decorativas, madeira de baixa densidade.

Fotografia 2 – Árvore Kiri, com detalhe para suas flores.
Fontes: Árvore – Orble (2012) e detalhe das flores - Wikipedia (2012)

O Vale do Kiri está inserido na Serra do Mar que é protegida especialmente
pelo Parque Estadual da Serra do Mar (PESM) conforme já mencionado. Em relação
ao PESM tem aproximadamente 315 mil hectares de extensão, sendo em torno de 5
mil hectares pertencentes ao Núcleo Pedro de Toledo (SECRETARIA DO ESTADO DE
MEIO AMBIENTE DE SÃO PAULO, 2005) renomeado recentemente para Núcleo

Itarirú. Ele é o único localizado no Vale do Ribeira como pode ser observado,
destacado em amarelo, na figura 2, a seguir. Este núcleo está envolta do Vale do
Kiri.
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Figura 2 - O Parque Estadual da Serra do Mar e os municípios abrangidos por ele – destaque em amarelo para região do Vale do Kiri
Fonte: Instituto Florestal do Estado de São Paulo (2008)
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O Vale do Ribeira situa-se na região sul do Estado de São Paulo e
compreende a bacia hidrográfica do rio Ribeira do Iguape (GINCIENE; PELICONI;
BENÍCIO, 2000). Caracteriza-se por forte presença de cobertura vegetal típica de

Mata Atlântica, parcialmente inserida em Unidades de Conservação, que devem
proteger as formas mais expressivas da biodiversidade desse ecossistema. De
acordo com Secretaria do Estado de Meio Ambiente de São Paulo (2007b), as
características geológicas e geomorfológicas da região favorecem formações
ambientais específicas, que se constituem num patrimônio natural de grande valor
paisagístico.
A maior extensão contínua de vegetação nativa do Estado de São Paulo, em
termos absolutos, se espalha pelos municípios do litoral sul e do vale do rio Ribeira
do Iguape. Contudo, a mesma região é a mais pobre do estado (ZORZETTO, 2010).
Na figura 3, destaca-se em vermelho a região citada (Vale do Ribeira e Litoral Sul), e
apontado com uma estrela roxa o Vale do Kiri. A degradação do bioma Mata
Atlântica é tamanha que há uma lei federal específica (BRASIL, 2006a),
determinando as formas de utilização e de proteção da sua vegetação nativa.

Figura 3 - Remanescentes de Mata Atlântica no Estado de São Paulo
Fonte: Instituto Florestal do Estado de São Paulo (2008)
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O Vale do Ribeira é uma região caracterizada como uma das áreas mais
carentes do Estado, com altos índices de mortalidade infantil e analfabetismo,
conforme Ginciene, Peliconi e Benício (2000). Apresenta vários problemas sociais,
entre eles os fundiários, com conflitos entre posseiros, proprietários e grileiros, os
quais são agravados pelas inundações, impondo entraves ao seu desenvolvimento.
Apesar desses problemas há um inestimável patrimônio histórico-cultural e
ambiental com possibilidade de aproveitamento socioeconômico pela população
local de forma diferenciada, daquela ocorrida no restante do Estado de São Paulo
(SECRETARIA DO ESTADO DE MEIO AMBIENTE DE SÃO PAULO, 2007a).
Neste momento, porém, o desenvolvimento econômico, social e populacional
da região encontra-se paralisado em função da questão da terra, que envolve não só
a falta de títulos para os residentes, mas a contínua e irregular ocupação. Tem-se
hoje, de acordo com Ginciene, Peliconi e Benício (2000), que a economia local é
baseada na bananicultura, na teicultura (chá preto), na pesca artesanal, no turismo e
na agroindústria.
Nesta região, instalou-se em 1996 o Comitê de Bacia que, além de contribuir
para a integração regional, vem permitindo a discussão sobre o aproveitamento do
seu grande potencial hídrico, cuja qualidade e volume indicam uma multiplicidade de
usos e benefícios que vão além de suas fronteiras. Como pode-se observar na figura
4 a Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos, a qual está localizada o Vale
do Kiri (destacado na figura por uma estrela roxa), ou seja, a unidade 11 – Ribeira
do Iguape e Litoral Sul, tem como principal aptidão a conservação, assim como as
unidades 14, 3 e 1.
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Figura 4 - Unidades de Gerenciamento de Recursos Hídricos de São Paulo e suas aptidões
Fonte: Plano Estadual de Recursos Hídricos (2004/2007 apud PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PEDRO DE TOLEDO, 2010, p.4)
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Conclui-se, concordando com a Secretaria do Estado de Meio Ambiente de
São Paulo (2007b), que afirma que o potencial florestal e geológico do Vale do
Ribeira, confere à região condições das mais promissoras do Estado, para
implementação do desenvolvimento sustentável.
As características do Vale do Kiri correspondem fortemente com estas
descritas acima do Vale do Ribeira já que ele está inserido no mesmo contexto.
Porém, alguns dados mais específicos do local, serão abordados na seção 6
“diagnóstico do local”.
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5 PREMISSAS EPISTEMOLÓGICAS ADOTADAS

A seguir serão discutidas algumas premissas epistemológicas acerca da
relação homem-natureza, e os processos necessários para melhorar esta relação,
referentes a esta pesquisa.

5.1 As raízes modernas do interesse pela natureza
Para iniciar a discussão, destaca-se conforme citado por Foladori (2001) que
a essência do ser humano é a transformação da natureza mediante trabalho. Essa
relação do corpo físico e social da espécie humana com seu entorno sempre foi
dialética. Por um lado, a sociedade modificava seu ambiente. Por outro, devia-se
adequar a um entorno permanentemente modificado. Esse movimento contraditório
conduziu, desde o início, à reflexão sobre tal atividade.
No caso das civilizações antigas e das civilizações indígenas, elas
imaginavam que a natureza era tão viva quanto elas próprias. Sentiam-se, assim,
como seus próprios filhos. Muitos povos que ainda hoje vivem em ambientes
naturais tendem a não dividir a natureza em coisas vivas e não vivas (MERICO,
2001). Assim, de acordo com Foladori (2001), essas civilizações criavam mitos e
ritos que tendem regular a relação com a natureza.
Porém, Lovelook (1989), identifica que num momento há alguns milhares de
anos antes da era cristã, houve uma transformação da visão de mundo baseada na
parceria para a dominação. Concorda-se com Foladori (2001) que cita que foi o
pensamento clássico grego o primeiro responsável a essa ruptura substancial na
concepção da natureza. Tal transformação foi aprofundada pela interpretação
estática e fora de seu contexto histórico/social dos livros da Bíblia ao longo da Idade
Média (MERICO, 2001).
Nesse momento, o ser humano, segundo Foladori (2001), aparece como um
intermediário entre Deus e o restante do mundo natural, para ordená-lo e dominá-lo.
Foi desse modo, se posicionando como dominador e ordenador da natureza, que o
ser humano se pensou durante toda a Idade Média.
Já, no Renascimento dos séculos XV e XVI, muitas famílias enriquecidas com
o intercâmbio comercial contrataram cientistas para produzir novos conhecimentos.
Esses avanços científicos permitiram inovações tecnológicas significativas e a
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invenção de novos aparelhos capazes de mensurar a natureza, tais como os
elementos do mundo natural e alimentar, e os mecanismos com informações
(MERICO, 2001).
Ainda segundo o mesmo autor supracitado, a ciência estava se afastando da
religião. A visão mecanicista penetrou no modo de vida da sociedade e da natureza.
Relógios e horários substituíram o Sol e as condições metereológicas na
programação dos hábitos. Assim, os governos, as famílias, o sistema educacional
poderiam ser conduzidos com eficiência semelhante a das máquinas nas fábricas. A
tecnologia poderia manter tanto a natureza como a sociedade sob controle.
Pode-se dizer que o contexto do século XVIII testemunhou, de certa forma, a
radicalização desta ordem burguesa e de seu almejado “domínio humano” sobre o
meio ambiente, materializando-se nos progressos técnicos que tornaram possível a
experiência da primeira Revolução Industrial. A indústria nascente chega triunfante,
trazendo, contudo sua inexorável contraface: a degradação ambiental (CARVALHO,
2000).
De acordo com Layrargues (2000), o uso incorreto dos recursos naturais
acarreta a degradação ambiental, não só por causa do desconhecimento dos
aspectos ecológicos e tecnológicos, mas também por causa da ganância individual
de determinados agentes sociais na exploração do recurso, a fim de obter ganhos
monetários a curto prazo, maximizando uma atividade produtiva.
Assim, a revolução industrial do século XVIII e a revolução dos transportes e
comunicações do último quarto do século XIX, provocaram um ponto de inflexão,
conforme Foladori (2001), na relação do ser humano com a natureza. De mãos
dadas com a destruição da natureza, o crescimento do capitalismo produziu efeitos
como o trabalho assalariado, com o surgimento de um modo de vida de
aglomerações, sobre exploração, enfermidades profissionais e novas epidemias.
Neste sentido, a cultura de valorização da natureza vai se reafirmar com o
movimento romântico do século XIX. Essas sensibilidades nasceram à medida que
se evidenciavam os efeitos e a percepção da deterioração do meio ambiente e da
vida nas cidades, causada pela Revolução Industrial. E é na contraposição à
violência social e ambiental do mundo urbano, que se afirma a nostalgia da natureza
intocada. Em nome dessa sensibilidade que idealizava a natureza, enquanto uma
reserva de bem, beleza e verdade, abriu-se um importante debate sobre o sentido
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do bem viver, onde a natureza foi vista como um ideal estético e moral (CARVALHO,
2000).
Ainda segundo a autora citada no parágrafo anterior, este contexto foi, sem
dúvida, favorável para que as novas sensibilidades que valorizavam e idealizavam a
natureza se constituíssem como uma transformação cultural importante, de longa
duração, que chega até os dias de hoje, como uma das raízes histórico-culturais do
ambientalismo contemporâneo.
Corroborando com tal tendência, ainda no século XIX, Marx (1818-1883) e
Engels (1820-1895) foram os primeiros a relacionar as contradições entre as classes
sociais e o meio ambiente (FOLADORI, 2001). Na concepção marxista, de acordo
com Bernardes e Ferreira (2007), as relações sociedade/natureza são enfocadas em
termos das formas como determinada sociedade se organiza para o acesso e uso
dos recursos naturais. Tanto Marx como Engels argumentavam que eram as
contradições de classe que obrigavam o capital a se expandir, saqueando o mundo
(FOLADORI, 2001).
Então, nesse século XIX, as inúmeras crises econômicas vieram advertindo
que o mercado não era o melhor alocador de recursos, fazendo com que no século
XX tornem-se ainda mais agudas as posições encontradas sobre a relação entre o
mundo industrial moderno e a natureza. Tal fato se evidenciou durante as guerras
mundiais, principalmente na segunda, que com o advento da bomba atômica,
demonstrava-se de forma prática e imediata as possibilidades do ser humano
modificar a biosfera de maneira radical (FOLADORI, 2001).
De acordo com Bernardes e Ferreira (2007), nos anos 60/70, percebeu-se
que os recursos naturais são esgotáveis e que o crescimento sem limites começava
a se revelar insustentável. Nesse contexto, emerge a necessidade de se elegerem
novos

valores

e

paradigmas

capazes

de

romper

com

a

dicotomia

sociedade/natureza. Concorda-se com Foladori (2001) que diz que a forma de
produção capitalista foi o ponto de partida para a análise da crise ambiental.
No início de século XXI, a ocupação dos ecossistemas e a extração e o
consumo de recursos naturais indicam que diversos limites da biosfera foram
ultrapassados. A capacidade de sustentação do processo econômico encontra
limites claros na capacidade de regeneração e absorção da natureza. Portanto, este
é o momento histórico de promover a inserção humana no equilíbrio dinâmico da
natureza (MERICO, 2001).

29

Contudo, conforme citado por Carvalho (2000), as possibilidades de
harmonização dos projetos sociais e estilos de vida com os limites da capacidade de
suporte e regeneração do meio ambiente ainda estão entre os grandes desafios da
contemporaneidade. Considerando-se a assimetria das relações de força que estão
definindo as transformações sociais e econômicas em curso, uma reorientação
global das relações com a natureza tende a parecer mais próxima de uma utopia
ecológica do que uma realidade eminente.
Este fato fica também evidenciado, diante da impossibilidade de reduzir os
processos ambientais a valores de mercado, que se deduz do princípio da
incomensurabilidade. Além do problema da incomensurabilidade, a questão
ambiental diferencia as forças e os processos. Isso significa que a questão ambiental
se apresenta num campo estratégico e político heterogêneo, o qual se mesclam
interesses sociais, significados culturais e processos materiais que configuram
diferentes racionalidades, onde o “ecológico” pode continuar subordinado (por
razões estratégicas, táticas e históricas) a reivindicações de autonomia cultural e
democracia política (LEFF, 2001).
A questão ambiental surge no terceiro mundo, exatamente como ocorre no
Brasil, como um instrumento que dá um novo fôlego ao desenvolvimento e exercício
da cidadania. Em última análise, ela carrega consigo um componente revelador das
diferenças sociais na sociedade, promovendo assim uma frutífera parceria entre
demanda por um quadro de vida socialmente justo e ambientalmente saudável
(LAYRARGUES, 2000).
Pode-se concluir, portanto, concordando com Layrargues (2000) que para a
reorientação global das relações com a natureza, não se deve buscar apenas uma
utopia ecológica, mas o momento preconiza que a preocupação humana se
desloque do curto prazo para o longo prazo, e sobretudo do interesse individual para
o coletivo, pois só assim criar-se-ão espaços políticos de negociação que não fiquem
emperrados no conflito socioambiental explícito.
Para superar o afastamento entre seres humanos em sociedade e a natureza
que produz a degradação de ambos, Guimarães (2000) diz que se faz necessário
vivenciar a relação com o meio de forma integral, na complementaridade das
dimensões racional e emocional do ser, e integrada às relações dinâmicas
interdependentes que informam a natureza.
Neste sentido, concorda-se com Boff (apud GUIMARÃES, 2000):
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Essa consciência planetária crescente nos faz cidadãos do mundo e
não apenas deste ou daquele país. Vivemos uma comunidade de
destino; o destino da espécie humana está associado
indissoluvelmente ao destino do planeta e do cosmo. Qualquer
antropocentrismo está fora de lugar.
Na verdade, nós somos cosmos-e-Terra-centrados. Precisamos nos
situar no conjunto do sistema da vida e não simplesmente no
concerto dos povos, das raças e das nações. Somos criaturas
terrenais, expressão da parte consciente do planeta Terra, que
devem conviver democraticamente com outros seres e repartir com
equidade os meios de vida com eles. (BOFF apud GUIMARÃES,

2000, p. 74-75)
Por isso, ao lado do desenvolvimento de formas de organização social e de
técnicas que permitiram o incremento da produtividade do trabalho social e na
utilização de um espaço físico cada vez mais amplo, deve-se criar formas de
organização social e técnicas para conseguir que a natureza modificada mantenha o
equilíbrio necessário para ofertar os recursos imprescindíveis à sobrevivência
(FOLADORI, 2001).

5.2 O planejamento ambiental como viabilizador da sustentabilidade
A palavra planejamento carrega em seu valor semântico o sentido de
empreendimento, projeto, sonho e intenção. Como empreendimento já revela o ato
de intervir ou transformar uma dada situação, numa determinada direção, a fim de
que se concretizem algumas intenções. Como toda intenção, o planejamento revela
de certa forma o caráter e os valores de quem criou ou põe em prática e que de
certa forma, se impõe sobre algo, para atingir certas metas (FRANCO, 2001).
De acordo com Castro (2005), é necessário partir do entendimento de que o
planejamento é uma atividade intelectual inerente ao raciocínio humano, ou seja,
todos têm essa capacidade de “planejar”. É um raciocínio lógico e articulado que, no
processo de gestão da vida cotidiana, todos estão aplicando incessantemente.
Nesse sentido, o planejamento é um instrumento ou método que busca solucionar
ou responder às questões que se colocam no dia-a-dia da vida particular, seja no
processo de gestão de empresas, seja nos projetos.
Por isso, o ato de planejar sempre esteve associado à evolução da cultura
humana. A questão da sobrevivência incutiu no ser humano uma forma intuitiva,
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darwiniana, de enfrentar os seus problemas, procurando sempre a melhor alternativa
para sua resolução. Decidir sob uma gama de cenários futuros possíveis é tarefa
que exige bom senso, uma preparação de roteiros e métodos com objetivos
determinados e metas a serem atingidas, dentro de uma certa escala de tempo e de
espaço (PHILIPPI JUNIOR; BRUNA; SILVEIRA, 2005).
O desenvolvimento do planejamento como atividade profissional se utiliza de
métodos de investigação científica, segundo Maglio e Philippi Junior (2005). Um dos
principais métodos de investigação utilizados no planejamento é o método
analógico, ou seja, uma representação conveniente e paralela a uma situação
existente no mundo real, que reflita somente as principais características de uma
situação a ser investigada.
O planejamento ambiental surge como consequência do reconhecimento da
importância da questão ambiental, particularmente a partir da década de 1980 e
revigora os métodos e técnicas utilizados no planejamento territorial, por meio da
inserção de parâmetros ambientais (MAGLIO; PHILIPPI JUNIOR, 2005). No
planejamento dito ambiental considera-se o meio como um sistema que inclui todos
os processos e interações que compõem o ambiente, tais como: fatores físicos,
bióticos e de natureza socioeconômica, política e institucional (MOREIRA, 1991
apud MAGLIO; PHILIPPI JUNIOR, 2005).
Já, de acordo com Rozely F. Santos (2004), o planejamento ambiental surgiu
nas últimas três décadas, em razão do aumento dramático da competição por terras,
água, recursos energéticos e biológicos, que gerou a necessidade de se organizar o
uso da terra, de compatibilizar esse uso com a proteção de ambientes ameaçados e
de melhorar a qualidade de vida das populações.
Consiste na adequação de ações à potencialidade, vocação local e à sua
capacidade de suporte, buscando o desenvolvimento harmônico da região e a
manutenção da qualidade do ambiente físico, biológico e social. Deve prever e
indicar mudanças no uso da terra e na exploração de fontes aceitáveis para as
comunidades locais e regionais, ao mesmo tempo em que contemple medidas de
proteção aos ecossistemas com pouca interferência humana (SANTOS, R. F., 2004).
Franco (2001) entende por planejamento ambiental o planejamento das ações
humanas no território, levando em conta a capacidade de sustentação dos
ecossistemas a nível local e regional, sem perder de vista as questões de equilíbrio
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das escalas maiores. Seu objetivo principal é atingir a sustentabilidade da espécie
humana e de seus artefatos, procurando manter a biodiversidade dos ecossistemas.
Em relação às etapas e às tarefas necessárias para execução de um
planejamento ambiental, Maglio e Philippi Junior (2005) consideram-nas de maneira
interrelacionadas e semelhantes às etapas pertinentes a qualquer tipo de
planejamento. Essas são:


reconhecimento de uma situação ou problema;



diagnóstico ambiental e a análise da situação ou problema;



fixação de objetivos e metas a alcançar;



formulação das ações e a estrutura do Plano de Gestão.

