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Pensam alguns que as tradições devem ser cultuadas, em ritos formais destituídos do senti. do palpitante da modernidade. Nada mais inadequado: para reverenciar é preciso conhecer; e de
perto.
As tradições são impressões digitais da formação histórica de uma nação. Constituem a memória das nossas raízes e o cimento da nossa identidade como povo. Não merecem a celebração
fria de quem não sabe do que se trata; devem ser preservadas como referências que são e entendidas como momentos de um processo que nos moldou e ainda nos conforma.
A presente iniciativa da Fundação Nacional do Tropeirismo abriga, em seu cerne, a inteligência deste resgate. Mostra, através de uma documentação I lterárla e pictórica, o que foi o Vale do Paraíba nos primórdios do século XIX. O contraponto com o passado torna-se instrutivo na medida em
que nos dá a indispensável dimensão de humildade frente aos fenômenos econômico-sociais.
O Vale do Paraíba, já em meados do século XIX, converteu-se num centro de gravidade do
Brasil, graças à lavoura cafeeira. Desbancou o Nordeste das culturas de cana-de-açúcar, algodão e
fumo. Brilhou e fez escola como a mais rica região do país.
Todavia, pouco depois, começou a declinar. Riqueza fugaz, imprevidente. Exploração extensiva, predatória, acompanhada pelo flagelo de sempre, decorrente de uma concepção colonial da
ocupação do solo - o esgotamento das reservas naturais. A ânsia de lucros imediatos e o baixo índice tecnológico provocaram a explosão de uma efêmera opulência, seguida de pobreza e de abandono.
Hoje, depois da gloriosa epopéia dos tropeiros que escoavam a produção pelo porto do Rio
de Janeiro, temos uma região que, mais uma vez, se encontra na vanguarda da economia, com sua
sofisticada produção de aviões ou de armas de aceitação internacional, com seus centros de pesquisa de ponta. Isto é: diversamente do passado, o Vale do Paraíba contemporâneo encontra-se na
fronteira tecnológica.
Nada melhor, pois, senão aprender com o passado para tornar límpidas e fortes nossas
ações presentes.
O Centro Educacional Objetivo entende que sua vocação de formador de gente brasileira
passa pela divulgação dos preciosos momentos históricos que dão vigor e sentido às inovações técnicas que o Brasil reclama.

João Carlos Oi Genio
Diretor -Presídente
Centro Educacional Objetivo
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Divulgar temas regionais é o nosso propósito, alcançando todas as bibliotecas, arquivos,
unidades de ensino superior, núcleos científicos, entidades classistas, preservacionistas e culturais, sabemos da contribuição do Vale do Rio Paraíba para a formação da nação.
Esperamos estimular os pesquisadores e demais regiões brasileiras liberando obras surgidas pelo idealismo; pela criatividade e pela esperança. Fazemos parte da história e das tradições,
motivadas pela responsabi I idade de educar e propagar a cultura brasileira. Mi Ih ares nascidos neste
trecho deram notáveis contribuições ao país.
Os nossos educadores, cientistas, intelectuais, políticos, empresários rurais e urbanos, jornalistas, religiosos, artistas em geral, abnegados e benfeitores, unidos ao povo, assumiram obras
especiais. Não podemos esquecer os bandeirantes que, ao utilizarem trilhas indígenas, alargaram
os horizontes e, após eles - os tropeiros .:..._ anônimos heróis, consolidaram a nossa economia.
A saga trepei rlsta foi por séculos a nossa marca. TROPEiRO ! Transportou em seus braços e
no lombo de suas bestas toda a produção do Brasil. Em primitivos "pousos" aglutinou e libertou informações gerando os nossos usos e costumes. Hoje esses "pousos" são florescentes cidades,
embora a culinária, as crendices, os benzimentos, os "causos", o anedotário, as danças folclóricas,
a medicina caseira, a religiosidade e a arte presepista, o artesanato e os artistas populares, a musicalidade regional, a habitação típica, as profissões rurais, o vestuário, a simplicidade estejam unidos formando a autêntica brasilidade. Incluindo aí a dignidade, marca maior desta histórica fase.
Somos fruto disto, os nascidos deste vale do Rio Paraíba. Queremos mostrar o que fomos
em benefício das futuras gerações. E preciso avaliar o convívio civilizado entre o passado e o momento, também histórico, em que a região desenvolve e entrega ao Brasil a nossa mais sofisticada
tecnologia.
Assim é o vale do Rio Paraíba: atento às conquistas e sempre contribuindo.

Ocílio José Azevedo Ferraz
Presidente da Fundação Nacional
do Tropelrisrno
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GRUPO PAPEL SIMÃO
UMA EMPRESA COM
OS OLHOS NO FUTURO

A preservação das manifestações culturais e tradições populares de um povo, sem dúvida, se
constitui em uma das mais nobres ações a que o ser humano pode se dedicar. Aliar o progresso
e o desenvolvimento com o que de mais rico existe nos campos da ciência e da tecnologia, sem
contudo, macular as raízes de um povo, constitui um desafio dos mais instigantes.
Ciente de seu papel social, o Grupo Papel Simão decidiu apoiar o trablho pioneiro e inovador
da Fundação Nacional do Tropeirismo, que na verdade, resgata o valor cultural do povo do Vale
do Paraíba.
Participar ativamente das iniciativas culturais da vida nacional, e em especial das regiões onde
estão instaladas suas unidades industriais e florestais, antes de ser uma diretriz da empresa, é

realmente um grande orgulho e deferência.

Raul Càlfat
Diretor Presidente·

Grupo Papel Simão
65 anos de pioneirismo

·g

Preocupação com o meio ambiente, como sistema de relações em que a existência e a conservação de espécies subordinam-se à interação entre processos destrui cores e processos regeneradores do meio, reflete dos trabalhos de Luiz Eduardo Corrêa Lima.
Entre eles destaca-se o reencontro do "mono" ou "rnurlqui" (Brachyteles arachnoides}, que foi por muitos
anos considerado extinto na região valeparaibana, publicado na Revista Primate Conservation, de Washington,
em 1987.
Agora o autor volta-se para uma abordagem sobre a atual situação da região como área natural, evidenciando a necessidade e a importância das áreas de preservação permanentes. Paralelamente, o trabalho procura relacionar a importância dos movimentos _ecológicos como forças pol (ticas, para a melhoria da qualidade de vida
da região, e atender à necessidade de desenvolvimento de métodos e técnicas que enfatizem a educação am. biental e desenvolvam programas regionais sobre a matéria.
A divulgação de obras voltadas para a ecologia constitui empreendimento de grande atualidade, representando o presente trabalho, sem dúvida, valiosa contribuição para a busca de soluções dos problemas regionais
de preservação do meio ambiente.
Prof. MILTON DE FREITAS CHAGAS
Reitor da Universidade de Taubaté
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ORAÇÃO DA NATUREZA

Pó, polui, poluição.
Folha, fumo, fumaça.
Que, queima, queimada.
Poluição, fumaça, queimada.
Fá, Fau, fauna.
Fé, flor, flora.
Nato, natura, natureza.
Fauna, flora, natureza.
É, existe, existência.

Tem, tempo, temporal.
Vi, vivi, vida.

Existência, temporal, vida.
Pé, pá, papai.
Ma, mão, mamãe.
Dá, deu, Deus.
Papai, mamãe, Deus.
Reza natura.
Natura reza.
Luiz Eduardo Corrêa Lima
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Dedico este trabalho a todos aqueles que herdarão
Vale do Paraíba, particularmente aos meu~ filhos
(Mariana, Juliana e Luiz Eduardo}, desejando que.
a natureza não se vingue neles amanhã', por causa
dos nossos erros hoje cometidos.

o
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INTRODUÇÃO

l .1 - O Problema
Quando falamos na parte paulista
do Vale do Paraíba devemos ter em mente
duas definições distintas. A primeira é geográfica e define o Vale Paraíba como sendo o
grande vale existente entre as duas cadeias de montanhas {Serra do Mar e Serra da Manti·
queira), constituindo-se em um planalto, sobre o qual corre livremente o Rio Paraíba do Sul,
que dá nome à regiâ'o. A segunda definição é político-administrativa
e diz que o Vale do
Paraíba engloba 36 municípios, que vão desde o sopé litorâneo da Serra do Mar (Ubatuba,
Caraguatatuba e São Sebastião), passando pelo topo da referida serra ( Bananal, São José
do Barreiro, Cunha, Natividade etc.) atravessando o vale propriamente dito, até atingir as
grandes altitudes da Serra da Mantiqueira {Campos do Jordão e Santo Antonio do Pinhal).
Esta segunda definição engloba o Vale do Paraíba geográfico e também a Serra do Mar,
parte da Serra da Mantiqueira e o litoral Norte do Estado de São Paulo,
Tenho dito em minhas andanças que do ponto de vista naturalrstlco
"o Vale
do Paraíba já acabou", mas muita gente ainda não entendeu o que estou querendo dizer