Concordando com Reigota e Santos (2005), vale ressaltar que nenhum
planejamento de caráter ambiental se efetiva, verdadeiramente, sem a participação
popular e por isso, sem uma forte proposta de educação ambiental. Esta tem sido
considerada fundamental e complementar nos projetos de planejamento. As
experiências tanto em educação como no planejamento ambiental têm procurado
relacionar os problemas prioritários com as possibilidades de participação de
diferentes grupos sociais na busca de alternativas para a sua solução.
Assim, de acordo com Philippi Junior, Bruna e Silveira (2005) faz parte da
natureza humana transformar o meio – seu habitat – para torná-lo um reflexo de
seus desejos evolutivos. É um componente ditado por essa cultura que vem
modificando, de uma forma ou de outra, o meio ambiente, desde os primórdios da
agricultura, quando foram criadas as primeiras comunidades.
A intervenção humana é inequívoca, acontece. A questão é: como verificar
que grau e tipo de intervenção é mais eficiente, possibilitando uma nova vida com
qualidade, como também um ambiente cujos recursos possam renovar-se para
atender às necessidades das futuras gerações (PHILIPPI JUNIOR; BRUNA;
SILVEIRA, 2005). E isso que se compreende por sustentabilidade.
E por falar em sustentabilidade, vale aqui aprofundar um pouco mais a
reflexão sobre este tema. De acordo com Chiaravalloti e Pádua (2011, p.24) o
primeiro termo a ser disseminado com esse ideal foi o “desenvolvimento
sustentável”, criado pelo Comitê Brundtland, entre 1984 e 1987. Tal termo teria como
significado: “[...] aquele que responde às necessidades do presente de forma
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igualitária, mas sem comprometer as possibilidades de sobrevivência e prosperidade
das gerações futuras”.
Com a publicação dos relatórios seguintes ao Comitê e inúmeros trabalhos
científicos, o termo começou a se popularizar. De fato, o grande marco foi a
Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento,
também conhecida como Rio-92, quando diversos países em conjunto discutiram a
ideia.
Começam então a surgir algumas críticas ao termo “desenvolvimento
sustentável”. Primeiro pelo termo se tratar de um oxímoro (palavras de sentidos
opostos que se excluem mutuamente) e segundo por se referir a um modo mais
pragmático que leva em conta o avanço tecnológico e maior eficácia na produção,
apenas (CHIARAVALLOTI; PÁDUA, 2011).
Neste sentido, concorda-se com Veiga (2006a):
[...] é preciso perceber que a força social já conquistada pelo lema do
desenvolvimento sustentável’ demonstra a necessidade de que
esses dois contrários analíticos se interpenetrem para que possam
vir a ser superados. E isso não ocorrerá graças à invenção de
engenhosos estratagemas que permitam conciliar o ímpeto destrutivo
do crescimento com a boa vontade de não degradar a ecossistêmica.
A interação singular dos contrários que poderá engendrar tal
superação exige a crítica do próprio desenvolvimento. (VEIGA,
2006a, p.1)

Ainda conforme Chiaravalloti e Pádua (2011), para superar as críticas à
expressão

“desenvolvimento

sustentável”

foi

“redescoberto”

o

termo

sustentabilidade, que havia sido apresentado em 1981, por Lester Brown. De fato,
segundo Veiga (2010), a noção de sustentabilidade utilizada hoje foi baseada no
conceito ecológico de sustentabilidade ecossistêmica: capacidade que um sistema
tem de enfrentar distúrbios, mantendo suas funções e estrutura.
O lema do desenvolvimento sustentável em muito se assemelha aos seus
predecessores “direitos humanos” e “justiça social”, pois os esforços normativos para
“conceituá-los” não conseguem superar certas dúvidas. Por exemplo, não há uma
definição precisa de “justiça”. É uma noção incomparavelmente mais antiga e nem
por isso menos controversa. Mesmo que não seja difícil concordar sobre o que é
injusto, ocorre um inverso ao se tentar definir o que é justiça. Esse é o tipo de
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contraste que impossibilita o surgimento de definições precisas para grande parte
das idéias, particularmente quando elas exprimem um valor (VEIGA, 2010).
Assim, conclui-se concordando com Veiga (2010), que o foco do debate sobre
a sustentabilidade está na esperança de que a humanidade deixe de abreviar o
prazo de sua inevitável extinção, se souber cuidar da biocapacidade dos
ecossistemas dos quais depende. Portanto, discutir com rigor esse novo valor que é
a sustentabilidade exige a humildade de assumir o caráter passageiro da existência
humana.

5.3 Turismo sustentável como alternativa de desenvolvimento
Pensando-se numa perspectiva de se propor um Plano de Ação para o Vale
do Kiri, apoiado em técnicas e tecnologias voltadas para o turismo sustentável,
procedeu-se uma reflexão sobre a atividade turística sustentável.
A Organização Mundial do Turismo (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DO TURISMO,
2001) define turismo da seguinte maneira:
[...] o turismo compreende as atividades que realizam as pessoas
durante suas viagens e estadas em lugares diferentes ao seu
entorno habitual, por um período consecutivo inferior a um ano, com
finalidade de lazer, negócios ou outras (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL
DO TURISMO, 2001, p. 38).

Mediante a essa definição, pode-se observar que no decorrer da história as
viagens sempre acompanharam o homem. No início, em busca da própria
sobrevivência, buscando sua alimentação e vestimenta; houve viagens longas e
árduas de peregrinos atraídos pela fé. Na Idade Antiga viajavam em busca de
conhecimento. Assim, as viagens constituíram uma atividade enriquecedora,
propiciando trocas entre os diferentes povos (BARBOSA, 2002).
O turismo só se tornou um importante elemento da economia, de acordo com
Barbosa (2002), sobretudo a partir da criação das férias remuneradas, quando o
turismo de massa encontrou seu apogeu no século XX. Entretanto, conforme citado
por Ferretti (2002), já no final do século XX devido ao movimento romântico e à crise
ambiental o olhar do turismo volta-se para as áreas naturais, as quais suportam um
número bem menor de visitantes.
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De acordo com Rodrigues (2000), trazendo este panorama para os dias
atuais, vive-se na era da mobilidade, da velocidade, da instantaneidade. Em
contraposição a essa realidade existe, ao mesmo tempo, o sonho explícito ou latente
de reconstituir territórios e histórias coletivas, de recuperar o contato com a natureza
não domesticada e de inserir-se em comunidades ditas tradicionais onde se julga
persistir o contato simbiótico com a natureza. Assim, nas atividades de turísticas
têm-se notado a busca pela autenticidade que se imagina oposta ao caráter
superficial, atribuído às sociedades urbanas móveis.
A mesma autora citada no parágrafo anterior ressalta que na realidade, a vida
tradicional no campo foi, e ainda é, muito árdua para quem tem de extrair da terra os
produtos para sua sobrevivência. O lirismo que permeia o imaginário coletivo sobre a
vida rural, em qualquer lugar do mundo é produto do movimento romântico surgido
no seio das populações urbanas. A mesma observação é válida para a suposta
harmonia simbiótica das relações sociedade x natureza nas áreas consideradas
naturais onde vivem populações tradicionais, como as comunidades indígenas,
usando o exemplo mais residual.
Contudo foi a partir do momento em que se reconheceram os limites
ecológicos/ambientais e os de exclusão social nos locais em que se desenvolve o
turismo é que surgiu uma teoria amplamente aceita, o turismo sustentável,
necessário para qualquer destino turístico. O ponto de partida para o conceito de
turismo sustentável, segundo Organização Mundial do Turismo (2001), está dentro
das teorias referidas ao desenvolvimento que envolve, necessariamente, critérios
sobre meio ambiente, sociocultural e econômico.
Como resultado desta reflexão, a Organização Mundial do Turismo (2003)
define os princípios para o desenvolvimento do turismo sustentável como segue:


os recursos naturais, históricos, culturais e outros voltados ao turismos são
conservados para que continuem a ser utilizados no futuro, sem deixar de
trazer benefícios para a sociedade atual;



o desenvolvimento turístico é planejado e gerenciado de modo a não gerar
sérios problemas ambientais ou socioculturais para a área turística;



a qualidade ambiental geral da área turística é mantida ou melhorada onde
necessário;



um alto nível de satisfação dos turistas é mantido para que os destinos
conservem seu valor de mercado e sua popularidade; e
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os benefícios do turismo são amplamente estendidos a toda sociedade.

De acordo com Ferretti (2002) o turismo é atualmente uma fonte econômica
alternativa. No lucro gerado pelos turistas poderá estar à fonte financiadora de ações
que visam à preservação dos recursos naturais e seu uso racional. Ruschmann
(1997) completa dizendo que o patrimônio ambiental é um elemento essencial para
o desenvolvimento turístico. Por isso, é preciso considerar sua utilização para o
turismo, indispensável para o desenvolvimento socioeconômico de certas regiões,
cuidando para que ele não seja consumido inutilmente.
A conservação dos locais utilizados para fins turísticos depende de uma
política eficaz que deve considerar, entre outros fatores, a condução racional da
ocupação territorial pelas instalações e pelos equipamentos de lazer, como também
o controle de seu crescimento desmesurado, visando salvaguardar os recursos para
mercados futuros (RUSCHMANN, 1997). Isso é importante pois, como discute
Ferretti (2002), a atitude de enfatizar os recursos e a mão de obra local torna essa
atividade turística atraente para países em desenvolvimento como o Brasil, que são
ricos em áreas naturais mas em situação desfavorável dada a pobreza rural
existente em muitos desses locais.
Em termos de ruralidade, vislumbra-se como Veiga (2006b), que revela que o
Brasil apresenta características fortemente rurais. O autor cita que:

[...] poucos se dão conta de que o Brasil real é formado por algo
como 550 microrregiões potenciais, das quais 60 são fortemente
marcadas por aglomerações, 100 são significativamente
urbanizadas, e 390 são essencialmente rurais (VEIGA, 2006b,
p.222).

Por outro lado, concorda-se com Magro (2002), que diz que áreas naturais em
propriedades rurais são raras e, quando existentes, são frágeis. Localizam-se em
locais pouco propícios para atividades de agricultura ou pastagem, podendo não ter
resistência necessária para a implantação de projetos turísticos. Nestas áreas o
turismo deve ser feito em menor escala, com soluções de baixo impacto para manter
a qualidade do ambiente e consequentemente a qualidade da experiência do
visitante.
Hoje, conforme citado por Irving (2007), existe uma tendência mundial de se
entender o turismo segundo uma nova visão de desenvolvimento regional. Isso
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porque o turismo nunca se desenvolveu com tanta velocidade, sendo que a tipologia
turística que cresce com maior rapidez é o turismo de natureza. Esse turista
moderno quer ter experiências profundas e vivenciais do lugar, assim, trabalha-se na
direção de se buscar todas as potencialidades locais. Portanto, aqueles destinos
turísticos que não estiverem se preparando para entrar nesse diferencial do mercado
vão ser naturalmente excluídos.
Corrobora-se com Rodrigues (2000), que cita que a comercialização do
produto ecoturístico e/ou do turismo rural trata da comercialização de estereótipos,
da venda de imagens, de rótulos, com o objeto concreto e explícito da captação de
nichos de demandas diferenciadas, que busquem modalidades alternativas de
turismo. Partindo-se da base, o marketing apóia-se numa série de engodos,
enumerados a seguir:


a vida urbana é estressante;



lazer e, por extensão, turismo são necessidades básicas das sociedades
contemporâneas, dita pós-modernas;



a natureza tem a capacidade intrínseca de sobrepor-se ao artificial (vida
urbana) e é, portanto, regeneradora;



o tradicional e o “autêntico” modo de vida do passado devem ser
resgatados para contrabalançar o artificialismo da vida urbana, baseado
no individualismo e, portanto, no isolamento.

Logo, conclui-se concordando com Ruschmann (2000) que diz que o turismo
rural não representa a solução para os problemas do campo. Trata-se, entretanto, de
uma opção empresarial que pode trazer benefícios econômicos positivos,
conseguindo contrabalançar uma eventual desintegração das atividades tradicionais.
Porém, para tornar-se um fator de desenvolvimento, deverá ser contemplado em um
plano econômico estratégico em nível local e/ou regional. Esse plano deverá
considerar os aspectos relacionados com o desenvolvimento social, econômico,
ambiental, físico e administrativo, estimulando a diversificação da base econômica,
por meio de atividades complementares. O futuro e a sustentabilidade dessa
atividade dependem da qualidade do produto oferecido, pela promoção dos valores
locais e da estabilidade da autenticidade cultural e da proteção ambiental.
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6 DIAGNÓSTICO DO LOCAL

Nesta seção, será elaborado um diagnóstico ambiental do local. Tal
diagnóstico foi considerado ambiental por conter as especificações e as relações
entre o meio físico, biótico e socioeconômico. Assim, foi possível a identificação dos
processos locais, descrito nos subitens a seguir.

6.1 Meio físico
O Vale do Kiri (Figura 5 – destacado em amarelo) está na Serra do Mar,
conforme já descrito anteriormente. Assim, como faz parte dela, a caracterização
física da área de estudo é correspondente com a da Serra do Mar.

Figura 5 - Vista geral do satélite da área de estudo
Fonte: Google Earth (2007)
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De acordo com Alvaro R. Santos (2004), o local corresponde à escarpa
montanhosa de transição entre a borda oriental do Planalto Atlântico e as Baixadas
Litorâneas. O vale do Kiri, por estar ao sul do Lineamento da Falha de Cubatão, tem
a predominância de rochas metamórficas mais antigas pertencentes ao Complexo
Costeiro.
Essa província geomorfológica apresenta grandes variações petrográficas,
sendo rochas mais frequentes os migmatitos, os gnaisses e os xistos. Com
expressão média também ocorrem corpos granitóides, quartzitos, filitos, rochas
metacarbonáticas, intrusões graníticas e diques diabásio (SANTOS, A. R., 2004). A
fotografia 3 a seguir ilustra o tipo de solo predominante na área.

Fotografia 3 - Perfil do solo, fotografado às margens da estrada do Kiri, revelando
a predominância de solo laterítico
Fonte: da autora

Em relação à geomorfologia, Alvaro R. Santos (2004) inclui a área ora
estudada, dentro da Província Costeira do Estado de São Paulo. De acordo com o
Plano de Manejo do PESM (INSTITUTO FLORESTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO,
2008) o local é composto por escarpas e planícies fluviais, sendo que a primeira se

apresenta em espigões lineares digitados.
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A fotografia 4 ilustra uma visão do ponto de maior altitude do Vale do Kiri, que
chega aproximadamente 300 metros.

Fotografia 4 - Visão do ponto mais alto do Vale do Kiri, demonstrando o seu relevo
Fonte: Santos (2011)1

De acordo com o Plano de Manejo do PESM (INSTITUTO FLORESTAL DO
ESTADO DE SÃO PAULO, 2008), referindo-se à pedologia do Vale do Kiri, observase a presença de cambissolos e neossolos (litólicos e flúvicos). Os cambissolos,
segundo Alvaro R. Santos (2004), são predominantes e apresentam um horizonte B
delgado e pouco evoluído pedologicamente, de textura argilosa a areno-argilosa.
Já, de acordo com Ross (2009) os tipos de solo que prevalecem são os
latossolos vermelho-amarelos distróficos, podzólicos vermelho-amarelos distróficos,
cambissolos háplicos, neossolos litólicos e afloramentos rochosos e nos setores
escarpados das serras do Mar, dominam os cambissolos e neossolos háplicos.

1

Fotografia cedida por Priscila Cristini dos Santos
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Observe o perfil esquemático típico de solo na Serra do Mar, que demonstra
seus horizontes delgados, onde é bastante comum a presença de blocos de rochas,
características também observadas no Vale do Kiri (Figura 6).

Figura 6 - Perfil esquemático típico de solo em encostas
retilíneas da Serra do Mar
Fonte: A. R. Santos (2004, p.22)

Segundo a classificação climática de Arthur Strahler, o clima do Vale do Kiri é
do subtropical úmido das costas orientais e subtropicais, com predomínio da massa
tropical marítima. As temperaturas são pouco mais baixas quando comparadas com
as demais do Vale do Ribeira, segundo Ross (2009). Isto ocorre em função das
altitudes e da latitude, indicando valores médios anuais para as médias mínimas
entre 11 e 20oC e médias máximas entre 22 e 32oC.
De acordo com a Secretaria de Meio Ambiente do Estado de São Paulo
(2007a), a vasta região da mata atlântica é submetida a grande volume de chuva,
com duas estações: uma mais ou menos seca e outra úmida, mais fria nos períodos
de seca, e quente nos períodos de chuva.
Porém, a alta umidade é mantida ao longo do ano nas encostas desse local
porque a Serra do Mar funciona como barreira para o ar quente e saturado de vapor
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d’água proveniente do Oceano Atlântico, provocando sua subida, resfriamento e
condensação. Esse processo dá origem à neblina (muito comum na região) e às
chuvas orográficas ou de relevo (LEITE, 2007).
Vale ressaltar que a evapotranspiração das plantas da floresta também
colabora para que se mantenha a alta umidade do local. A Fotografia 5 ilustra a
neblinas nas elevações do Vale do Kiri.