com esta afirmativa. Tentarei explicar a mesma mais detalhadamente.
Nosso vale foi outrora ocupado por exuberante floresta latifoliada tropical (MATA
ATLANTICA) que cobria quase 100% das terras, deixando a descoberto apenas áreas e os
locais com águas continentais (rios e lagos). Tal floresta abrigava uma grande diversidade
florística e faunf stica. Hoje, porém, quase tudo se foi. Resta apenas uma pequena parte
do passado nas encostas da Serra do Mar e da Serra da Mantiqueira, o que do ponto de
vista geográfico não pertence ao Vale do Pararba,
Feitos os devidos esclarecimentos, volto à afirmativa de que o Vale do Paraíba
geográfico naturalisticamente já acabou e o restante da região político-administrativa que
compreende o Vale do Paraíba também está acabando, mas ainda pode ser contido o progresso de destruição se toda a comunidade valeparaibana trabalhar para esse fim.

RJO DE JANEIRO

Fig. 1 - Mapa identificando
Parafba.

as posições dos 36

munic/pios do Vale do
19

1. Aparecida
2. Areias
3. Banenal
4. Caçapava
5. Cachoeira Paulista
6. Camposdo Jordão
7. Careguatatuba
8. Cunha
9. Gueratinguetá
10. lgaratá
11. ltha Bela
12. Jacarer :
13. Jambeiro·
14. Cruzeiro
15. Lagoinha
16. lavrlnha
'17. Lorena
18. Monteiro Lobato

19. Natividade da Serra
20.Paraibuna
21. Plndamonhangaba
22.Plquete
23.Queluz
24. Redençãoda Serra ·
25.Roselra
26. Santa Branca
27.S. Antônio do Pinhal
28. s. Bento do Sàpuca(
29. S. José do Barreiro
30. S. José dos Campos
31. S. Luiz do Paraltinga
32.São Sebastião
33. SUveiras
34.Taubaté
35. Tremembé
36.Ubatuba

1.2 - As Causas do Problema
As causas que geraram o problema devem ser discutidas através de uma abordagem
histórica do processo de ocupação humana na região.
O Vale do Paraíba começou a ser ocupado por volta de 1830, com o início do Ciclo
do café, que durou até cerca de 1890. Esta ocupação foi o primeiro grande impacto
sofrido pela região, que com a derrubada da mata para o plantio e o desenvolvimento da
monocultura cafeeira começou a sentir os problemas de empobrecimento do solo e a conseqüente erosão produzida por este tipo de prática agrícola. Com o fim do café e o fim da
floresta, alguns proprietários de terras introduziram o gado na região, o que gerou um aumento do dano causado ao solo, selando de vez a possibilidade de retorno da floresta em
certos locais. Modernamente, começaram a surgir as indústrias para ocuparem os espaços
deixados no solo pobre e praticamente improdutivo.
Hoje estamos vivendo o chamado "Ciclo Industrial'', aliás já previsto por Teodoro
· Sampaio em 1893, em sua "Viagem a Serra da Mantiqueira". Se o ciclo do café foi ruim
porque destruiu a floresta e começou a destruir o solo, o ciclo industrial está sendo muito
pior, pois além de exterminar os poucos e pequenos remanescentes da mata natural, trouxe também a poluição aérea e aquática, está última foi a "grande novidade" produzida pelas indústrias. Até aqui, pelo menos as águas estavam limpas, mas daqui em diante coitados dos rios, particularmente o Rio Paraíba. Alguns irão dizer que já existia o esgoto domiciliar e muitas coisas já eram jogadas nos rios. Isso é verdade. Porém, as populações das
cidades valeparaibanas eram extremamente pequenas e a reclclaqern natural se encarregava de despoluir os rios. É bom lembrar que a industrialização traz dentro de si vários outros problemas, principalmente o aumento da população, o que também favorece um aumento da poluição em geral.

l

Fachada de uma das grandes empresas produtoras de material bélico
existente na região.

)l

Com a industrialização, a região trocou pela segunda vez o "naturalês" pelo "eco. nomês", voltando ao nível econômico da época áurea do café, e hoje abriga o assalariado
de maior nível financeiro do país. Infelizmente, isso também propicia um aumento da
população e torna a situação cada vez pior. Como agravante, cabe lembrar que muitas das
indústrias da região são de cunho bélico, o que além da poluição ambiental causa também
uma "poluição emocional" em virtude dos riscos produzidos por este tipo de indústrias.
20

O crescimento das cidades trouxe, também, outros problemas, porque houve mais
necessidade de se desmatar para aumentar as áreas agrícolas e para construir novas habita·

ções para a população sempre crescente. Com o aumento populacional, houve também o
aumento do lixo em geral e do esgoto doméstico, os quais são lançados ín natura (salvo
umas poucas cidades), sem qualquer tratamento.