Fotografia 5 - Intensa neblina nos picos do Vale do Kiri
Fonte: a autora

Dados extraídos do Plano de Manejo do PESM (INSTITUTO FLORESTAL DO
ESTADO DE SÃO PAULO, 2008) mostram que o clima da região é controlado por

massas tropicais e polares, fazendo com que o local seja o trecho de maior
pluviosidade do Brasil. Destaca-se, contudo, que a distribuição das chuvas é
extremamente variável de acordo com a topografia.
Ross (2009) cita que, para região da Serra do Mar, os índices pluviométricos
oscilam entre 1000 e 3000 mm/ano, respectivamente para os anos menos e mais
chuvosos. As chuvas ocorrem o ano todo em função do efeito orográfico e das
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frequentes entradas de frentes frias, sendo que os meses menos chuvosos são
junho, julho e agosto Alvaro R. Santos (2004) cita que 70% da precipitação está
concentrada nos meses de verão.
Observa-se então que o conjunto das características do meio físico descritas
acima possibilita o surgimento de alguns processos do meio físico como: rastejos,
escorregamentos,

quedas

de

blocos,

erosões,

enchentes,

inundações

e

alagamentos, comuns de se observar na região do Vale do Kiri especialmente
durante o verão. Vale ressaltar que além da predisposição natural, estes processos
estão sendo agravados por atividades antrópicas como plantações de banana,
construções e ocupações inadequadas.
A fotografia 6 mostra a plantação de bananeiras em terrenos inadequados por
serem acidentados, o que pode ampliar riscos ambientais.

Fotografia 6 - Plantação de bananeiras em terreno inadequado por ser acidentado
Fonte: a autora
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6.2 Meio biótico

O local de estudo, o Vale do Kiri, está inserido no bioma Mata Atlântica. A
Mata Atlântica é um imenso mosaico de ecossistemas com muitos endemismos e
diferentes associações de espécies, atributos que ao mesmo tempo representam
sua maior riqueza e sua grande fragilidade (SECRETARIA DO ESTADO DE MEIO
AMBIENTE DE SÃO PAULO, 2007a).
Atualmente, restam somente cerca de 8% do bioma original, algo em torno de
100000 km2 (SCHÄFFER; PROCHNOW, 2002 apud MONTEIRO, 2003). E,
conforme publicado por Zorzetto (2010), em termos absolutos, a maior extensão
contínua de vegetação nativa do Estado de São Paulo se espalha pelos municípios
do litoral sul e do vale do rio Ribeira do Iguape. Nessa região, a mais pobre do
estado, restam 1,22 milhão de hectares de Mata Atlântica bem conservada, que
outrora cobriu 65% do território paulista.
De acordo com Ross (2009) as condições climáticas, predominantemente
quente e úmida em ambiente de relevos montanhosos, possibilitaram o
desenvolvimento de floresta perenifólia higrófila exuberante com cinco ou mais
estratos vegetais e dossel emergente que antige em torno de 30 m.
Para se constituir essa biodiversidade, Leite (2007) explica que a densa
vegetação cresce num solo raso, ácido e pobre em nutrientes e se mantém graças
ao processo de ciclagem de nutrientes resultante da decomposição das folhas,
ramos, flores e frutos quando caem das árvores, de animais mortos e excrementos
que permanecem sobre o solo – serrapilheira, como mostra a fotografia 7 a seguir.
Já Odum (1988) ressalta que o padrão de ciclagem de nutrientes nos trópicos
é diferente do padrão da zona temperada. Enquanto no último, grande parcela da
matéria orgânica e dos nutrientes disponíveis permanece o tempo todo no solo, nos
trópicos uma percentagem muito maior está na biomassa, sendo reciclada dentro da
estrutura orgânica do sistema.
Assim, ao se remover esta estrutura biótica evoluída e bem organizada, os
nutrientes perdem-se rapidamente por lixiviação, sob

condições de altas

temperaturas e chuvas intensas, principalmente em locais que em princípio são
pobres em nutrientes. Por esta razão, as estratégias agrícolas da zona temperada,
que envolvem a monocultura de plantas anuais de vida curta, são totalmente
inapropriadas para as regiões tropicais (ODUM, 1988).
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Fotografia 7 - “Chão” da floresta, serrapilheira formada por folhas secas, troncos caídos,
responsáveis pela manutenção/reposição dos nutrientes no solo.
Bromélia: Frisea carinata.
Fonte: a autora

Em relação à flora tem-se que no levantamento apresentado por Judd et al.
(2009 apud STEHMANN et al., 2009) são reconhecidas para o Domínio Atlântico
15.782 espécies, distribuídas em 2.257 gêneros e 348 famílias, o que corresponde
cerca de 5% da flora mundial, estimada atualmente em 300.000 espécies de plantas.
Do total de gêneros e espécies, 132 (6%) e 7.155 (45%) são endêmicos,
respectivamente.
Ainda de acordo com Stehmann et al. (2009) as briófitas estão representadas
por 1.230 espécies, as pteridófitas por 840, as gimnospermas por quatro e as
angiospermas por 13.708. A análise da distribuição das espécies nas diferentes
formações do Domínio Atlântico evidenciou que mais da metade da riqueza (60%) e
a maior parte dos endemismos (80%) são encontrados na Floresta Ombrófila Densa.
A fotografia 8 a seguir mostra uma espécie de uma gimnospermas vulnerável
encontrada no local.
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Fotografia 8 - Araucaria angustifolia, uma espécie pertencente ao grupo das
gimnospermas
Fonte: a autora

Para o Vale do Kiri, pode-se separar a floresta ombrófila densa em dois tipos
de mata: a de planície e a de encosta. A mata de planície cresce no solo
predominantemente arenoso e pobre das áreas onde as inundações são frequentes.
Neste local a vegetação arbustiva é densa, com alta densidade de samambaias,
bromélias e rubiáceas. O estrato arbóreo atinge entre 15-20 m, onde se destacam as
figueiras, palmiteiros, mirtáceas, melastomatáceas e lauráceas (TONHASCA
JUNIOR, 2005).
Já a mata de encosta, predominante em termos de área no Vale do Kiri, é
mais luxuriante que a de planície. Contém maior diversidade florística de orquídeas,
bromélias, samambaias, aráceas e piperáceas. Suas árvores podem atingir 20-30m
de altura embora a declividade acentuada do terreno seja responsável por alta
frequência de tombamentos e, consequentemente, pela formação de clareiras. Estes
pequenos distúrbios podem estar diretamente ligados à riqueza de espécie
(TONHASCA JUNIOR, 2005).
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Devido à elevada umidade do Vale do Kiri, observa-se uma enorme
quantidade de epífitas, como orquídeas e bromélias. Concordando com esse dado, o
Instituto Socio Ambiental (apud MONTEIRO, 2003) enumera que 74,4% das
espécies de bromélias e 64% das espécies brasileiras de palmeiras só ocorrem na
Mata Atlântica. A Fotografia 9 demonstra um conjunto de epífitas encontradas nos
galhos de uma árvore morta que serve a elas como suporte. O fato de a árvore estar
morta facilita a visualização das epífitas.

Fotografia 9 - Conjunto de epífitas, bromélias em sua maioria
Fonte: a autora

No caso das palmeiras, destaca-se o palmito juçara proveniente da Euterpe
edulis (destacado na Fotografia 10), que tem elevada importância para o Vale do
Kiri.
O palmito da palmeira juçara tem se constituído ao longo dos anos como um
dos mais importantes produtos não madeiráveis explorados no local de estudo, por
seu elevado valor econômico. Com isso, tal palmeira tem sofrido uma expressiva
redução na área de sua ocorrência por conta da exploração ilegal e predatória pelo
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homem (REIS et al., 2002). O corte ilegal do palmito juçara é praticado
corriqueiramente por alguns moradores do Vale do Kiri, fato que será discutido na
seção a seguir.

Fotografia 10 - Exuberância da vegetação, com destaque para Euterpe edulis (juçara)
Fonte: a autora

Em relação ao Vale do Kiri, pode-se observar que a sua Floresta Ombrófila
Densa apesar de aparentemente conservada encontra-se bastante pertubada,
principalmente nas proximidades com as moradias. Ao caminhar na mata de
encosta, nota-se a presença de muitas árvores com troncos finos, grande
quantidade de trepadeiras e, raramente, avista-se a palmeira juçara adulta. A mata
de planície normalmente está em péssimas condições. Primeiro, porque há intenso
uso e ocupação destas áreas, justamente por serem as mais planas. Há pessoas
que dependem de cruzar o Rio São Lourencinho para chegar a suas casas e até a
própria estrada por vezes está adjacente ao rio, como mostra a fotografia 11 a
seguir.
Essa situação deflagra um importante problema para a biologia da
conservação. De acordo com Pádua (2001) a floresta é uma interação entre fauna,
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flora e o meio abiótico; é todo um processo, um conjunto. Se em um dado fragmento
desaparece um elemento da fauna, por exemplo, o que é uma forte tendência na
Mata Atlântica por causa da caça dentro dos fragmentos, e as árvores ainda
permanecerem intactas, parece que ainda se tem uma floresta maravilhosa, mas
sem a fauna a maioria das árvores não consegue ser polinizada ou não consegue
ter suas sementes dispersas.

Fotografia 11 - Exemplo de passagem sobre o Rio São Lourencinho
Fonte: a autora

Em relação à fauna Monteiro (2003) cita que no conjunto, a floresta abriga
cerca de 1,6 milhão de espécies de animais incluindo insetos. Para se ter uma ideia
da quantidade de espécies estima-se que na Mata Atlântica viva 250 espécies de
mamíferos (55 das quais são endêmicas), 1023 de aves (sendo 188 endêmicas),
340 de anfíbios (90 endêmicas), 350 de peixes (133 endêmicas) e 197 de répteis (60
endêmicas) (MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 2002 apud MONTEIRO, 2003),
isso sem considerar a maior parcela do gráfico composto por insetos e pela fauna de
solo, onde os estudos são insuficientes tanto na sua identificação como na sua
precisa quantificação.
Em relação à composição da biomassa animal pode-se fazer uma
comparação direta com a composição ilustrada na figura 7. Apesar do trabalho o
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qual foi extraído tal figura ter sido desenvolvido para um trecho de terra firme da
região amazônica, Tonhasca Junior (2005) demonstra que tal aspecto é semelhante
para a Mata Atlântica.

Figura 7 - Comparação da biomassa animal e da sua base alimentar
Fonte: Tonhasca Junior (2005)

Com a grande devastação ocorrida nesse bioma, já explicado anteriormente,
remanescentes florestais da Mata Atlântica como o existente no Vale do Kiri em
especial no PESM – Itarirú concentram, segundo Secretaria do Estado de Meio
Ambiente de São Paulo (2007a) 185 das 265 espécies de animais ameaçados de
extinção no Brasil, ou seja, 70% do total. Além da destruição do habitat outros
elementos que concorrem para a extinção, de acordo com Monteiro (2003), são a
captura e o comércio ilegal de espécies, prática ainda muito comum na região
estudada.
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6.3 Meio socioeconômico
Em

relação

ao

meio

socioeconômico

selecionou-se

alguns

dados

(demográficos, de urbanização, riqueza, longevidade, escolaridade, vulnerabilidade
social, PIB, produtos agropecuários, questão fundiária) na tentativa de se fazer um
panorama do município em que o Vale do Kiri está inserido – Pedro de Toledo.
Decidiu-se fazer tal panorama para o município porque dados específicos do Vale do
Kiri não estão disponíveis isoladamente. Como a cidade de Pedro de Toledo é
considerada pequena, por conter apenas pouco mais 10 mil habitantes, considerouse neste trabalho que as características da área de estudo (Vale do Kiri) com as do
município o qual faz parte são bastante aproximadas.
Os dados utilizados foram extraídos, especialmente, da Fundação Sistema
Estadual de Análise de Dados (Seade). Os poucos dados específicos para o local
foram conseguidos ora por meio de conversas informais com agentes comunitários
de saúde que atuam lá e que nem sempre se caracterizam pela fidelidade ora por
meio da seleção de dados específicos para a área rural, disponíveis também pela
Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados (Seade).
Pedro de Toledo foi elevado à categoria de município em 1948, tendo sido
desmembrado do município de Miracatu. Para os toledenses que residem no Vale do
Kiri até hoje isso não faz a menor diferença, já que o único transporte público que é
disponibilizado a eles é da prefeitura do município de Miracatu e os transportam,
obviamente, até Miracatu. As escolas, a partir do ensino fundamental II, só são
acessíveis às crianças que pegam este ônibus e assim completam seus estudos em
Miracatu. Muitos moradores do Vale do Kiri inclusive votam em Miracatu.
Não há um acesso direto do Vale do Kiri até a cidade de Pedro de Toledo.
Para chegar ao centro da cidade, os moradores do Vale do Kiri, precisam trafegar
pela BR116 (na área do município de Miracatu) aproximadamente 20 km, e depois
virar à direita para trafegar pela SP 055 por mais aproximadamente 12 km e enfim
chegar ao centro de Pedro de Toledo. Contudo se fosse providenciada a construção
de um pequeno trecho de estrada de terra (de aproximadamente 4 km) nas
imediações do Vale do Kiri, reduziria para 12 km o acesso até a cidade. Estes 4 km
estão localizados dentro do PESM – Núcleo Itarirú, o que vêm dificultando a abertura
da estrada.
De acordo com a Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados (2011a), o
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município de Pedro de Toledo é composto por uma área de 671,1km2, sendo que
dessa área menos de 10% é desmatada (INSTITUTO FLORESTAL DO ESTADO DE
SÃO PAULO, 2010) e 75% são áreas de preservação ambiental (PREFEITURA DO
MUNICIPIO DE PEDRO DE TOLEDO, 2012). Nela habitavam até 2011, 10303
pessoas, com o taxa geométrica anual de crescimento 1,06% no período de 20002010 (FUNDAÇÃO SISTEMA ESTADUAL DE ANÁLISE DE DADOS, 2011a). A
seguir tem-se no Quadro 1 dados populacionais, obtidos nos Censos IBGE das
últimas três décadas.

ano

1981

1991

2001

2011

Masculino

3228

4089

4741

5207

Feminino

2891

3684

4550

5096

sexo

Quadro 1 - Crescimento populacional em Pedro de Toledo, ao longo de 30 anos
Fonte: Elaborado pela autora com dados da Fundação Sistema Estadual de Análise de
Dados (2011a)

De acordo com Ross (2009) o Vale do Ribeira tem como principais aspectos
socioeconômicos as atividades de pecuária extensiva, agricultura tradicional intensa,
atividade mineradora e forte concentração urbana. Tais características são
semelhantes, se não idênticas as observadas na cidade de Pedro de Toledo.
Para comprovar parte da descrição acima, pode-se analisar a evolução do
grau de urbanização deste município de acordo com dados obtidos junto a
Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados (2011a). Em 1980, o grau de
urbanização de Pedro de Toledo era de 38,57%, passando para 48,67%, após 10
anos. Somados mais 10 anos, ou seja, no ano 2000 o grau já era de 67,04% e em
2010, 68,93%. Essa evolução comprova a forte concentração da população na área
urbana.
Em relação ao Índice Paulista de Responsabilidade Social (IPRS) indicador
utilizado pelo Estado de São Paulo para monitorar as condições de vida de seus
cidadãos, tem-se que o Município de Pedro de Toledo encontra-se no grupo 5. Este
grupo é composto pelos municípios mais desfavorecidos do Estado tanto em riqueza
como nos indicadores sociais (FUNDAÇÃO SISTEMA ESTADUAL DE ANÁLISE DE
DADOS, 2011b). O IPRS vem se repetindo de 2000 até 2008, e os dado referentes à
2010 ainda não estão disponibilizados.
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Vale ressaltar que o Índice Paulista de Responsabilidade Social utiliza três
dimensões para sua composição: riqueza, longevidade e escolaridade bastante
semelhante ao Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) desenvolvido pela
Organização das Nações Unidas (ONU). Na dimensão riqueza, a cidade em questão
encontra-se em 522º, longevidade, 623º e escolaridade, 588º (FUNDAÇÃO
SISTEMA ESTADUAL DE ANÁLISE DE DADOS, 2011b) lembrando que o Estado
de São Paulo é composto por 645 municípios!
Quanto à longevidade dos habitantes da cidade de Pedro de Toledo um fator
de destaque é o índice de envelhecimento que passou de 17,5% em 1980 para
50,72% em 2010. Se em 1980 a população com menos de 15 anos representava
41,21% e a com mais de 60, 7,21%; em 2010 tem-se 26,89% com menos de 15
anos e 13,64% com mais de 60 (FUNDAÇÃO SISTEMA ESTADUAL DE ANÁLISE
DE DADOS, 2011a).
Quanto aos dados sobre a riqueza destaca-se a renda per capita de 1,48
salários mínimos no ano 2000 (FUNDAÇÃO SISTEMA ESTADUAL DE ANÁLISE DE
DADOS, 2011b). A distribuição desta renda não é igualitária tendo em vista que, de
acordo com o Censo Demográfico de 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE), o município apresenta 12,6% dos domicílios com renda per capita
de até ¼ do salário mínimo (abaixo da linha da indigência) e 24,6% dos domicílios
com renda per capita de até ½ do salário mínimo (abaixo da linha da pobreza).
Nos dados referentes à escolaridade destaca-se a elevada taxa de
analfabetismo da população com 15 anos ou mais que é de 14,92%. A população
desta cidade tem em média 6,01 anos de estudo, considerando as pessoas de 15 a
64 anos. 71,87% da população com 25 anos ou mais tem menos de 8 anos de
estudo, ou seja, não concluíram o ensino fundamental. Entre a população de 18 a 24
anos apenas 20,18% concluiu o ensino médio
Mediante este panorama analisou-se o Índice Paulista de Vulnerabilidade
Social (IPVS) que separa os dados entre urbano e rural. Como o Vale do Kiri está
inserido na área rural do município de Pedro de Toledo obteve-se uma verificação
mais precisa das características do local. De acordo com a Fundação Sistema
Estadual de Análise de Dados (2012):
[...] O indicador resultante consiste em uma tipologia derivada da
combinação entre duas dimensões – socioeconômica e demográfica
– que classifica o setor censitário em seis grupos de vulnerabilidade
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social, denominada Índice Paulista de Vulnerabilidade Social (IPVS).
A dimensão socioeconômica compõe-se da renda apropriada pelas
famílias e do poder de geração da mesma por seus membros. Já a
demográfica está relacionada ao ciclo de vida familiar. (FUNDAÇÃO
SISTEMA ESTADUAL DE ANÁLISE DE DADOS, 2012)