Aspecto de algumas lagoas de tratamento de esgoto doméstico
total estado de abandono da área).

(notar'

Este último fato produz um quadro larnentevel que gera o desenvolvimento de algumas doenças e ainda mantém outras que já deveriam ter sido erradicadas numa regiâ'o tão

:(1./i'.!!!ttfff:~(;t:~;t,
Aspecto de um pequeno córrego que desagua dlretemente no
Peretbs do Sul. levando esgoto doméstico.

Rio

desenvolvida. Infelizmente, muitos dos recordes nacionais de verminose e outras doenças
infectocontagiosas estão no Vale do Paraíba.
21

O mesmo córrego da foto anterior (notar o borbulhamento
devido ao excesso de poluição).

da água

Córrego que desagua no Rio Paraíba do Sul, levando esgoto industrial em grande quantidade,

Enfim, a degradação ambiental de nossa região produz teias incomensuráveis de
problemas, os quais só poderão ser sanados com o trabalho conjunto de todos os n(veis
da comunidade.
1.3 - À Situaçâo Atual
Atualmente o Vale do Paraíba é uma das regiões economicamente mais ricas e ecologicamente mais pobres do país. O Rio Paraíba do Sul outrora altamente produtivo e rico em fauna ictiológica, hoje possui parcos "lambaris" e "carás", Hoje, o Rio Paraíba
mai.s parece um grande valão carre. gado de sujeira de toda sorte de substâncias provenientes dos resíduos domésticos e industriais, que sâ'o descarregados diretamente em suas
águas sem qualquer tratamento. A vida no Rio Paraíba do Sul extinguiu-se a tal ponto que
\ \. há quem tema não haver mais possibilidade de recuperação. O "rio ruim" está fazendo jus
ao nome.
22

As matas ciliares aos cursos d'água, particularmente
ao Rio Paraíba do Sul, assim
como as próprias margens dos rios (que são consideradas áreas de preservação permanentes pelas leis federais n? 4771 /65 e n<? 7511 /86) estão quase que totalmente destruídas,

devido a grande quantidade de empresas exploradoras de areia existentes na região.
Só no municfpio de Caçapava existem 25 portos de areia ao longo do Rio Paraíba,

•

Aspecto da mata ciliar primitiva ainda existente em alguns trechos da
região.

a grande maioria deles, funcionando em condições totalmente ilegais e sem nenhuma preocupação com ambiente. A paisagem das margens do Rio Paraíba faz lembrar, em alguns

Aspecto de uma cava produzida por uma das empresas mineradoras de
areia.

pontos, as grandes dunas do Nordeste brasileiro. Algumas cavas de extração de areia, localizadas paralelamente ao rio, atingem tamanhos absurdamente grandes, tanto em área de
23

ocupação

{algumas com 2.500.000m2

)

como em profundidade (às vezes atingindo 18ml.

Grande "duna" artificia/mente produzida em um dos portos de areia.

Desbarrancamento das margens do Rio Para/ba do Sul devido a pro·

cesso de extração de areia.
A exuberante floresta latifoliada tropical deu lugar a algumas fazendas de criaçâco

\

de gado leiteiro, outras de plantação de arroz e a terras abandonadas com solo pobre ou
estagnado. Nessas últimas, o tempo tem desenvolvido um novo tipo de vegetação, onde
não existem as grandes árvores nativas e que às vezes é muito parecida com algumas áreas
do cerrado centro-braisleiro, com árvores esparsas de feitio baixo e retorcidos.
Muitas fazendas foram entregues na mão de grandes empresas "ref lorestadoras" que
transformam o pouco que existe de paisagem natural em um grande eucaliptal, o qual às
vezes perde-se de vista e produz uma paisagem feia e monótona. Apenas alguns poucos
fazendeiros mais conscienciosos guardam em suas terras pequenos capões de matas naturais.
24

Aspecto do "cerrado

vetepereibeno" que esta se formando em algumas

áreas da região.

li

"',.e' i?t···

Euca/ipta/ de propriedade de empresa "retlorestsdore ".

A fauna desapareceu quase que totalmente, ou melhor, a maíor parte da fauna· silvestre nativa desapareceu. Porém, uma grande quantidade de roedores adaptados a comer
gramíneas e cereais desenvolveram-se bastante e aumentaram suas populações. Este fato
trouxe conseqüentemente um aumento nas populações de ofrdeos peçonhentos que se alimentam dos roedores. Os felinos, canrdeos, primatas e outros grandes mamíferos estão
ameaçados de extinção, ou totalmente extintos em certas áreas; o mesmo se sucede com
as aves em geral. Muitos invertebrados desapareceram sem ao menos serem cientificamente descritos e também muitas plantas de pequeno porte, principalmente bromélias e orquídeas. As grandes árvores de madeira de lei há muito se foram.
As belezas cênicas e o patrimônio geo-paleontolótico foram praticamente destruídos pelo desmatamento, pela exploração das rochas e dos fósseis do solo para fins industriais, agrícolas ou comerciais, estes últimos totalmente ilegais. Cabe lembrar que estamos
sobre a Baica Sedimentar de Taubaté, que possui um acervo fossil (fero tão pouco conhecido que ainda se discute a idade geológica da bacia.
25

Enfim, a situação não é nada agradável. Eu diria até que é calamitosa. Precisamos
tomar providências antes que seja tarde demais. O Vale Paraíba precisa sobreviver e se

Pequeno capão de mata natural de propriedade particular.

possível reviver como região natural, ainda que muito já tenha sido perdido, em parte, para sempre.

Um jequítíbá remanescente das antigas florestas da região.

1.4 - Como Resolver os Problemas
Três são as saídas básicas para a situação atual: a primeira diz respeito às áreas naturais ainda existentes e o conseqüente tratamento e ampliação das mesmas; a segunda envolve a educação ambiental para as populações (em todos os n (veis etários e sociais),
orientando-as sobre os problemas existentes e principalmente como evitar que novos problemas sejam desenvolvidos; a terceira diz respeito às entidades ambientalistas e aos Con-

26

selhos Municipais de Defesa do Meio Ambiente (COMDEMA), que devem conseguir maior
força política para poder garantir o respeito à natureza e uma boa qualidade de vida para
as populações, independente de algum preju (zo ao desenvolvimento dos municípios e da

região. A vida, seja ela humana, animal ou vegetal, deve ser valorizada antes de qualquer
coisa.
Ambas alternativas envolvem necessariamente uma ação conjunta dos governos e
das populações, as quais devem se fazer presentes em todas ações governamentais, através
das associações de bairros ou de classe, e obviamente através das entidades ambientalistas
e dos Conselhos Municipais de Defesa do Meio Ambiente (COMDEMA), que terão de ser
criados em todos os municípios.
Considerando as três alternativas propostas para resolver os problemas é que discar·
rerei doravante. Em primeiro lugar descreverei as Ãreas Naturais ainda existentes na região
e posteriormente vou me ater ao papel das Entidades Ambientalistas e a Educação Ambiental. Ao final, concluo demonstrando as minhas esperanças de que o Vale do Paraíba e to·
das as demais regiões ameaçadas, venham a ter um futuro promissor.
li - ÃREAS NATURAIS DO VALE DO PARAÍBA
11.1- Considerações Gerais
Antes de mais nada, devo dar .um esclarecimento conceituai. A expressão "área natural" é, até certo ponto, difícil de ser definida; isto porque, na verdade, qualquer área é
natural, pois modificado ou não, tudo o que existe provém da natureza. Nosso conceito,
aqui adotado para "área natural", diz respeito às áreas da região que guardam totalmente
suas características primitivas ou àquelas que estão muito pouco modificadas. Quando eu
disse no início que "do ponto de vista natural ístico o Vale do Paraíba já acabou", eu estava exatamente me referindo às áreas naturais da região.
A maior parte das áreas naturais ainda existentes localizam-se nas encostas e nos topos das Serras do Mar e da Mantiqueira. Estas áreas, na maioria das vezes, pertencem aos
governos (União, Estado e/ou Município) e apenas pequenas partes pertencem aproprietários particulares. Pelos seus posicionamentos Geo-Topográficos, estas áreas são consideradas pelo Código Florestal Brasileiro (Lei 4771/65) como "áreas de preservação permanentes", sendo proibidos o desmatamento, a caça, a pesca e a utlização de quaisquer dos
seus recursos naturais. Nas áreas naturais pertencentes aos governos é onde existe alguma
fiscalização e o Código Florestal é relativamente respeitado, mas na maioria das áreas não
há fiscalização e conseqüentemente a lei não é cumprida. Nas áreas de particulares sedesmata e se queima sem que as autoridades tomem qualquer providência em relação a esses
crimes. A obrigatoriedade de Relatórios de Impacto do Meio Ambiente (RIMA) para os
grandes empreendimentos tende a diminuir os abusos, mas por enquanto os proprietários
ainda estão usando e abusando de queimadas e desmatamentos.
Em 1983 foi criado o "Projeto de Macrozoneamento da Bacia Hidrográfica do Aio
Paraíba do Sul", que realmente previa a preservação das áreas naturais. Tal plano ainda
não foi desenvolvido porque o governo do Estado de São Paulo alega não poder controlar e coordenar as ações em todos os municípios. Mais recentemente, ficou decidido que
cada município terá autonomia para realizar o seu próprio macrozoneamento ambiental,
porém até agora nada foi feito sobre o assunto. Em minha maneira pessoal de entender, o
rnacrozoneamento arnbierital (se bem feito) será um grande avanço prático para a preservação da natureza.
As áreas naturais ainda existentes devem ser todas preservadas, principalmente aquelas que estão no Vale do Paraíba propriamente dito, pois estas não são protegidas pelo
Código Florestal, exceto as que margeiam os cursos d'água.
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A criação de reservas e áreas de preservação deverá ser facilitada e incentivada pelos municípios a fim de que sejam resguardados o patrimônio naturalfstlco e a diversidade genética do Vale do Paraíba; seja permitido o reconhecimento da regia'o às gerações
futuras e principalmente sejam desenvolvidos trabalhos e estudos científicos sobre o patrimônio naturalístico regional através dos quais poderemos ter um melhor conhecimento
e, conseqüentemente, poderemos desenvolver um melhor manejo dos recursos, utilizandoos sem comprometimento da qualidade e da estabilidade do meio ambiente.
Existem várias áreas naturais criadas e definidas em lei como áreas de preservação
na região valeparaibana. Estas áreas estão preservadas sobre diferentes tipos de unidades
de preservação, que envolvem conceitos diferenciados e são definidas pelos diferentes níveis do governo. Mais recentemente, duas Portarias do extinto Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal {IBDF) - 327n7 P e 130/78 P - reconheceram em todo território nacional a existência de "Refúgios Particulares de Animais Nativos" e "Criadouros
Particulares de Fauna Silvestre". Infelizmente, aqui na região, poucos proprietários particulares utilizaram-se das citadas Portarias.
Passarei agora a descrever os diferentes tipos de unidades de preservação do Vale do
Paraíba, caracterizando e definindo as unidadese fazendo uma breve descrição de cada
uma delas.
11.2- Parque Nacional
"É uma área delimitada por abranger atributos excepcionais da Natureza a serem