O IPVS demonstra que os 9 setores censitários rurais pertencentes à Pedro
de Toledo estudados no censo demográfico de 2000 do Instituto Brasileiro de
geografia e Estatística (IBGE) apresentam alta vulnerabilidade social (grupo 5), ou
seja, englobam os setores censitários que possuem as piores condições na
dimensão socioeconômica (baixa) estando entre os dois grupos em que os chefes
de domicílios apresentam, em média, os níveis mais baixos de renda e escolaridade.
Concentra famílias mais velhas, com menor presença de crianças pequenas
(FUNDAÇÃO SISTEMA ESTADUAL DE ANÁLISE DE DADOS, 2012).
Assim, todas as 3028 pessoas residentes no meio rural, população contada
pelo censo demográfico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) do
ano 2000, estão em alta vulnerabilidade social. Elas apresentavam em média de 4,2
anos de escolaridade, rendimento em torno de R$ 424,00, com tamanho estimado
para cada domicílio de 3,7 pessoas (FUNDAÇÃO SISTEMA ESTADUAL DE
ANÁLISE DE DADOS, 2012). Provavelmente, este panorama deve apresentar uma
pequena melhora na atualidade, graças aos programas federais e estaduais de
transferência de renda.
A economia de Pedro de Toledo, segundo dados obtidos da Fundação
Sistema Estadual de Análise de Dados (2011a) para o ano de 2009, gerou um
Produto Interno Bruto (PIB) de R$ 70,78 milhões, sendo que 15,25% deste foi
proveniente da agropecuária, 10,85% da indústria (mineração) e 73,95% dos
serviços. Os principais produtos agropecuários são: banana – com 3200 ha de área
colhida, bovinos – com 1543 cabeças, carpinos – com 101 cabeças, ovinos – 87
cabeças, suínos – 110 cabeças e leite – com 100 mil litros produzidos. Segundo
censo agropecuário do IBGE de 2006, o município conta com 236 propriedades
agrícolas, totalizando 6600 ha.
Vale ressaltar que para o Vale do Kiri, especificamente, além da agropecuária
outra forma de obtenção de recursos utilizada pela população, ilegalmente, é a
extração de palmito juçara e a venda de “carne de caça”. Concorda-se com Reis et
al. (2002) que afirma que a facilidade de extração e comercialização estão entre os
principais responsáveis pelo processo predatório do corte do palmito juçara.
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Segundo depoimento de cortadores de palmito e empresários, um homem é capaz
de cortar e transportar até um ponto de agrupamento em média setenta plantas por
dia, empregando apenas um facão ou foice. Com a utilização de mulas para o
transporte, esse número pode dobrar ou triplicar (REIS et al., 2002).
Outra questão que merece destaque é a fundiária. No Vale do Kiri grande
parte das propriedades são de posse ou ainda, invasão. Isso corrobora com o fato,
citado por Leite (2007), que o Vale do Ribeira só começou a sofrer fortes pressões
ambientais a partir da década de 1960 com a finalização do trecho da rodovia
BR116 denominada também como Régis Bittencourt que liga a capital de São Paulo
com a do Paraná, Curitiba. Com a facilidade de acesso e a expansão da população
dos centros urbanos próximos intensificou-se a ação de grileiros e especuladores e a
ocorrência de conflitos de terra.
Para finalizar, o Município de Pedro de Toledo, apesar de conter 90% do
território recoberto por vegetação nativa (INSTITUTO FLORESTAL DO ESTADO DE
SÃO PAULO, 2010), não apresenta leis específicas de zoneamento nem de
proteção ou controle ambiental. Isso ocorre também em decorrência do fato que, até
o presente momento, o município de Pedro de Toledo não apresenta seu Plano
Diretor, que é uma obrigatoriedade explicitada no Estatuto da Cidade (BRASIL,
2001) para os municípios integrantes de áreas de especial interesse turístico.
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7 RESULTADOS OBTIDOS

Nesta seção serão demonstradas os resultados obtidos nessa pesquisa, até o
presente momento.
Inicialmente,

buscou-se

um

instrumento

que

identificasse

algumas

perspectivas dos moradores da região estudada, com vistas à melhoria de suas
condições de vida. O instrumento selecionado foi o questionário. Foi elaborado um
primeiro questionário (Apêndice A) e aplicado, num pré-teste. Este pré-teste foi
importante, pois a sua aplicação possibilitou observar quais questões estavam mal
formuladas, quais questões podiam causar desconforto, confusão, duplo sentido ou
até mesmo a recusa em responder ao mesmo.
Como resultado do pré-teste, foram retiradas as questões 01 e 04 – nome e
local de residência porque havia grande desconforto em se identificar e opinar em
relação ao ambiente, devido a histórico de crimes ambientais causados/sofridos por
parte da população. A questão 10 também foi retirada, pois sua resposta era
repetida na última questão. A questão 15 foi extraída, equivocadamente, porque no
pré-teste ela foi deixada em branco (sem resposta) por essa população. Foram
reformuladas também as questões 09 e 14 para um modo mais simplificado e direto,
tanto na formulação da pergunta como também na maneira de marcar a resposta.
Como resultado, obteve-se o questionário final aplicado (Apêndice B). No total
foram entrevistadas 48 pessoas selecionadas aleatoriamente, em diversos pontos
por todo o Vale do Kiri. As respostas obtidas nestes questionários foram tabuladas,
analisadas e, por fim, elaboradas na forma de gráficos e médias.
Esse questionário foi aplicado com o intuito de captar da população do Vale
do Kiri, sua percepção do meio em que vivem, a relação com o PESM – Núcleo
Itarirú e algumas de suas condições socioeconômicas, para verificar se estas últimas
iriam complementar os dados selecionados no diagnóstico do meio socioeconômico
(seção 6.3). Decidiu-se aplicar o questionário, inclusive em moradores menores de
idade, já que estes serão a próxima e iminente geração a usar e ocupar tal
localidade.
As perguntas foram separadas em dois grandes temas: nas questões 1-5
objetivou-se a construção de um perfil socioeconômico de uma amostra
representativa da população do Vale do Kiri e nas questões de 6-13, a percepção
ambiental desta mesma amostra. Em relação às questões de 6 a 13 verificou-se a
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relação/expectativa dessa população com o local que vivem e com o “vizinho” PESM
– Núcleo Itarirú, assim como a relação do local que vivem com a qualidade de vida.
Em relação a entrevista feita com o gestor da unidade (Apêndice C), as
informações obtidas serviram de suporte para a proposta do Plano de Ação
materializado no seção 8. Tais respostas apresentam-se diluídas nessa seção,
oportuna e devidamente citadas.
A primeira questão da pesquisa de opinião realizada com os moradores do
Vale do Kiri enfocou e a idade e sexo dos entrevistados. Os resultados obtidos são
mostrados nos gráficos 1, 2 e 3.
Como

já

descrito

anteriormente,

foram

entrevistadas

48

pessoas,

apresentando idade entre 13 e 61 anos. Decidiu-se entrevistar os adolescentes e
jovens, e, portanto menores de idade, por ser a iminente população a “formar
famílias” no local. Observou-se que há poucos idosos residentes no Vale do Kiri,
tanto que não foi possível entrevistar ninguém com idade superior a 65 anos. Ao se
observar a distribuição dos entrevistados por faixa etária, nota-se que tal distribuição
é semelhante à pirâmide etária do Censo 2010 do IBGE. Isso demonstra que a
amostra da população entrevistada é representativa em relação à população de
Pedro de Toledo. O gráfico 1 a seguir mostra a quantidade de entrevistados por
grupos de homogêneos (6 em 6 anos) de faixas etárias.

Gráfico 1 - Variação das faixas etárias dos entrevistados
Fonte: Elaborado pela autora
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Assim, foram entrevistadas 17 pessoas com 13-18 anos, 8 pessoas com 1925 anos, 6 pessoas com 26-31 anos, 8 pessoas com 32-37 anos, 2 pessoas com 3843 anos, 5 pessoas com 44- 49 anos, 1 pessoa com 50-55 anos e 1 pessoa com 6167 anos. Para se visualizar melhor a quantidade de entrevistados com menos de 18
anos (menores de idade), ou seja, 16 pessoas e a quantidade com 18 anos ou mais
(maiores de idade), 32 pessoas, elaborou-se o gráfico 2 a seguir. Dividiu-se em
apenas duas categorias, pois não se obteve nenhuma entrevista de idoso (com mais
de 65 anos) ou criança (com menos de 12 anos).

Gráfico 2 - Distribuição dos entrevistados em grupos de faixa etária
Fonte: Elaborado pela autora

O gráfico 3 ilustra o porcentual referentes aos gêneros dos entrevistados.

Gráfico 3 – Porcentagem dos participantes da entrevista por gênero
(masculino e feminino)
Fonte: Elaborado pela autora
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Dentre os 48 entrevistados obteve-se uma proporção de 21 pessoas do sexo
feminino que correspondem à 43,8% e 27 do sexo masculino, representando 56,3%.
No gráfico 4 a seguir foi analisado o tempo de residência no local de estudo,
questionado na pergunta 2. Observa-se que 75% dos entrevistados (36) nasceram e
continuam morando no Vale do Kiri. Nota-se também que dos 25% restantes, ou
seja, 12 entrevistados, 3 moram no Vale do Kiri por mais de 5 anos e menos de 10, 3
moram por mais de 20 anos ali, 5 moram por menos de 5 anos no local e apenas 1
dos entrevistados mora por mais de 10 anos e menos de 20.

Gráfico 4 - Tempo de residência no Vale do Kiri
Fonte: Elaborado pela autora

Questionou-se na terceira pergunta o grau de escolaridade dos entrevistados,
resultando no gráfico 5. Conclui-se que 52% desta amostragem (25 pessoas) tem
menos de 8 anos de escolaridade, sendo que destes 35% (17 entrevistados) tem até
4 anos de escolaridade e 17% (08 pessoas) tem mais de 4 e menos de 8 anos de
escolaridade; 25% (12 pessoas) tem exatamente 8 anos de escolaridade e o
restante, 23% (11 pessoas), mais de 8 anos de escolaridade e destes apenas 8% (4
pessoas) concluiu o ensino médio. Não houve entrevistado com nível superior, nem
em andamento, nem concluído.
Tal panorama é justificado, pois apesar de no Vale do Kiri haver duas
unidades escolares, essas só atendem os alunos do ensino fundamental I e ainda
nas séries iniciais (1º ao 5º ano). Para continuar os estudos, os moradores do Vale
do Kiri, dependem do transporte público escolar, oferecido pela Prefeitura do
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Município de Miracatu, que transporta tais alunos até as escolas do bairro de Santa
Rita, também pertencente à cidade de Miracatu.

Gráfico 5 - Graus de escolaridade dos entrevistados
Fonte: Elaborado pela autora

Continuando com a construção do perfil socioeconômico, levantou-se os tipos
de trabalho e a sua situação, nas questões 4 e 5, respectivamente, resultando nos
gráficos 6 e 7. Para executar a análise destes itens foram excluídos os menores de
idade, pois, entre os entrevistados, apenas 02 menores de idade trabalhavam. Nos
questionários, estes 02 entrevistados menores de idade responderam que prestam
serviços de forma temporária. Assim, todos os menores de idade foram
desconsiderados para não super dimensionar o nível de desemprego local.
Vale destacar que em relação aos tipos de trabalho faltou caracterizar os
serviços domésticos (dono(a) de casa). Analisando as respostas dadas, observa-se
que apenas um entrevistado respondeu que “não trabalha” na questão 4 e
“desempregado(a)” na questão 5. Logo, deduz-se que os demais, total de 6
entrevistados, sendo 5 mulheres entre 23-44 anos e um homem de 61 anos, devem
fazer trabalhos domésticos na sua própria moradia ou possuem algum impeditivo
para o trabalho como alguma enfermidade.
O gráfico 6 a seguir mostra a quantidade de pessoas que exercem atividades
nos trabalhos do tipo: agricultura/pesca/pecuária, comércio, serviço público,
prestação de serviço e ainda a quantidade de pessoas que não trabalham. Verificase que 12,5% dos entrevistados (6 pessoas) não trabalham.
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Gráfico 6 - Tipos de trabalho
Fonte: Elaborado pela autora

A grande questão a ser levantada a partir dos dados do gráfico 6 é sobre a
maior taxa de empregabilidade estar situada na “agricultura, pecuária e pesca”. Isso
corrobora com o fato de estar se estudando uma área rural. Contudo, questiona-se
fortemente esse fato, pois o local não apresenta condições favoráveis para a
agricultura ou pecuária devido as características do meio físico e biótico já discutidas
nos subitens 6.1 e 6.2, respectivamente.
Vale complementar que a alta taxa de “prestação de serviço” refere-se a
serviços prestados no próprio local como caseiros ou ainda como serviços
temporários, do tipo corte de banana, limpeza de terrenos, coleta de madeiras, entre
outros. Esses serviços são prestados basicamente em dois sistemas; diárias ou
empreita.
O que fica claro no gráfico 6 que a grande maioria das pessoas, 17 de um
total de 32 entrevistados, trabalha rotineiramente ou não, considerando a somatória
dos entrevistados que trabalham em “agricultura, pecuária e pesca” e com os que
trabalham na “prestação de serviço”, trabalham na agropecuária por esta ser o
principal setor que oferece emprego no local.
O gráfico 7 ilustra o cenário referente à situação do trabalho entre os
entrevistados.
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Gráfico 7 - Situação do trabalho
Fonte: Elaborado pela autora

Nota-se no gráfico 7 que apesar de o porcentual de desempregados ser
baixo, 2 pessoas ou 4% da amostra, 65% dos entrevistados (31 pessoas) estão em
situação de “temporário” ou “outra”, ou seja, inadequada do ponto de vista dos
direitos trabalhistas. Assim, 69% dos entrevistados apresentam situação de trabalho
instável/inexistente. Verifica-se que apenas 21% da amostra, ou seja, 10 pessoas se
consideram empregadas e teoricamente asseguradas em seus direitos trabalhistas e
na possibilidade de sustento de sua família. Há também, 2 pessoas (4%) donas de
seus negócios e 3 pessoas (6%) autônomas.
A situação de trabalho “outra” foi a que representou maior parcela da
população, 44% da amostra ou 21 pessoas. Tal situação só era marcada quando
nenhuma das alternativas atendia a resposta que o entrevistado se enquadrasse.
Pode-se deduzir que tal população deve executar ou trabalhos ilegais ou de
subsistência que não se enquadravam em nenhuma das outras alternativas.
A partir deste ponto, fez-se a análise da percepção ambiental. A questão 6
avaliou o grau de satisfação em relação ao local que vivem. Para tanto, solicitou-se a
atribuição de notas de 0-10, sendo 0 o menor nível de satisfação e 10 o maior.
Obteve-se como média a nota 6,44 e desvio padrão 2,04. No gráfico 8 pode-se
observar as notas atribuídas.
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Gráfico 8 - Nível de satisfação em relação ao local que vivem – notas atribuídas
Fonte: Elaborado pela autora

Contudo, agrupa-se os resultados do gráfico 8 da seguinte maneira: 6% como
muito satisfeitos, por terem atribuído notas 10 ou 9; 50% como satisfeitos, por terem
atribuído notas 8 e 7; 33% como regularmente satisfeitos, por terem atribuído nota 6
e 5; e 11% como insatisfeitos, por terem atribuído notas 3 e 0. As notas 1, 2 e 4 não
foram atribuídas por nenhum dos entrevistados. Isso mostra que a população do
Vale do Kiri está satisfeita com o local de residência.
A questão 7 do questionário analisou a expectativa dos moradores em relação
ao Vale do Kiri e as suas respostas resultaram no gráfico 9. Como na pergunta
anterior 56% dos entrevistados se manifestaram satisfeitos ou muito satisfeitos com
o local que vivem, esperava-se que nesta questão 7 fossem obtidas maior incidência
de expectativas positivas. Obteve-se, assim, que a maioria das respostas dadas foi
da perspectiva de melhora ou mudança. Os entrevistados não se aprofundaram
muito em suas respostas apesar da questão ser aberta.
Conforme o esperado, 66,7% das expectativas foram positivas. As
expectativas

consideradas

positivas

foram:

pode/espera

melhoras,

vai/está

melhorando, legal/boa e vai mudar. Elas foram discriminadas no gráfico nos tons de
vermelho. Dentre as expectativas negativas obteve-se 25% das respostas dadas. As
expectativas

consideradas

negativas

foram:

não

vai

melhorar/falta

infraestrutura/difícil/pouca, nenhuma e vai permanecer a mesa/não vai mudar/que
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mude. Elas foram discriminadas no gráfico nos tons de roxo. Para finalizar, 8,3% não
souberam dizer o que esperam.

Gráfico 9 - Expectativas em relação ao local que vivem
Fonte: Elaborado pela autora

A pergunta 8 foi muito curiosa. Todas as pessoas, com exceção de uma,
responderam que a responsabilidade pelo local que vivem é delas próprias ou de
seus pais (no caso dos menores), como demonstrado no gráfico 10. Uma única
entrevistada respondeu que era da prefeitura e vereadores além dela. Isso
demonstra

que

ou

a

pergunta

pode

ter

sido

mal

formulada

para

realidade/vocabulário local ou que eles se sentem os únicos responsáveis pelo local
que vivem e que estão abandonados pelo poder público. Ou ainda, pode demonstrar
a relação de pertencimento que a população do Vale do Kiri vive com seu território.

Gráfico 10 – Atribuição da responsabilidade por cuidar do local que o
entrevistado vive
Fonte: Elaborado pela autora
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As questões 9, 10 e 11 se referiram à relação da população local com o
PESM – Núcleo Itarirú.
Na questão 9, perguntou-se objetivamente sobre o conhecimento de morar ao
redor do uma unidade de conservação, ou melhor, do PESM – Núcleo Itarirú. Como
mostra o gráfico 11 a seguir, o qual mostra que 42 pessoas (87,5%) sabiam da
existência do Parque e os 12,5% restante alegaram não saber. Analisando-se as
respostas, nota-se que dos 6 entrevistados que disseram desconhecer morar
próximo ao PESM – Núcleo Itarirú, 5 são menores de 18 anos de idade e apenas um
com 23 anos.
O fato de grande parte dos entrevistados saberem da existência da unidade
de conservação, não significa necessariamente que tal população saiba das
restrições impostas no local, da sua importância, os motivos de sua existência. Vale
ressaltar que o Parque Estadual da Serra do Mar existe desde 1977, pelo decreto
estadual 10251, de 30/08/1977, e, como unidade de conservação de proteção
integral, que foi posteriormente categorizado pelo SNUC, em seu artigo 8º.