preservados permanentemente, que está submetida a regime jurídico de inalienabilidade e
indisponibilidade em seus limites, inalteráveis a não ser por ação de autoridade legislativa
competente, e que está administrada pelo governo federal de modo a conciliar harmonicamente os usos científico, educativo e recreativo com a preservação integral e perene do
patrimônio atual" (MAGNAN IN 1, 1970).
Existem dois Parques Nacionais no Vale do Paraíba: o Parque Nacional do Itatiaia
e o Parque Nacional da Bocaina, apenas o segundo possui terras no Estado de São Paulo.
Cabe lembrar ainda que este é o único Parque Nacional que abrange terras paulistas e mesmo assim é uma porção pequena porque a maior parte do Parque está no Estado do Rio
de Janeiro.
11.2.1 - Parque Nacional da Serra da Bocaina
Este Parque foi criado pelo Decreto-lei n? 68.172 de 4 de fevereiro de 1971 e
abrange cerca de 120.000 hectares. Sua vegetação constitui-se de Floresta Tropical Pluvial de Encosta (MATA ATLANTICA), destacando-se formas endêmicas de pinheirais.
Acima dos 1.100 metros observam-se os Campos de Altitude do alto planalto.
A fauna do parque compreende vários animais ameaçados de extinção, como o
"mono-carvoeiro" (Brachyte~s arachnoides), a "ariranha" (Pteronura braslliensis}, a
"preguiça" (Bradypus tridactylus) a "hárpia" {Harpia harpya), o "macuco" (Tinamus
solitarius), a "jacutinga" (Pipile jacutinga) e outros.
11.3- Parque Estadual
"É uma área de porte considerável contendo formações ou paisagens de características naturais relevantes, onde espécies de plantas ou animais, sítios geomorfológicos e habitats são de grande interesse científico, educacional ou recreacional. Geralmente abrange mais de 1.000 hectares, suscetíveis de manejo em um estado natural ou quase natural.
A área deve ser sempre manejada de maneira a poder comportar educação ambiental e recreação em uma base controlada, mantendo ao máximo o seu estado natural. As terras
devem sempre pertencer ao poder público" (CONSEMA, 1985).
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São quatro os Parques Estaduais existentes no Vale do Paraíba: Parque Estadual de
Campos do Jordão, Parque Estadual da Serra do Mar, Parque Estadual da Ilha Anchieta e
Parque Estadual de /lhabela.
11.3.1 - Parque Estadual de Campos do Jordão
Criado pelo Decreto-lei n~ 10.148 de 24 de abril de 1939, é o mais antigo Parque
Estadual de São Paulo. Sua área abrange cerca de 8.200 hectares, dentro do município de
Campos do Jordão, numa altitude média de 1.600 metros.
Sua vegetação atual consiste de uma "Floresta Mista", associada a campos, à zonas
de sucessão e zonas de reflorestamento. A vegetação primitiva da região consistia de Floresta Latifoliada Tropical de Altitude com "araucária" (Araucaria angustifolia), o "pinheiro do Paraná", porém quando o parque foi criado muito da condição primitiva já havia sido modificada e por isso mesmo, hoje, existe uma mistura na vegetação.
A fauna, por sua vez, também é muito diversificada, exatamente por causa da grande variação de vegetação. Destacam-se: o "sauá" (Callicebus personatus), o "bugio"
(Alouatta fusca), o "macaco-prego" (Cebus apella), dentre vários outros,
Além das atividades recreativas, o parque possui um viveiro de plantas e uma estação
experimental de salmonicultura, com laboratório e criadouro de "trutas" (Salmo sp.).
11.3.2 - Parque Estadual da Serra do Mar
Este parque foi criado pelo Decreto-lei n<? 10.251 de 30 de agosto de 1977, tendo
sua área sido ampliada pelo Decreto-lei n<? 13.313 de 6 de março de 1979 e também pelo
Decreto-lei n<:> 19.448 de 30 de agosto de 1982. Sua área total atinge cerca de 310.000
hectares ao longo de vários municípios paulistas.
A vegetação constitui-se de Floresta latifoliada Tropical úmida de Encosta (MATA
ATLÂNTICA), numa altitude média de 600 metros.
·
A fauna do Parque Estadual da Serra do Mar é muito diversificada e caracteriza-se
principalmente pela presença dos grandes felinos, a "onça-pintada" (Panthera onca), a suçuarana" { Felis concolor) e a "jaguatirica" ( Fel is pardalis) e vários outros animais ameaçados de extinção.
11.3.3 - Parque Estadual da Ilha Anchieta
Criado pelo Decreto-lei n'? 9.629 de março de 1977. Sua área, que engloba toda a
ilha que lhe dá o nome, atinge 1.000 hectares no município de Ubatuba, numa altitude
média de 500 metros.
A vegetação do parque consiste principalmente de Floresta Latifoliada Tropical
Úmida de Encosta (MATA ATLÂNTICA) porém, existe "mistura" em grande parte da
área, devido a ocupação humana na ilha.
A fauna é relativamente pobre e provavelmente compõem-se também de alguns animais trazidos pelo homem. Podem ser encontrados no parque: O "gambá" (Didelphis marsupialis), o "cachorro do mato" (Cerdocyon thous), a "saracura" (Rallus sp.) e outros.
Recentemente os jornais publicaram matérias comentando sobre a existência de
uma superpopulação de herbívoros no parque que estavam destruindo a vegetação da ilha.
Este fato deveu-se a introdução de animais no parque sem nenhum critério ecológico.
11.3.4 - Parque Estadual da llhabela
Criado pelo Decreto-lei n° 9.414 de 20 de janeiro de 1977. Sua área engloba quase
todo o município de l lhabela, abrangendo cerca de 27 .000 hectares numa altitude média
de 800 metros.
29

A vegetação do parque consiste na Floresta Latifoliada Tropical úmida de Encosta
(MATA A TLANTICA), na maior parte da área, mas existem várias áreas modificadas por
ação antrópica, e também alguns manguezais e vegetação de restinga próximo à praia, em

vários pontos da ilha.
A fauna é bastante diversificada e destacam-se principalmente: o "bugio" (Alouatta
fusca), a "capivara" (Hydrochaeris hydrochaeris), a "garça branca" (Egreta thula) e mui·
tos outros.

11.4- Reserva Floresta (Reserva de Recursos)
"Esta categoria de manejo é transitória. Geralmente trata-se de área extensa, não
habitada, de difícil acesso e em estado natural, da qual ainda se carece de conhecimento e
tecnologia para o uso racional dos recursos, ou quando as prioridades nacionais em rnatéria de recursos humanos e financeiros impedem investigações de campo, avaliação e o desenvolvimento delas no momento.
Os valores naturais, sociais e econômicos não se encontram suficientemente identlficados a ponto de permitir que a área seja manejada sob uma categoria específica de áreas
silvestres ou para sua conversão em outros usos da terra.
Os objetivos gerais de manejo são proteger os valores do recurso natural para uso
futuro e impedir ou reter atividades de desenvolvimento, até que sejam estabelecidos outros objetivos de manejo permanentes ou para outro fim" { 1. U.C. N., 1978).