Gráfico 11 - Porcentagem de pessoas que sabem ou não da existência do PESM –
Núcleo Itarirú
Fonte: Elaborado pela autora

Depois, questionou-se na pergunta 10 sobre a importância ou não do Parque
para o local. Para 34 dos entrevistados a existência do Parque é importante.
Comparando os dados com os do gráfico 11 (anterior), observa-se que o
conhecimento da existência da unidade de conservação, não implicou diretamente
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no entendimento de sua importância. Dos 42 entrevistados que sabem da existência
do Parque, apenas 31 acham-no importante. Para totalizar os 33 que responderam
que ele é importante, 2 moradores mesmo não sabendo da existência do Parque o
consideram importante.
Já, para 13 entrevistados, o Parque não é importante. Dentre eles, 9 sabem
da existência do Parque e não o consideram importante. Os 4 restante, não sabem
da existência nem tampouco acham-no importante. Executando-se a soma das
respostas obtêm-se 47 respostas. O fato é que apenas um dos entrevistados deu
dupla resposta dizendo que o Parque “é importante porque preserva a natureza e ao
mesmo tempo não é importante porque não traz auxílio aos moradores”. Concordase com tal entrevistado, pois o PESM – Núcleo Itatirú por ainda não apresentar um
centro de visitação, não trouxe melhorias/oportunidades diferenciadas para o Vale
do Kiri.
No gráfico 12 a seguir mostram-se as porcentagens obtidas de cada resposta.
Destaca-se, contudo, que a resposta dupla do entrevistado foi considerada tanto
importante como não sendo importante. Assim, considerou-se um total de 34
respostas positivas, 71,4% sendo o Parque importante e 14 respostas negativas,
28,6% o Parque não sendo importante.

Gráfico 12 - Importância ou não do Parque na opinião dos moradores do Vale do Kiri
Fonte: Elaborado pela autora
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O gráfico 13 agrupa as causas apontadas pelos entrevistados na questão 10
referentes à importância ou não do Parque.

Gráfico 13 – Os motivos da importância ou não do Parque
Fonte: Elaborado pela autora

Ainda em relação ao gráfico 13 ressalta-se que o dado mais destacado é que
24 pessoas, ou seja, a metade dos entrevistados responderam que o Parque é
importante, pois preserva/cuida da natureza. Esse discurso aparece um tanto quanto
pronto e “politicamente” correto.
Na última pergunta em relação ao PESM – Núcleo Itarirú (questão 11),
verificou-se a satisfação dos moradores do Vale do Kiri em residir nos arredores do
Parque. Para tanto se pediu novamente para que eles avaliassem com nota de 0-10,
sendo 0 insatisfeito e 10 muito satisfeito.
Do mesmo modo que na questão 6 e no seu respectivo gráfico 8, pode-se
agrupar as respostas em: 6 entrevistados ou 12,5% como muito satisfeitos, por
terem atribuído notas 10 e 9; 12 entrevistados ou 25% como satisfeitos, por
atribuírem notas 8 e 7; 19 entrevistados ou 39,5% como regularmente satisfeitos, por
atribuído notas 6 e 5;11 entrevistados ou 23% como insatisfeitos, por atribuírem
notas 4, 3 e 0. As notas 1 e 2 não foram atribuídas por nenhum dos entrevistados.
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Compilando todas as notas dadas em relação à satisfação em morar nos
arredores do PESM – Núcleo Itarirú, obteve-se como nota média 5,92 e desvio
padrão 2,05, sendo que tais notas estão expostas no gráfico14.

Gráfico 14 - Notas atribuídas quanto à satisfação de morar nos arredores do PESM –
Núcleo Itatirú
Fonte: Elaborado pela autora

Comparando-se a satisfação dos moradores em viver no Vale do Kiri
(analisado na questão 6 e no respectivo gráfico 8) e a satisfação de morar no
entorno do PESM – Núcleo Itarirú (analisado na questão 11 e no respectivo gráfico
14) trouxe maior desconforto morar próximo ao PESM –Núcleo Itarirú do que as
dificuldades do local. Nota-se que na questão 6, 56% dos entrevistados estavam
satisfeitos ou muito satisfeitos com o local que vivem, por terem atribuídos notas de
7 à 10. Já, na questão 11, 37,5% dos entrevistados estavam satisfeitos ou muito
satisfeitos, por terem atribuído as mesmas notas de 7 à 10, de morarem no entorno
do PESM – Núcleo Itarirú.
Aqui se evidencia a necessidade de um trabalho mais efetivo, inclusive por
parte da administração do PESM – Núcleo Itarirú com essa população, para tê-los
como aliados à conservação do mesmo. A instalação do Centro de Visitação no fim
da estrada do Kiri (como previsto pela administração do PESM – Núcleo Itarirú) pode
ser uma excelente forma de aproximar essa população da Unidade de Conservação
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e de seus objetivos. Isso porque tal empreendimento deve trazer visitantes a área e
também servir de recreação, lazer, educação e serviço aos próprios moradores.
Na penúltima questão (12), pediu-se aos entrevistados que expressassem
sobre como classificam a sua qualidade de vida considerando o local que vivem, o
Vale do Kiri. As respostas foram agrupadas no gráfico 15 onde 3 entrevistados ou
6% classificaram sua qualidade de vida como excelente, 34 deles ou 71% a
classificou como boa, 8 ou 17% como adequada e 3 ou 6% como ruim. Novamente
aqui fica evidenciado a satisfação e a boa qualidade de morar no Vale do Kiri, na
opinião dessa população.

Gráfico 15 - Classificação da qualidade de vida
Fonte: Elaborado pela autora

Por fim, na última questão, a 13, levantaram-se as possibilidades com a
população do Vale do Kiri para melhoria da qualidade de vida. A pergunta era aberta
o que permitiu que cada entrevistado colocasse todas as coisas que ele achasse
importante para melhorar sua vida e, consequentemente, o local. As respostas foram
muito aproximadas o que possibilitou o seu agrupamento no gráfico 16.
Observa-se que os maiores anseios desta população são: telefone que
apareceu em 43 respostas, ou seja, 31,6%; melhoria na circulação do local
(transporte) que apareceu em 40 respostas, 29,4%; e emprego que apareceu em 23
respostas, 16,9%. Outros itens citados foram: escola/cursos/conhecimento que
apareceu em 10 questionários, 7,4%; melhoria no acesso aos serviços de saúde que
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apareceu em 6 questionários, 4,4%; coleta de lixo que apareceu em 4 questionários,
2,9%; e internet que apareceu em 3 questionários, todos de menores de 18 anos, ou
seja, 2,2%. As respostas que apareceram com pouca frequência foram agrupadas
em “outras” no gráfico 16, um total de 7 respostas, 5,2%. Foram elas: “polícia”,
“fábricas”, “cooperativa”, “serviços da zona urbana”, “muita coisa”, “lazer”, “parque de
fato”. Vale destacar que tais itens poderiam ser alcançados mais facilmente se essa
população tivesse bons representantes na prefeitura ou pelo menos uma associação
de moradores ou de uma ONG ou ainda uma cooperativa (conforme sugestão de um
dos entrevistados) para buscar estes desejos. Mas, como já discutido na questão 8,
APENAS

uma

entrevistada

percebeu

a

responsabilidade

conjunta

da

prefeitura/vereadores pelo cuidado local.

Gráfico 16 - Levantamento de possibilidades de melhorias para o local
Fonte: Elaborado pela autora

Enfim, este questionário revelou que a população do Vale do Kiri tende a
permanecer neste local, apresenta baixo nível de escolaridade e sobrevive ou de
trabalhos na agricultura/pecuária/pesca, na sua maioria na informalidade/ilegalidade
ou de programas de transferência de renda. Pode-se considerar que essa população
está satisfeita com o local e mais ainda com sua qualidade de vida. Sabem e sentem
certo desconforto por residir nas proximidades do PESM – Núcleo Itarirú, em
especial por este não trazer benefício/auxílio ao local e sim, mais restrições. Vale
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lembrar que todas as respostas foram agrupadas numa tabela, mostrada no
Apêndice D.
É válido aqui se questionar a preferência (anseio) máxima da população pelo
telefone (comunicação), junto com a melhoria dos meios de circulação (transporte).
O transporte é facilmente explicado, pois à distância até as cidades, tanto de
Miracatu como de Pedro de Toledo é de aproximadamente 40 km. Só há ônibus
fornecido pela prefeitura de Miracatu o qual faz o trajeto Vale do Kiri – Miracatu três
vezes ao dia de segunda à sexta–feira e aos sábados em dois horários. Sem contar
com as condições da estrada de terra, que em especial após o período das chuvas,
apresenta péssimas condições já tendo ocorrido, inclusive, acidente fatal no local.
Em relação à comunicação, não há nenhuma forma moderna de comunicação
no local, nem telefone fixo, nem orelhão e na maior parte da estrada não há sinal de
celular. No local, a comunicação ainda funciona por meio de recados verbais entre
os moradores. Isso dificulta a comercialização dos poucos produtos que eles
oferecem como a banana. Não há de forma alguma o acesso à internet também. A
inserção desta população na contemporaneidade ressalta ter acesso à comunicação
e a meios mais eficientes de locomoção.
Os próximos itens que aparecem como anseios desta população são os mais
básicos possíveis: educação, saúde e coleta de lixo (saneamento). São serviços
essenciais à manutenção da vida humana e que, portanto, essenciais a esta e a
qualquer população. Em relação ao saneamento, o acesso à água é bem farto no
local, pois ele apresenta inúmeras nascentes e fluxos de água. Contudo, os esgotos
produzidos, são liberados in natura nos mesmos rios e córregos que fornecem água.
Alguns poucos moradores tem uma fossa negra em sua residência, sem contar com
os

defensivos

agrícolas

(mais

comuns:

Furadan

e

Mata-mato)

utilizados

rotineiramente por eles. Apesar de não ter sido apontado nos questionários, é
imprescindível para o Vale do Kiri vontade política para melhorar/instaurar as
condições do saneamento básico na região.
Na próxima seção deste trabalho, discutir-se-á de forma mais profunda as
propostas para implementação do turismo sustentável no local materializadas num
Plano de Ação, que abarcará questões de infraestrutura básica (como a discutida no
parágrafo anterior) e outras melhorias tanto levantadas pela população quanto as
observadas nesta pesquisa.

72

8 PLANO DE AÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO TURISMO SUSTENTÁVEL NO
VALE DO KIRI
Mediante ao panorama verificado tanto pelo diagnóstico ambiental quanto
pela aplicação dos questionários, propõe-se que a alternativa mais sustentável para
o Vale do Kiri é a diversificação e melhoramento das práticas rurais, aliada ao uso
público sustentado sob o olhar do turismo sustentável. Para tanto nesta seção será
discutido cinco conjuntos de propostas consideradas necessárias para a
implementação do turismo sustentável no Vale do Kiri.
Esses conjuntos de propostas foram agrupadas de acordo com o tema central
a elas relacionadas. São elas: infraestrutura, regularização de terras, melhoria e
diversificação

das

práticas

rurais,

turismo

sustentável

e

educação

para

sustentabilidade, apresentadas a seguir. Todas estas propostas elaboradas
vislumbraram em primeiro lugar a melhoria da qualidade de vida da população
residente no Vale do Kiri, como também viabilizar a recepção dos possíveis
visitantes ao PESM – Núcleo Itairú.

8.1 Infraestrutura

O Vale do Kiri apresenta hoje uma infraestrutura considerada precária devido
à ausência de: saneamento básico, sistemas de disposição adequada de resíduos
sólidos, meios de comunicação como telefone, celular e internet, meio de transporte
coletivo eficiente, estrada de terra em bom estado de conservação e utilização.
De acordo com Brasil (2007), considera saneamento básico, em seu artigo 3º,
o conjunto de serviços, infraestruturas e instalações operacionais de abastecimento
de água potável, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos
sólidos, drenagem e manejo de águas pluviais urbanas. Como o Vale do Kiri é uma
área rural, não serão discutidos os itens limpeza urbana nem drenagem e manejo de
águas pluviais.
O abastecimento de água, teoricamente potável, que existe para a população
do Vale do Kiri é feito pelos próprios moradores. Este é composto de canos que
captam a água utilizada nas casas diretamente de fontes de água como pequenas
cachoeiras, pequenos riachos e mais raramente, diretamente de nascentes. Na
maioria dos casos, o local de captação da água está inserido num local de mata,
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geralmente afastado das residências. A água que é captada é trazida por meio da
gravidade, sendo ela conduzida por canos de plástico (mangueira preta) até a
residência, onde pode ficar armazenada em pequenas caixas. Caixas de águas são
mais comuns nas casas onde a fonte de captação de água não é no próprio terreno.
Quando a fonte de captação se encontra no terreno do utilizador, normalmente não
há caixas de águas, apenas os canos que trazem a água conforme a necessidade
da residência.
Pensando que essa população poderá receber visitantes em suas
propriedades e que a água é um recurso essencial à sobrevivência de qualquer ser
vivo e pode também ser um vetor de doenças/contaminações, ter acesso à água
verdadeiramente potável é imprescindível. Assim, sugere-se que sejam mapeados
os locais de captação de águas destes moradores. Tais locais devem ter o mínimo
de perturbação humana e periodicamente deve ser feito análise da qualidade da
água. O responsável por esta análise seria o morador que a utiliza, afinal ele utiliza o
recurso gratuitamente e sem qualquer restrição à quantidade, por isso cabe a ele
cuidar do recurso que ele próprio utiliza.
A questão do esgotamento sanitário é mais complexa. Primeiro porque
necessita de infraestrutura adequada para que o esgoto seja tratado e tal nem
sempre é viável com baixos investimentos. Além da infraestrutura, manutenções
periódicas ao sistema são necessárias para que se mantenha sua eficiência na
descontaminação dos dejetos. No Vale do Kiri, a maioria das casas despejam os
esgotos diretamente no Rio São Lourencinho ou em um de seus afluentes. O esgoto
produzido na pia da cozinha comumente é lançado diretamente numa vala presente
solo nas adjacências da casa. Ainda há poucas casas que nem possuem banheiro.
Algumas residências possuem fossas negras e pouquíssimas fossas assépticas.
Neste caso, sugere-se a implantação de um sistema biodigestor, criado pela
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – Instrumentação Agropecuária
(Embrapa – Instrumentação) em 2004 denominado “fossa séptica biodigestora”
(NOVAES et al., 2005). Tal sistema apresenta diversas vantagens como: baixo custo
de instalação e manutenção, a manutenção pode ser feita pelo próprio morador por
ser simples, a instalação pode ser feita por qualquer encanador e o efluente gerado
após a biodigestão ser utilizado como adubo. Há um sistema deste implantado numa
residência no Vale do Kiri, que vem funcionando perfeitamente. O maior impasse
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será buscar fontes de financiamento para implantação do mesmo e convencer a
população da importância de tal empreendimento.
A próxima questão a ser abordada é o manejo de resíduos sólidos. Tal
questão foi, inclusive, citada pelos moradores do Vale do Kiri como algo importante
para a melhoria da qualidade de vida deles. A lei que institui a Política Nacional de
Resíduos Sólidos (BRASIL, 2010a) não cita o que fazer com os resíduos domésticos
gerados na zona rural. A lei apenas proíbe em seu art. 47 “III - queima a céu aberto
ou em recipientes, instalações e equipamentos não licenciados para essa
finalidade”. O município Pedro de Toledo é obrigado a produzir um Plano Municipal
de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, de acordo com esta mesma lei (art. 9º)
por ter o território abrangendo parcialmente (65%), Unidade de Conservação.
Atualmente, os moradores do Vale do Kiri tem o seguinte procedimento
quanto aos resíduos sólidos: o lixo orgânico ou vai para alimentação de animais
como galinhas e mais raramente porcos ou simplesmente é depositado em certas
áreas do seu terreno normalmente nos jardins; o restante do lixo produzido é dividido
em o que pode e o que não pode ser queimado (vidros, latas, pilhas, baterias,
lâmpadas, restos de produtos eletrônicos), sendo que o último ou é enterrado ou
ainda simplesmente depositado sempre numa mesma área. Quanto o lixo a ser
queimado, este é subdividido: no que serve como combustível para acender o fogão
de lenha (como plástico especialmente) e outros que devem ser incinerados
(resíduos sólidos dos banheiros, por exemplo).
Assim, os moradores do Vale do Kiri não estão e nem estarão inseridos no
Plano de gestão de resíduos do município e em tese, estarão infringindo a lei
quando incineram parte se seus resíduos. A alternativa que se propõe neste trabalho
é a conscientização da população mediante a esta questão junto com a instalação
de composteiras para melhor aproveitamento do lixo orgânico. Quanto aos resíduos
que não podem ser incinerados, vidros e latas e por que não outros resíduos
recicláveis deveriam recolhidos em ecopontos espalhados pela Estrada Do Kiri.
Poderia haver latões de recolhimento destes resíduos (ecopontos) e nem que
fossem mensalmente a Prefeitura viesse recolher tais materiais. Está ocorrendo
neste momento a implantação do Plano de gestão de resíduos do município com o
apoio da ONG Ibiosfera. Seria possível, então, inserir neste plano o recolhimento
destes resíduos produzidos no Vale do Kiri. Já, resíduos como pilhas, baterias,
lâmpadas, restos de produtos eletrônicos, pneus, óleos lubrificantes e seus frascos e
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frascos de agrotóxicos, de acordo com Brasil (2010a) devem ser submetidos a
sistemas de logística reversa. Mais uma vez, conscientizar a população da
responsabilidade de devolver tais resíduos nos locais onde foram adquiridos, sendo
a principal solução.
Outro item de infraestrutura considerado básico para inserção dos moradores
do Vale do Kiri na contemporaneidade é o relacionado com a telecomunicação. Este
foi o de maior anseio desta população nos questionários discutidos na seção 7,
aparecendo em 43 dos 48 questionários aplicados, ou seja, o telefone foi o item
mais requisitado pela população para melhoria da qualidade de vida. De acordo com
Brasil (2011), no Art. 9º. de seu Anexo I, decreta que até 31/12/2015 as áreas rurais
que estão a uma distância geodésia de 30 km da sede municipal, como o Vale do
Kiri, terá acesso individual ao Sistema Telefônico Fixo Comutado (STFC). O mesmo
anexo do decreto citado acima determina em seu Art. 16 que toda escola pública
pode ter um telefone de uso púbico se assim requerer (há duas escolas no Vale do
Kiri) e em seu Art. 19 que toda unidade de atendimento de cooperativa terá junto
com o sistema telefônico (STFC) um posto de serviço multifacilidades que permite
acesso tanto de voz, quanto de internet e na digitalização de documentos.
Assim, o anseio máximo da população deve ser atendido, de acordo com
Brasil (2011), em no máximo 3,5 anos. Contudo, como o Vale do Kiri fica adjacente a
Rodovia Régis Bittencourt, que será a rodovia utilizada entre duas cidades-sedes da
copa do mundo (São Paulo e Curitiba) e no trecho da rodovia adjacente ao Vale do
Kiri não há sinal de telefonia celular, espera-se que com a conclusão da duplicação
da Serra do Cafezal, melhore-se o sinal de telefonia e alguns ou muitos moradores
se beneficiem. De acordo com a Agência Nacional de Telecomunicações (2012), nos
próximos leilões deverão ampliar o sinal nas estradas brasileiras. Realmente, ter
acesso ao telefone auxiliará a população do Vale do Kiri comercializar seus
produtos, comunicar-se com parentes e amigos, e pensando no turismo, agendar
visitas, fornecer informações, entre outros. O acesso à internet será uma
consequência importante e interessante a inclusão digital e expansão no acesso a
informações e ao mundo dos moradores do Vale do Kiri.
Para finalizar as propostas de infraestrutura, precisa-se elencar um sério
problema do Vale do Kiri, a estrada de terra que lhe dá acesso. A estrada apresenta
em torno de 20 km com 2 bifurcações: um por volta do quilômetro 3, ao lado de uma
Igreja católica, outra por volta do quilômetro 12, no bairro Areado e, algumas
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pequenas travessas. As duas bifurcações apresentam pequenas extensões, ou seja,
não ultrapassam 2 km de extensão cada. A estrada de terra corta o Vale do Kiri está
em área de preservação permanente do Rio São Lourencinho, em alguns locais. Em
três pontos, durante o período das chuvas, período o qual o Rio enche, fatalmente
ocorre alagamentos de tamanha proporção que a população pesca utilizando redes
e tendo a água na altura de suas cinturas na área da própria estrada. Isso ocorre
pelo menos uma vez no ano, sendo que o mais frequente é ocorrer de duas ou três
cheias deste tipo.
Como a região apresenta altos índices pluviométricos, um dos mais elevados
do país (conforme discutido na seção 5) associado a um relevo acidentado, no
período das chuvas (verão) a estrada fica bastante prejudicada. Isso porque, além
dos alagamentos anuais, o grande volume de chuva precipitado no verão, lixivia a
estrada ocasionando a formação de buracos que quando sombreados, ou ainda em
áreas mais baixas ficam cheios de água constantemente neste período. Os três
quilômetros finais da estrada são os que apresentam as piores condições, tanto que
na época chuvosa, carros de passeio não são capazes de trafegar. Este trecho,
normalmente, a prefeitura não realiza a manutenção, alegando falta de verba.
Coincidentemente, neste trecho que estão às regiões mais bem preservadas, em
que o Rio São Lourencinho é mais límpido e que também dará acesso ao possível
centro de visitação do PESM – Núcleo Itariú. Neste trecho também o ônibus não
passa. O ônibus trafega a estrada Vale do Kiri até aproximadamente 5 km antes do
seu final.
Pelas condições levantadas nos dois parágrafos anteriores, justifica-se o
motivo de estrada/ônibus ter sido o segundo maior anseio da população do Vale do
Kiri. Ela apareceu em 40 dos 48 questionários aplicados. Pensando na
contemporaneidade, ter mínima condição de circulação é essencial a qualquer
população. Pensando na recepção de turistas, então, deve-se priorizar muito a
questão da melhoria da estrada e, consequentemente, a disponibilidade dos ônibus
para essa população. Na estrada do Vale do Kiri é necessário que a prefeitura faça
pelo menos uma vez ao ano, preferencialmente, no inverno (período seco) a
manutenção da superfície de rolagem e a recuperação e melhoria do sistema de
drenagem, que se resume no formato convexo da superfície de rolagem da estrada.
O ideal seria que fosse modificado o traçado da estrada nos pontos em que ela fica
alagada durante as cheias do Rio São Lourencinho e que se fosse respeitada as
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APP do mesmo rio. Assim, asseguraria a circulação da população e dos possíveis
turistas a qualquer momento. Porém, isso demandaria bastante vontade política e
algum investimento da prefeitura.

8.2 Regularização de terras

A questão territorial do Vale do Kiri também deve ser abordada porque
atualmente, grande parte dos moradores do Vale do Kiri ainda não tem a escritura
definitiva de suas terras. Como a maioria destes moradores sobrevive da
agropecuária (conforme discutido na seção 7 – gráfico 6), o título de propriedade de
suas terras permitiria a obtenção de créditos rurais de programas federais e
estaduais de financiamento da agricultura familiar, que apresenta excelentes taxas
de juros (por volta de 6% ao ano) e períodos prolongados de pagamento (3 - 7
anos). Tal crédito poderia ser uma forma eficiente de melhorar a qualidade de vida
desta população, já que o terceiro maior anseio dela é emprego (conforme também
discutido na seção 7 – gráfico 16). Observa-se também o quanto são necessárias
alternativas de sobrevivência para esta população, já que quase 70% encontra-se
em condição de trabalho instável/inexistente, ou seja, a situação de trabalho do
morador do Vale do Kiri é bastante precária.
Além do acesso aos créditos rurais, a ausência de escrituras definitivas nas
propriedades do Vale do Kiri inviabiliza o traçado áreas de preservação, como as
áreas de preservação permanente e as áreas de reserva legal, de forma que
conecte o Parque nas duas adjacências do Vale do Kiri, mantendo o fluxo gênico
das espécies e efetivando a conservação/preservação do mesmo. Além disso, a
inexistência de donos no território dificulta a atribuição de responsabilidades em
relação a essas áreas, no que tange, por exemplo, o controle dos desmatamentos
ou ainda os locais de possíveis passagens de palmiteiros e caçadores. Outro
problema na irregularidade da propriedade dos terrenos é ação de grileiros, ou seja,
pessoas que falsificam documentos com a finalidade de se apropriarem
indevidamente de terras devolutas do Estado ou de terceiros.
Há ainda um outro problema, não deflagrado, que é um conflito de limites das
propriedades do Vale do Kiri com o PESM – Núcleo Itarirú. Como já descrito, o
PESM fora criado em 1977, por meio do Decreto no 10251 (SÃO PAULO, 1977),
com o objetivo de proteger recursos naturais. Como foi criado por meio de um
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decreto não fica evidente se foi feita algum levantamento da realidade local no
momento de sua criação, o que já pode originar conflitos de interesses e de direitos
no uso deste território. Tal fato é comprovado quando São Paulo (1982) dá nova
redação ao artigo 6o do Decreto 10251/77 sendo a nova redação a que segue:
Verificada a existência de terras de domínio particular na área do
Parque Estadual da Serra do Mar, será expedido, a cada
propriedade, ato declaratório de utilidade pública, para sua oportuna
desapropriação após indicação e justificação, em processo regular,
pelo Instituto Florestal, órgão da Secretaria de Agricultura e
Abastecimento.
§ 1º – Ficam incorporadas, desde já, ao acervo do parque as terras
devolutas estaduais, por ele abrangidas.
§ 2º – Não se consideram prejudicados os processos
desapropriatórios, quer amigáveis ou judiciais, porventura em
andamento, à data da publicação deste decreto. (SÃO PAULO, 1982)

Após 23 anos da criação do PESM –Núcleo Itarirú é que surge o Sistema
Nacional de Unidades de Conservação da Natureza (SNUC) (BRASIL, 2000), lei que
estabelece critérios e normas para a criação, implantação e gestão das unidades de
conservação. De acordo com Brasil (2000), em seu Art. 22, a unidade de
conservação é criada por ato do poder público,e em seu parágrafo 2o determina e
que a criação de uma unidade de conservação deve ser precedida de estudos
técnicos e de consulta pública que permitam identificar a localização, a dimensão e
os limites mais adequados para a unidade. Como o PESM foi criado muito antes do
SNUC, os objetivos e os procedimentos utilizados na sua criação, não
necessáriamente corroboraram com os objetivos e os procedimentos elencado no
SNUC.
A categoria que o PESM se enquadra é existente no SNUC, como uma
unidade de conservação de uso integral. Mas, no ato de sua criação não fica claro
se foi ou não feito uma consulta pública. Deste modo, de acordo com o Art. 55 dessa
mesma lei, o Parque deveria passar por uma reavaliação, incluindo nesta as
consultas públicas necessárias para identificar a dimensão e os limites mais
adequados para o PESM – Núcleo Itarirú. Deste modo, entre os anos de 2008/2009,
os moradores do Vale do Kiri, receberam visitas técnicas de funcionários da
Fundação Instituto de Terras do Estado de São Paulo (ITESP) que fizeram
levantamentos de campo e documental das propriedades existentes na região.
Baseado neste estudo, encomendado pela Secretaria do Meio Ambiente do Estado
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de São Paulo, realizado numa parceria entre o ITESP e o Procuradoria do
Patrimônio Imobiliária (PPI), no ano de 2010 o então governador decretou a
ampliação de 12263 hectares no PESM (SÃO PAULO, 2010), sendo que destes,
mais de 2000 ha são de territórios exclusivamente de Pedro de Toledo, e mais de
1500 ha em territórios entre Pedro de Toledo e Miracatu. O argumento utilizado no
decreto de sua ampliação é que tais áreas seriam terras devolutas e no caso
específico de Pedro de Toledo por ações discriminatórias de 1984 e a maior gleba
por ações de 1942.
Os limites atualizados por São Paulo (2010), ainda não é de conhecimento
dos moradores do Vale do Kiri. Contudo, certa forma os moradores já previam a
“expulsão” de suas terras quando no questionário demonstraram certo desconforto
ao morar no entorno do PESM – Núcleo Itarirú (seção 7 – gráfico 14), ou seja,
apenas 37,5% estão satisfeitos ou muitos satisfeitos em morar no entorno do
Parque. A política ambiental do Estado de São Paulo, no que tange unidades de
conservação, apesar de ser pioneira na criação e gestão de reservas, tem excluído a
população local, especificamente no caso do PESM, das consultas que o SNUC
exige, deixando a população alheia aos objetivos, limites e restrições inerentes a
existência do parque. Desta maneira, evidencia-se o fato de conflitos de território
iminentes e a conservação/preservação desta unidade de conservação ficará
prejudicada. A mesma Fundação ITESP, que realizou o estudo para ampliação do
PESM, também oferece aos agricultores um programa de regularização de terras,
denominado “Minha terra” e outro de compra da produção agropecuária de
estabelecimentos familiares, destinando tal produção a merenda escolar.

8.3 Prática rurais

O Vale do Kiri é considerado uma área rural por não estar numa região
urbanizada do município de Pedro de Toledo, sendo assim utilizada por atividades
agropecuárias, extrativista e de conservação ambiental. Nas práticas relacionadas à
agricultura, observa-se que a grande maioria dos moradores do local cultiva quase
que exclusivamente banana, havendo também a plantação de mandioca para
subsistência. Nas relacionadas à pecuária, observam-se poucos criadores de gado
leiteiro ou ainda de suínos e com mais frequência à criação de galinhas utilizadas na
subsistência destes moradores. O extrativismo se dá pro meio da ilegal coleta de

80

palmito juçara nas imensas áreas de mata ainda existente na região, incluindo
àquelas destinadas a conservação, ou seja, áreas pertencentes ao PESM – Núcleo
Itarirú.
Raramente encontram-se nas propriedades do Vale do Kiri hortas e jardins.
Percebeu-se durante as visitas de campo que para esta população a floresta é o
“quintal” de suas casas, onde buscam alimentos, plantas medicinais e até lazer
(caça, banhos de cachoeira, trilhas). Como no Vale do Kiri há alguns sítios de
veraneio, alguns moradores trabalham em propriedades como caseiros, ou ainda
trabalham de forma de forma temporária na de limpeza de terrenos, poda de
gramados, implantação e manutenção de pequenas culturas, e este último tipo de
trabalho é executado tanto nos sítios de veraneio quanto em propriedades
produtivas da região. Pela abundância de recursos hídricos presentes no local é
comum observar nas propriedades lagos e lagoas artificial que são criadas de
maneira artesanal, utilizando enxadões para tal. Criam-se nestes lagos algumas
espécies de peixes, sendo as mais comuns: tilápia, traíra, cará, alguns bagres e com
menos frequência: pacu, tambacu, matrinxã.
Baseado nas observações feitas acima, conclui-se que o produto agrícola que
é revertido em recursos financeiros para os moradores é exclusivamente a banana.
Durante o inverno, a estação mais seca e fria do ano, ocorre a redução significativa
na produção de bananas, reduzindo também a fonte recursos financeiros dos
moradores. Acrescenta-se a este fato a questão das doenças e pragas que podem
afetar aos bananais, deixando a população ainda mais vulnerável financeiramente.
Como já mencionado, o relevo da área, por ser montanhoso não é apropriado para o
cultivo da banana, ao contrário, plantação de bananas em terrenos acidentados
aumentam os índices de processos do meio físico como escorregamentos, já
comuns na região. Por todos estes motivos, propõe-se que haja a diversificação da
produção agrícola do Vale do Kiri.
Esta diversificação deve ser baseada em produtos que tenham boa
adaptabilidade às características biofísicas do Vale do Kiri, levantadas brevemente
na seção 5 deste trabalho. Assim, sugere-se a produção de: palmito (pupunha ou
juçara), cogumelos comestíveis (shimejis, shitake, champignons), frutas nativas do
Brasil (goiaba, jaca, jabuticaba, pitanga, abacate, cupuaçu, graviola, fruta do conde,
maracujás, seriguela, abius, abacaxi, mexerica carioquinha, acerola, carambola),
frutas exóticas (mangostão, lichia, lima da pérsia), castanhas do Brasil, plantas
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ornamentais (orquídeas, bromélias, palmeiras). Tais espécimes foram selecionados
pela possibilidade de adaptabilidade ao Vale do Kiri, sendo algumas delas já
plantadas para a subsistência dos moradores ou nos sítios de veraneio.
Em relação à pecuária, sugere-se a implantação de projetos de aquicultura,
tendo em vista a disponibilidade, abundância e qualidade de recursos hídricos
presente no Vale do Kiri. A criação de peixes e camarões de água doce, como
também a criação de rãs comestíveis, poderiam ser alternativas viáveis para a
diversificação da produção pecuária local. Além desta, pode-se acrescentar a
criação comercial de animais silvestres autorizado pelo Ibama de pacas, catetos,
queixadas e javali, visando a produção de carne.
Para que estas sugestões se tornem viáveis, é imprescindível que essa
população tenha acesse aos serviços de assistência técnica e extensão rural, que
inclusive são assegurados por Brasil (2010b). A diversificação da produção e
também o melhoramento da produção de banana aumentariam a renda dessa
população, deixando-os menos vulneráveis financeiramente, melhorando assim sua
qualidade de vida. De acordo com Brasil (2010b), esta assistência é possível em
estabelecimentos caracterizados por agricultura familiar. Os moradores do Vale de
Kiri se enquadram como agricultores familiares porque de acordo com Brasil
(2006b), possuem terrenos com menos de 40 hectares, em média, ou seja, 4
módulos fiscais de 10 ha determinado para o município de Pedro de Toledo pela
Instrução Especial Incra no 20 de 1980, utilizar mão de obra predominantemente
familiar, ter percentual mínimo da renda familiar originada de atividades econômicas
do seu estabelecimento ou empreendimento e dirigir seu estabelecimento ou
empreendimento com sua família (INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E
REFORMA AGRÁRIA, 2012).
Esse apoio técnico aos agricultores do Vale do Kiri também auxiliaria na
conservação do PESM – Núcleo Itarirú. Isso porque a partir do momento que os
moradores tivessem alternativas rentáveis de trabalho, reduziria número de
“palmiteiros” e caçadores que utilizam destas fontes para obter recursos financeiros
de forma ilegal, visando o sustento dele próprio e/ou de sua família. O apoio técnico
também poderia reduzir os impactos causados pela própria atividade agropecuária,
se executado pelo viés da agricultura sustentável. Vale lembrar que como já se ouviu
de muitos lá no Vale do Kiri: “pegar no mato” é muito mais fácil que cultivar, porém
tendo mais alternativas e reforçando a questão da ilegalidade destes atos com
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atividades educativas, pode-se reduzir o número de pessoas que se utilizam de
práticas ilegais e/ou insustentáveis.
Além do apoio técnico, as atividades agrícolas desempenhadas no Vale de
Kiri devem preconizar a sustentabilidade, já que é zona de amortecimento do PESM
– Núcleo Itariú. Considera-se assim, que as limitações do meio físico (relevo
acidentado), do meio biótico (preservação/conservação da Mata Atlântica) e do meio
social (que entende a floresta como seu quintal), sugere-se que o modo de produção
agrícola implementado seja do tipo de sistemas agroflorestais (SAFs).
Propõe-se o SAfs como técnica agrícola, pois concorda-se com Dubois (2008)
no fato que alternativas agroflorestais de uso da terra diversificam a produção e a
renda. A agrossilvicultura, de acordo com o mesmo autor, é a integração de árvores
em paisagens rurais produtivas, sendo que tais árvores servem tanto ao sistema de
produção (madeiras, produtos medicinais, entre outros) como asseguram serviços
ambientais (sombra, proteção do solo, manutenção da fertilidade natural do solo,
efeito regulador do clima, entre outros).
Os SAFs podem ser compostos de sistemas silviagrícolas, silvipastoris ou
ainda agrossilvipastoris. No Vale do Ribeira há um sistema silvibananeiro implantado
no município de Sete Barras, onde as bananas são produzidas sob a sombra das
árvores, o que diminui a susceptibilidade da bananeira a doenças como a sigatoka.
Já, no Rio Grande do Sul, o sistema silvibananeiro foi composto de seguintes
produtos: banana, palmito juçara, madeiras (louro-pardo, cedro, sobraji) e mamão,
sendo assim mais biodiverso. Com todas estas evidências comprova-se que os
SAFs são uma excelente alternativa para as práticas rurais do Vale do Kiri já que alia
à melhoria e diversificação das práticas culturais e aproveitando, recuperando e
mantendo as belezas naturais locais.
Para finalizar o conjunto de propostas referentes às práticas rurais, vale
destacar que a atual dificuldade de transporte, devido às condições da estrada do
Vale do Kiri, e a falta de meios de comunicação (como telefone e internet) dificultam
seriamente a comercialização e, consequentemente, a atualização da produção
local. Hoje no Vale do Kiri, a comercialização da produção, normalmente, é realizada
por atravessadores, ou seja, compradores intermediários que buscam quando lhes é
conveniente e ainda pagam preços bem inferiores ao mercado. Como tais questões
já foram discutidas e elaboradas na seção 8.1, fica aqui apenas uma ressalva.
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8.4 Turismo sustentável

A ideia da implementação do turismo sustentável fundamentou-se em alguns
fatos:
a) a previsão da construção do Centro de visitantes do PESM – Núcleo
Itarirú no final da estrada Vale do Kiri, com verba do BID, conforme
informação do então gestor da unidade, o Sr. Alexandre Aguilera;
b) a riqueza, a raridade e a beleza natural do Vale do Kiri, composto de
vastas áreas Mata Atlântica, inclusive grande parte em unidade de
conservação, com grande disponibilidade e qualidade de recursos
hídricos, e, apresentando uma biota diversa;
c) a proximidade do Vale do Kiri com a maior cidade do país, distância de
150 km de São Paulo, facilitando ao local ser um polo de recepção de
turistas;
d) a alta vulnerabilidade social que os moradores do Vale do Kiri apresentam,
em relação à renda, à escolaridade e à longevidade.

Tais fatos evidenciam que a melhoria da qualidade de vida da população do
Vale do Kiri é urgente e quem sem ela não será salvaguardada a riqueza natural
local, inclusive na unidade de conservação, pois a mata pode ser a fonte de
subsistência dessa população em situações críticas. Como o conjunto de bairros
doravante denominado Vale do Kiri recepcionará os possíveis visitantes/turistas da
unidade de conservação, avaliou-se que seria uma alternativa a implementação do
turismo de forma sustentável na região pode trazer benefícios socioeconômicos
como: diversificação das fontes de renda, projetos educacionais, valorização cultural,
diminuindo a vulnerabilidade desta população. Atualmente, o Vale do Kiri ainda não
apresenta nenhuma forma nem estrutura de visitação.
As atividades turísticas que podem ser implementadas no Vale do Kiri devem
ser subdivididas em duas categorias:
1) atividades ecoturísticas - seriam aquelas desenvolvidas dentro da unidade
de conservação, PESM – Núcleo Itariú, com a monitoria da população
local;
2) atividades de turismo rural – seriam aquelas desenvolvidas fora da
unidade de conservação (PESM – Núcleo Itarirú), numa comunidade rural.
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Essa subdivisão é importante, pois dentro da unidade de conservação que é
gerida pelo poder público, no caso o Estado de São Paulo, sendo as suas terras
também públicas, apresenta uma série de restrições quanto às áreas que podem ser
visitadas, a forma que ocorrerá esta visitação e o limite de pessoas que podem
visitar o PESM – Núcleo Itairú. Essas restrições, delimitações e limitações estão
determinadas no Plano de Manejo da unidade de conservação. Por outro lado, o
Plano de Manejo também permite visitações e atividades de educação ambiental e
ecoturismo dentro da unidade de conservação.
Assim, parte da população do Vale do Kiri pode se apropriar da atividade
turística apenas no sentido de recepcionar o turista que passará pela estrada Vale
do Kiri com intuito de conhecer o parque e lhe oferecer serviços como os de
monitoria e de alimentação. No próprio folder o PESM – Núcleo Itariú, oferece-se ao
visitante uma trilha denominada São Lourencinho, contendo 10 km de extensão e
alto nível de dificuldade. De acordo com o mesmo material (Anexo A), tal trilha
serpenteia o Rio São Lourencinho com as únicas formações de floresta de várzea de
todo o PESM, bem como mata primitiva, cachoeiras e poços pelo caminho. Esta
trilha ainda não implantada pela administração do Parque, conforme informação
obtida na entrevista com o gestor da unidade de conservação. Ela teria como ponto
de partida a base conjugada denominada Pedra Lisa, construída em 2012, em
Juquitiba.
Como tal ponto de partida fica extremamente distante da população do Vale
do Kiri, sugere-se a implantação de uma outra trilha, denominada Trilha do Poção
para que tal trilha seja monitorada, com a utilização de monitores pertencentes à
própria comunidade, que além de tudo são exímios conhecedores da área.
Pensando em atender a um público não tão selecionado, tal trilha seria
implementada dentro do PESM – Núcleo Itarirú, nas áreas que até o Decreto
Estadual no. 56572/2012 pertenciam a Siderúrgica Aliperti S/A. Ela acompanha o
trajeto do Rio São Lourencinho, sendo executada por terra e os monitores
especializados poderiam oferecer também uma segunda opção da trilha, ou mesmo
o retorno apenas da trilha, em que se utilizassem canoas americanas; navegando no
próprio São Lourencinho o turista poderia apreciar a mata de várzea e os poços que
o próprio rio apresenta no caminho. Neste trajeto poderiam ser oferecidos banhos
nas corredeiras e no próprio rio. As embarcações podiam ser de propriedade dos
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monitores especializados, tendo em vista que eles cobrariam para executar o
passeio.
Para viabilizar tanto a já prevista trilha do São Lourencinho como a trilha do
Poção proposta, funcionem e sejam monitoradas ou por terra ou por água pelas
comunidades locais, o PESM – Núcleo Itarirú deve implementar a infraestrutura para
recepção aos visitantes: sanitários, lanchonetes decentes, uma pequena enfermaria,
um pavilhão contendo bancos e mesas de madeira para recepção dos turistas,
telefone público/celular, melhoria do acesso ao PESM e ao próprio Vale do Kiri. A
infraestrutura certamente chegaria se o centro de visitação fosse construído no local
previsto pelo administrador Alexandre Aguilera. Contudo, o atual administrador, o
biólogo Lafaiete Alarcon disse na entrevista que solicitou o redirecionamento da
verba para ao invés da implantação de um centro de visitantes, ele sugere que
sejam construídas com a mesma verba quatro guaritas. Ele afirma que o grande
problema para a conservação desta unidade é a entrada indiscriminada de pessoas
nela. Tendo as guaritas ele pode controlar os acessos ao parque, auxiliando assim
na sua efetiva conservação. Ele cita que como o PESM – Núcleo Itarirú abrange
cinco municípios atualmente (Juquitiba, Pedro de Toledo, Itariri, Miracatu e Peruíbe),
e por isso os centros de visitação devem ser agregados as bases de fiscalização.
Atualmente, há uma sede no município de Pedro de Toledo, em área externa
ao parque, área esta cedida pela prefeitura, de acordo com resposta dada pelo atual
gestor. Na 10ª. reunião ordinária do conselho consultivo do PESM – Núcleo Itarirú,
realizada no dia 11 de janeiro de 2012, na sede administrativa da unidade de
conservação, o atual administrador, o Sr. Lafaiete, anunciou que baseado em
estudos realizados pela SMA, construi-se uma base multiuso, ou seja, para
fiscalização, pesquisa e visitação, no bairro Pedra Lisa (Juquitiba, SP), com a verba
do BID que estava disponibilizada. O acesso a tal base é feito por uma estrada de
terra com mais de 20 km de extensão e em condições de tráfego pior que a estrada
Vale do Kiri. Foi relatado por um membro do conselho durante a reunião que nessa
estrada ficou atolado por mais de 10 dias um caminhão 4X4 do exército. Daí se
vislumbra as condições que apresenta a referida estrada, o que inviabiliza a
visitação nesta.
Assim, atualmente o PESM – Núcleo Itarirú apresenta uma sede em Pedro de
Toledo e uma base em Juquitiba, as quais ambas podem servir também de centros
de visitação. Em relação ao Vale do Kiri, sendo a proposta dele aprovado pelo BID
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(transformar um centro de visitação no Vale do Kiri em quatro guaritas) a expectativa
do gestor é que com a execução da desapropriação dos 341 ha pertencentes a
Siderurgica Aliperti, determidada pelo Decreto Estadual no. 56572/2010, área
adjacente ao parque, se aproveite a construção já existente lá e nesta faça-se o
centro de visitação. Por este motivo, insiste-se na alternativa turística, pois além de o
local apresentar uma beleza natural significativa, concorda-se com o Ministério do
Desenvolvimento Agrário (2012):
O turismo na agricultura familiar permite agregar valor à produção
agrícola ou artesanal, gerando trabalho e renda, garantindo a
preservação do meio ambiente e valorizando as culturas locais.
(MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, 2012)

Propõe-se, então, a implementação do turismo rural, ou seja, realizado fora
da unidade de conservação e na comunidade rural do Vale do Kiri. Como base para
este turismo rural sugere-se que seja comunitária, pois é uma forma de organização
empresarial sustentada na propriedade e na autogestão sustentável dos recursos
patrimoniais comunitários, de acordo com práticas de cooperação e equidade no
trabalho e na distribuição dos benefícios gerados pela prestação dos serviços
turísticos (MALDONADO, 2009). Para tanto, realizou-se durante as visitas de campo
a seleção de pontos de visitação monitorada, fora do PESM – Núcleo Itairú e dentro
do conjunto de bairros denominado aqui por Vale do Kiri. Com os pontos
selecionados, elaborou-se os roteiros, cuja relação será apresentada a seguir.
- Trilha do Gavião: trilha de média-alta dificuldade, com extensão aproximada
de 2,5 km e com acesso a um mirante, onde se pode observar um horizonte
repleto de morros recobertos por Mata Atlântica e gaviões voando num plano
inferior ao da observação;

- Trilha do Barulho: trilha de pequena extensão (250 m, aproximadamente) e
de fácil acesso que leva à uma cachoeira de grande porte, com possibilidade
de banho. Denominou-se trilha do barulho, pois logo no início da trilha já se
ouve o barulho da queda da água;

- Trilha no Rio: realizada no curso do Rio São Lourencinho de
aproximadamente 1,2 km acrescida de mais 400 m por terra que a torna
circular. A descida do trecho por água pode ser composta de boia-cross,
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water treking e flutuação com observação de peixes, sendo estas atividades
conjugadas conforme o curso do rio. Para retornar-se ao local de saída,
caminha-se o trecho de terra;

- Trilha do Curupira: trilha realizada em área de mata com média-baixa
dificuldade e extensão aproximada de 700 m, chegando a um “trepeiro”, ou
seja, locais que eram cevados e que os caçadores aguardavam em cima de
árvores para caçar um animal. No caminho há uma pequena e escondida
cachoeira e, que por isso, denominou tal ponto para banho de “Onde a onça
bebe água”. Evidentemente, aqui propõe-se apenas o aproveitamento dos
caminhos e da infraestrutura já presente. Em hipótese nenhuma se apoia a
atividade ilegal de caça, apenas aproveitando-se tanto o conhecimento desses
locais pelos animais quanto o conhecimento dos moradores dos mesmos. No
caso, manteria o local de ceva e o trepeiro e acrescentaria armadilhas
fotográficas e de areia (registram das pegadas), para o visitante observar os
rastros ou fotos de animais, já que os animais se afastam com o barulho da
movimentação das pessoas.

É importante ressaltar também que as trilhas foram selecionadas mais para o
final da estrada do Kiri, conforme destacado no Apêndice E, para garantir a
qualidade da água de banho e também por apresentar trechos conhecidos e mais
conservados no local. Vale destacar também que é possível executar a Trilha do
Mirante e na volta desta, fazer a Trilha do Curupira, por meio de uma pequena
ligação de trilha, demonstrada em verde nos Apêndices F e G. Nestes apêndices é
possível visualizar o trajeto de todas as trilhas propostas.
Qualquer um dos roteiros oferecidos serão executados em um dia, devido a
escassa infraestrutura turística do local e também da proximidade com São Paulo,
SP. Toda a operação turística estaria sob administração e execução comunitária.
Para que fosse viável, cada morador ou pequeno grupo de moradores ficaria
responsável por uma atividade: recepção, oferecimento de refeições (café da
manhã, almoço e lanche da tarde), monitoria das trilhas e vendas de produtos
comunitários, divididas em comum acordo baseada no que cada morador pode
oferecer de melhor. Do mesmo modo, em comum acordo, os lucros da atividade
turística devem ser divididos, considerando-se a equidade.
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Sugere-se que tais roteiros sejam vendidos nas grandes cidades, em especial
a de São Paulo, por agências turísticas especializadas em turismo da natureza,
como: Ecoturismo Brasil, Ventura e Aventuras, Eco-mania, Cantareira Adventure
Team, Ambiental Expedições, entre outras. Essas agências ficariam responsáveis
por vender o roteiro, e, por trazer e levar os grupos de turistas até as suas cidades.
Dessa forma, com pouco investimento, começar-se-iam as atividades turísticas no
local. Se esta atividade fosse bem aceita pelo público e também bem administrada e
executada pela população, certamente, haveria a criação de uma demanda turística
para o local, possibilitando o crescimento da mesma e a geração de renda para
comunidade local.
Todas as iniciativas propostas visam englobar membros da comunidade, com
vistas à sua inserção social e profissional. A remuneração aos monitores poderá
advir de uma cobrança, a ser efetuada no início da realização dos passeios
selecionados. No tocante à divulgação/disseminação dos serviços oferecidos,
poderia ser criado um folheto (folder) sobre o local e seus atrativos turísticos, que
pode também ser divulgado pela internet.
Fica evidente que é imprescindível a criação de um treinamento específico
para os futuros monitores, receptores e operadores do turismo no Vale do Kiri. Esse
treinamento

poderia

ser

realizado

por

meio

de

uma

Organização

Não

Governamental (ONG) sediada em Pedro de Toledo denominada Instituto Ibiosfera,
ou até mesmo pela própria unidade de conservação. Estes trabalhadores do turismo
devem ser bem treinados para terem uma alternativa de renda constante nesta
atividade, dada pelo retorno/indicação do turista.

8.5 Educação para sustentabilidade

Observando os fatos já elencados em outros itens em relação à população do
Vale do Kiri, destacando baixos índices de escolaridade, precário acesso a
informações e a tendência de permanecer no local, deflagra-se a necessidade de
uma proposta educacional não formal com

a finalidade de

alcançar a

sustentabilidade local. Além disso, vislumbrando a implementação do turismo
sustentável na região, é imprescindível que ocorra atividades relacionadas à
qualificação profissional do morador do Vale do Kiri, para que ele seja inserido e

89

também protagonista das novas possibilidades que seu território pode viabilizar. Se
isso ocorrer, é provável que esta população visualize o PESM - Núcleo Itariú como
um aliado e não como algo que surja apenas para cercear seus direitos, seu
território.
Atividades de educação desvinculadas da realidade local e de alternativas
econômicas palpáveis para a melhora de suas condições de vida, certamente serão
vãs, perdidas. É necessário que elas venham atreladas de maneira significativa aos
moradores do Vale do Kiri, o que, em última instância, auxiliaria na conservação do
parque por causa da diminuição da pressão que essa população exerce na unidade
de conservação. Selecionou-se para esta população a concepção de aprendizagem
interacionista, crítica, libertadora e emancipatória, criada por Paulo Freire.
Tal pedagogia se baseia nos princípios elencados a seguir que corroboram
com o que se vislumbra para a educação dos moradores do Vale do Kiri. Os
princípios são:
a) a educação deve servir a um projeto de superação das condições
concretas de opressão vividas e;
b)

o indivíduo aprende por meio do diálogo, baseado na sua realidade.

Em relação aos conteúdos, eles devem ser adequados às características
biopsicossociais desta população, ou seja, deverão ser escolhidos a partir das
vivências conflituosas coletivamente compartilhadas. Assim, estes conteúdos podem
contribuir para compreensão crítica da realidade vivida e porque não, na
reconstrução da mesma. Eles serão organizados por temas geradores que servem
como referências comuns a partir das quais as diferentes áreas do conhecimento
planejam as atividades educativas que serão aplicadas no Vale do Kiri.
Para caracterizar os temas geradores, deve-se fazer uma investigação
temática que responda a pergunta: como você enfrenta os problemas que você
vive? Com os temas geradores caracterizados, parte-se para o diálogo
descodificador da realidade, o qual o senso comum é confrontado com o
conhecimento sistematizado, oportunizando assim a reflexão crítica dos moradores.
Este método de trabalho descrito deve ser aplicado por instituições capacitadas
em oficinas formativas para os moradores, sugerindo-se a filial Casa da Cidade
Planetária do Instituto Paulo Freire, cujo objetivo é desenvolver programas, projetos
e participar de fóruns de discussão e mobilização social – locais, regionais, nacionais
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e internacionais, tendo como principal desafio contribuir para a construção da
cidadania planetária, ativa e crítica, em diferentes espaços educativos, na
perspectiva de uma cultura de sustentabilidade.
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9 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Mediante o exposto, finaliza-se este trabalho, ressaltando a importância dele,
frente a uma proposição estratégica de desenvolvimento para o Vale do Kiri, somada
à efetiva conservação do PESM – Núcleo Itarirú.
Os dados aqui obtidos foram de grande valor para se conhecer a real
situação dos moradores do Vale do Kiri no que tange aos seus dados
socioeconômicos, às suas perspectivas futuras e à necessidade emergente de
colocar esse morador no mundo contemporâneo, com vistas às novas formas
culturais de comportamento.
Destaca-se também o fato destes moradores apresentarem uma relação de
pertencimento muito forte com o local, o que facilita os trabalhos futuros, já que esta
população tende a permanecer lá.
Desta forma, foram propostas cinco iniciativas para região, a saber:
1. dotação de infraestrutura típica para o espaço geográfico considerado,
abrangendo análise da qualidade de água para abastecimento, instalação de
esgotamento sanitário nas propriedades (sistema biodigestor), melhoramento
das práticas de manejo de resíduos sólidos (lixo), implantação prevista dos
serviços de telecomunicações pela governo federal, melhoria da circulação
local;
2. instituição de um programa de regularização documental das terras
(escrituras definitivas averbadas com a delimitação das áreas de preservação
permanente e de reserva legal), podendo ser realizada pela Fundação ITESP
em seu programa “Minha terra”;
3. melhoria e diversificação das práticas rurais, sugerindo o sistema agroflorestal
de cultivo e acesso aos agricultoras de serviços de assistência técnica e
extensão rural;
4. implantação de atividades de turismo sustentável realizadas pelos moradores
do Vale do Kiri, subdivididas em atividades ecoturísticas (realizadas dentro do
PESM – Núcleo Itarirú) e atividades de turismo rural (realizadas fora do PESM
– Núcleo Itarirú), visando a geração de renda a esses moradores;
5. execução de atividades de educação para sustentabilidade, baseadas na
metodologia desenvolvida por Paulo Freire, por esta ser mais adequada a
realidade popular e ter como objetivo a transformação da realidade local.
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APÊNDICE A – Questionário Preliminar
QUESTIONÁRIO: Percepção ambiental/levantamento de possibilidades

1) Nome:______________________________________________________________
2) Idade: __________________________
3) Sexo: (

) M ou (

)F

4) Local de residência: ___________________________________________________
5) Há quanto tempo mora aqui?
( ) Sempre morou
( ) 20 anos ou mais
( ) 10 a 20 anos
( ) 10 a 5 anos
( ) Menos de 5 anos
( )Não sabe
6) Qual é o seu grau de escolaridade?
( ) Não estudou
( ) Ensino Fundamental I (1ª. a 4ª. série) incompleto
( ) Ensino Fundamental I (1ª. a 4ª. série) completo
( ) Ensino Fundamental II (5ª. a 8ª. série) incompleto
( ) Ensino Fundamental II (5ª. a 8ª. série) completo
( ) Ensino Médio (antigo 2º. Grau) incompleto
( ) Ensino Médio (antigo 2º. Grau) completo
( ) Ensino Superior (faculdade) incompleto
( ) Ensino Superior (faculdade) completo
( ) Pós-graduação
7) Tipo de lugar onde trabalha:
( ) comércio
( ) prestação de serviços
( ) empresas ou órgãos estatais/públicas
( ) entidades beneficientes, filantrópicas, ONG
( ) agricultura/ pesca/ pecuária
( ) não sabe/não quer responder
( ) não trabalha
8) Qual a situação de seu trabalho?
( ) empregado(a)
( ) autônomo(a)
( ) dono(a) do próprio negócio
( ) trabalhador(a) temporário(a)
( ) aposentado(a)
( ) desempregado(a)
( ) outra situação
9) Dê uma nota de 0 a 10 em relação a sua satisfação ou insatisfação em relação ao
local que vive, sendo 0 totalmente insatisfeito e 10 totalmente satisfeito: __________
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10) Quais são suas expectativas em relação ao local que vive?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

11) Quem são os responsáveis por cuidar do local onde você reside?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
12) Você sabe que mora nos arredores de uma unidade de conservação, o Parque
Estadual da Serra do Mar?
(
) sim
( ) não
13) Na sua opinião, é ou não é importante a existência do Parque? Justifique.
( ) é importante porque _______________________________________________
( ) não é importante porque ___________________________________________
14) Dê uma nota de 0 a 10 em relação a sua satisfação ou insatisfação de morar próximo
ao Parque, sendo 0 totalmente insatisfeito e 10 totalmente satisfeito: ______
15) Quem são os responsáveis em cuidar do Parque?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
16) Como você classifica sua qualidade de vida:
( ) excelente
( ) boa
( ) adequada
( ) ruim
( ) péssima
17) O que você poderia sugerir e/ou contribuir para melhor a qualidade de vida do local
em que reside?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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APÊNDICE B – Questionário Aplicado
QUESTIONÁRIO: Percepção ambiental/levantamento de possibilidades

1) Idade: __________________________

Sexo: (

) M ou (

)F

2) Há quanto tempo mora aqui?
( ) Sempre morou
( ) 20 anos ou mais
( ) 10 a 20 anos
( ) 10 a 5 anos
( ) Menos de 5 anos
( )Não sabe
3) Qual é o seu grau de escolaridade?
( ) Não estudou
( ) Ensino Fundamental I (1ª. a 4ª. série) incompleto
( ) Ensino Fundamental I (1ª. a 4ª. série) completo
( ) Ensino Fundamental II (5ª. a 8ª. série) incompleto
( ) Ensino Fundamental II (5ª. a 8ª. série) completo
( ) Ensino Médio (antigo 2º. Grau) incompleto
( ) Ensino Médio (antigo 2º. Grau) completo
( ) Ensino Superior (faculdade) incompleto
( ) Ensino Superior (faculdade) completo
( ) Pós-graduação
4) Tipo de lugar onde trabalha:
( ) comércio
( ) prestação de serviços
( ) empresas ou órgãos estatais/públicas
( ) entidades beneficientes, filantrópicas, ONG
( ) agricultura/ pesca/ pecuária
( ) não sabe/não quer responder
( ) não trabalha
5) Qual a situação de seu trabalho?
( ) empregado(a)
( ) autônomo(a)
( ) dono(a) do próprio negócio
( ) trabalhador(a) temporário(a)
( ) aposentado(a)
( ) desempregado(a)
( ) outra situação
6) Dê uma nota de 0 a 10 em relação a sua satisfação ao local que vive:
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10
7) Quais são suas expectativas em relação ao local que vive?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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8) Quem são os responsáveis por cuidar do local onde você reside?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
9) Você sabe que mora nos arredores de uma unidade de conservação, o Parque
Estadual da Serra do Mar?
(
) sim
( ) não
10) Na sua opinião, é ou não é importante a existência do Parque? Justifique.
( ) é importante porque_______________________________________________
____________________________________________________________________
( ) não é importante porque ___________________________________________
____________________________________________________________________
11) Dê uma nota de 0 a 10 em relação a sua satisfação de morar próximo ao Parque:
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10
12) Como você classifica sua qualidade de vida:
( ) excelente
( ) boa
( ) adequada
( ) ruim
( ) péssima
13) O que você poderia sugerir para melhorar a qualidade de vida do local em que
reside?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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APÊNDICE C – Roteiro para entrevista com gestor do PESM – Núcleo Itarirú
Entrevista com gestor do Parque Estadual da Serra do Mar (PESM) – Núcleo Itarirú

1. Nome e profissão
____________________________________________________________________

2. Quando assumiu a gestão desta unidade de conservação? É concursado ou
contratado? Tempo de experiência em unidades de conservação.
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

3. Qual é o motivo deste núcleo ser denominado Itariú? E porque o seu logotipo é
representado pelo bicho preguiça?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

4. Quais os principais desafios que pode me apontar em relação à:
4.1.

Questão fundiária

3.1.1

Os limites do PESM - Núcleo Itarirú estão definidos?
(

3.1.2

) sim

(

) não

Como eles foram definidos?

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
3.1.3

Existem conflitos na questão fundiária?
(

3.1.4

) sim

(

) não

Em caso positivo, onde?

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
4.2.

Uso da área

3.2.1

A população do entorno faz uso das áreas pertencentes ao PESM –
Núcleo Itarirú?
(

3.2.2

) sim

(

) não

Qual tipo de uso?

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
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3.2.3

Onde ocorre esta utilização?

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
3.2.4

O PESM – Núcleo Itarirú apresenta centro de visitação?
(

3.2.5

) sim

(

) não

Em caso positivo, onde?

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
3.2.6

Em caso negativo, está previsto sua construção? Onde?

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
3.2.7

De acordo com o folder do PESM – Núcleo Itarirú existem 3 trilhas que
podem ser feitas pelos visitantes. Elas estão em funcionamento?
(

3.2.8

) sim

(

) não

Em caso positivo, quem faz o serviço de monitoria/guia ambiental delas?
Este serviço é pago?

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
4.3.

Questão de conservação da biodiversidade

4.4.1

O plano de manejo do PESM – Núcleo Itarirú foi elaborado em conjunto
com os demais 7 núcleos do PESM em 2006. Ele será ou já foi revisado?
Quando?
(

4.4.2

) sim

(

) não

Data de revisão ____________________

Quais são os maiores problemas em relação à conservação desta
unidade?

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
5. Comentários, críticas, sugestões, questões em relação ao PESM – Núcleo Itarirú e
seu entorno que gostaria de acrescentar.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
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APÊNDICE D - Tabulação dos dados obtidos no questionário
1

15 f
26 f
36 f
18 m
37 m
27 f
30 m
21 m
13 f
17 m
21 m
14 f
23 m
14 m
23 f
17 f
40 m
46 f

questão 2

questão 3

menos de fund II
5
compl
med
sempre
incompl
menos de fund II
5
compl
med
sempre
incompl
fund I
sempre
incompl
10 - 20
fund II
anos
compl
med
sempre
incompl
fund I
sempre
compl
fund II
sempre
compl
fund II
sempre
incompl
fund II
sempre
incompl
fund I
sempre
compl
med
sempre
incompl
fund II
sempre
incompl
med
sempre
incompl
10 - 5
med
anos
incompl
fund I
sempre
compl
fund I
sempre
compl

questão 4

5

6

questão 7

9

questão 10

11

12

questão 13
continua
educ, transp, tel, internet, emprego,
hospitais

não trab

outra

7 melhora

sim

importante, pq cuida da natureza

8 boa

comercio

empr

6 pouca, só promessa

sim

não, pq ainda não preserva

7 boa

não trab

outra

3 dificil

sim

importante, pq manter mata e nascentes

5 boa

prest. Serv

outra

8 melhora

sim

importante, pq cuida da natureza

7 adeq

emp. Publ

empr

7 melhora

sim

importante, pq preserva

6 boa

tel, serv, onibus e escolas
tel,torre, onibus, coleta de lixo, asfalto e
serv

prest. Serv

outra

7 melhora

sim

não, pq não mudou em nada ou ajudou

7 boa

torre, estrada, coleta de lixo, empregos

prest. Serv

temp.

8 melhora

sim

não, pq não é um parque realmemte

6 boa

tel, transp, serviços

prest. Serv

temp.

8 melhora

sim

não, pq não

5 adeq

tel, transp

não trab

outra

8 melhora

sim

import, pq pode melhorar estrada, tel

6 boa

tel, internet, torre, lazer

não trab

outra

8 boa

não

não, pq não

4 boa

telefone

prest. Serv

temp.

6 melhora

sim

import, pq pode melhorar o local

6 ruim

tel, emprego e onibus

não trab

outra

7 não sabe

não

não, pq não sei

3 boa

telefone

prest. Serv

temp.

7 nenhuma

sim

não, pq até hoje, não ajudou em nada

3 adeq

tel, estrada melhor

prest. Serv

auton.

5 legal

sim

import, pq pode melhorar o local

9 boa

melhorar estada e trabalho

não trab

outra

6 não vai mudar nada

não

import, pq pode melhorar o local

7 adeq

melhorar estada

não trab

outra
dese
mp.

6 nenhuma
não melhora, povo
8 desunido

sim

import, pq pode melhorar o local

8 excel.

sim

import, pq previne desmatamento

6 adeq

telefone
tel, empr. Registrado, posto de saude,
escolas

5 pode melhorar

sim

importante, pq ajuda a preservar a natureza

3 boa

tel, posto de saude e emprego

não trab

agr/pes/pec empr

tel, onibus, coleta de lixo, empregos
cooperativa, tel, transp, posto de saude,
cursos
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1

questão 2

questão 3

questão 4

5

6

questão 7

9

questão 10

11

12

questão 13
continuação

42 m

sempre

37 m
34 m

sempre
10 - 5
anos

16 m

sempre

46 m

sempre

44 f

sempre

33 f

sempre

fund I
incompl
fund I
incompl
med compl
fund I
compl
fund I
incompl
fund I
incompl

13 f

med compl
fund II
sempre
compl
menos de fund II
5
compl
fund II
sempre
compl
fund I
sempre
incompl
fund II
sempre
incompl

17 m

sempre

33 f

sempre
10 - 5
anos

25 m
14 f
13 f
45 m

16 f
19 m
21 m

sempre
20 anos
ou mais

agr/pes/pec empr

sim

importante, pq não sabe

5 boa

tel, emprego

sim

importante, pq ajuda a preservar a natureza

5 boa

tel, empresas, melhoria da estrada

sim

import, pq pode desenvolver a região

6 boa

estrada, tel, policia, parque de fato

não, pq não ajuda em nada

4 boa

onibus, escola

agr/pes/pec temp.

7 não sabe
sim
pode melhorar, mas vai
7 demorar
sim

import, por causa dos animais

7 boa

emprego, tel

não trab

outra

7 esta havendo melhoria

sim

não, pq não traz benefício nenhum

4 boa

emp. Publ

empr

8 vai melhorar

sim

import, para preservação

9 excel.

tel, escola, onibus
tel, coleta de lixo, outros serv da zona
urbana

agr/pes/pec empr

7 vai melhorar

sim

import, há possibilidade de melhorar o local

7 boa

não trab

outra

5 grandes melhoras

sim

import, conhecimento das pessoas de fora

7 adeq

não trab

outra

7 espera que melhore

não

não, pq não em nada

5 boa

6 pode melhorar

sim

import, preservar a mata e animais

8 adeq

outra

7 vai mudar

sim

import, não sei responder

5 boa

tel, transp, empregos
torre, asfalto, comércio,
escola/conhecimento

outra

8 nenhuma
nenhuma, não tem
5 trabalho nem nada

sim

9 boa

telefone

sim

import, preservar os animais
não, pq os homens não respeitam, moradores
em união

6 excel.

estrada, tel, fábricas/empregos

não

não, pq não

4 boa

tel, onibus

temp.

6 não sabe
vai permanecer a
6 mesma

sim

não, pq não muda nada

4 boa

emprego, onibus e tel

temp.

7 possível melhora

sim

import, preservar a natureza

5 boa

telefone e emprego

agr/pes/pec outra
agr/pes/pec dono
prest. Serv

temp.

agr/pes/pec temp.

não trab
não sabe/
med compl quer
fund I
compl
emp. Publ
fund II
incompl
não trab
fund II
incompl
prest. Serv
med
incompl
agr/pes/pec

empr
outra

10 vai melhorar
6 melhora
bonito, bom, mas falta
6 infraest.

torre de cel
onibus, torre, internet, emprego, hospital,
transp.
torre, onibus, melhoria da estrada, tel,
internet, empregos
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1

questão 2

questão 3

questão 4

5

6

questão 7

9

questão 10

11

12

questão 13
conclusão

31 f

fund II
sempre
compl
fund I
sempre
compl
20 anos
fund I
ou mais
compl
fund I
sempre
compl
fund II
sempre
incompl
menos de fund II
5
compl
fund II
sempre
compl
não
sempre
estudou
fund II
sempre
compl
fund II
sempre
compl
fund I
sempre
incompl
20 anos
ou mais
med compl

44 m

menos de fund II
5
incompl

14 m
53 m
61 m
29 m
30 f
14 f
22 f
35 m
14 f
13 m
37 m

não sabe/
quer

dono

9 espera que melhore

sim

import, preserva animais

10 boa

comercio

empr

sim

import, preserva animais

6 boa

tel, onibus e empregos

não trab

outra

8 possível melhora
espera que seja
8 adequado

sim

import, preserva a natureza e animais

6 boa

tel, transp

comercio

empr

8 espera que melhore

sim

import, preserva animais

5 boa

tel, onibus e empregos

prest. Serv

temp.

6 espera melhoras

sim

import, preserva a natureza e animais

8 ruim

tel, onibus

não trab

outra

8 espera melhoras

sim

import, preserva mata e animais

7 boa

tel, onibus e empregos

prest. Serv

outra

3 que mude
espera que melhore,
0 pois é mto ruim

sim

import, não sei responder

5 boa

torre, estrada e escolas

sim

import, ajuda a preservar o q resta

4 ruim

estrada, conhecimento, torre

5 espera melhoras

não

import, preserva a natureza e animais

9 boa

estrada, telefone, onibus

10 espera melhoras

sim

import, preserva a natureza

agr/pes/pec empr
não trab
não sabe/
quer

outra
dese
mp.

10 adeq

tel, onibus e melhorar a estrada

estrada, transp., tel

agr/pes/pec auton.

6 não sabe

sim

import, preservar o que resta

0 boa

muita coisa

não trab

outra

sim

import, conservar meio ambiente

5 boa

trabalho sem agredir a natureza

comercio

auton.

0 nenhuma
espera, mas não pode
fazer nada
3 sem estrada

sim

import, preserva a natureza e não, pq não traz
auxilio aos moradores

3 boa

educação, transp, tel, saude,
emprego(opções)

Quadro 2 - Tabulação dos dados obtidos no questionário
Fonte: Elaborado pela autora
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APÊNDICE E – Visão geral do Vale do Kiri

Figura 8: Visão geral do Vale do Kiri (hachurado em cinza). Destacando os limites do PESM – Núcleo Itarirú (em amarelo), adicionado das áreas
determinadas pelo Decreto Estadual no. 56572/2010 (em rosa) e no retângulo cinza, aponta-se a área escolhida para as trilhas.
Fonte: Elaborado pela autora a partir da imagem de satélite do Google Earth (2012).
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APÊNDICE F – Visão das trilhas propostas

Figura 9: Visão geral das trilhas propostas para o Vale do Kiri. Destaque para os limites do PESM – Núcleo Itarirú (em amarelo), adicionado das
áreas determinadas pelo Decreto Estadual no. 56572/2010 (em rosa) e para as 5 trilhas propostas, sendo apenas a trilha branca (Trilha do Poção)
dentro da área do parque.
Fonte: Elaborado pela autora a partir da imagem de satélite do Google Earth (2012).
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APÊNDICE G – Visão das trilhas propostas localizadas na área de entorno

Figura 10: Visão das trilhas propostas para área de entorno no Vale do Kiri. Destaque para os limites do PESM – Núcleo Itarirú (em amarelo),
adicionado das áreas determinadas pelo Decreto Estadual no. 56572/2010 (em rosa) e para as 4 trilhas propostas fora da área do parque.
Fonte: Elaborado pela autora a partir da imagem de satélite do Google Earth (2012).
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ANEXO A – Folder do Parque Estadual da Serra do Mar – Núcleo Itarirú
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