11.4.1 - Reserva Estadual d~ Bananal
Criada pelo Decreto-lei n'? 43.193 de 3 de abril de 1964. Sua área abrange cerca de
880 hectares no município de Bananal, numa altitude média de 1.000 metros.
A vegetação da reserva consiste na F !aresta Tropical Úmida (MATA ATLANTICA).
A fauna inclui o "queixada" (Tayassu tayassu}, a "lontra" { Lutra platensis) e o
"sabiá" (Turdus sp.).

lt.5-Area de Proteção Ambiental
"São áreas assim declaradas por ato do poder público, com o objetivo de proteger
valores ambientais significativos, assegurar o bem-estar das populações humanas e conservar ou melhorar as condições ecológicas locais, obedecendo medidas que limitem ou prolbam a instalação de atividades potencialmente poluidoras ou danosas às condições ecológicas locais.
Trata-se de uma forma de conservação, que disciplina o uso e a ocupação so solo,
não obstruindo porém o desenvolvimento econômico da região abrangida" (SÃO PAULO,
1987).
11.5.1 -Área de Proteção Ambiental de Santo Antônio do Pinha(
Criada pelo Decreto Municipal n<? 458 de 8 de junho de 1983. Esta A.P.A. engloba
toda área rural e urbana do município de Santo Antônio do l?\t\hat e protege parte dos
ecossistemas serranos da Serra da Mantiqueira.
11.5.2 -Área de Proteção Ambiental de Roseira-Velha
Também criada por Decreto Municipal n? 424 de 25 de novembro de 1983. Esta
A.P.A. engloba parte do município de Roseira no sítio onde localiza-se o distrito de Roseira-Velha - protegendo os ecossistemas e os mananciais hídricos e ainda resguardando o
valor histórico e a potencia/idade turística de Roseira-Velha.
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11.5.3 - Area de Proteção Ambiental de Silveiras
Criada pela Lei Estadual n'? 4.100 de 26 de junho de 1984. Esta A.P:A. engloba
uma área de 42.700 hectares, da região rural e urbana do munic(pio de Silveiras e protege
os ecossistemas da Serra do Bocaina e a área urbana que dispõe de exemplares arqultetônicos significativos do ciclo do café no Vale do Paraíba (SÃO PAULO, 1987).
11.5.4 - Área de Proteção Ambiental de Campos do Jordão
Criada pela Lei Estadual n'? 4.105 de 26 de junho de 1984. Esta A.P.A. engloba
uma área de 26.900 hectares da região rural e urbana do município de Campos do Jordão
e protege parte dos ecossistemas da região da Serra da Mantiqueira (SÃO PAUL0, 1987).
11.5.5 -Area de Proteção Ambiental da Serra da Mantiqueira
Criada pelo Decreto Federal n<? 91.304 de 3 de junho de 1985. Esta A.P.A. engloba
uma área com mais de 500.000 hectares abrangendo terras dos municípios paulistas de
Campos do Jordão, Cruzeiro, Lavrinhas, Pindamonhangaba, Piquete, Santo Antônio do
Pinhal e Queluz; estendendo-se pelos Estados vizinhos de Minas Gerais e Rio de Janeiro.
Protege os ecossistemas serranos da região da Serra da Mantiqueira (SÃO PAULO, 1987).
11.6- Parques e Reservas Municipais
. São pequenas áreas de preservação declaradas por alguns municípios que guardam
relevantes aspectos da natureza primitiva da regiâ'o. Algumas dessas áreas possuem verdadeiros "santuários ecológicos" que devem ser mantidos intactos para sempre.
11.6.1 - Parque Municipal de São José dos Campos
Criado pela Lei Municipal n~ 2.163 de 6 de abril de 1979 (sob a denominação de
"Reserva Florestal da Boa Vista") foi definido como Parque Municipal em 1983.
Este parque abrange uma área de 2.468 hectares nas: encostas da Serra da Mantiqueira, no município de São José dos Campos. Desenvolve atividades preservacionlstas,
educacionais, recreativas e ainda abriga o Horto Municiapal de São José dos Campos. A
maior parte da área consiste de Floresta Latifoliada Tropical Úmida de Encosta (MATA
ATLÂNTICA) primária em alguns pontos e secundária no restante ..
A área ocupada pela sede e pelo horto abriga também um laboratório e uma sala
de aula, onde os alunos da Rede Municipal de Ensino (1_<? grau) estudam Ecologia e
aprendem noções de jardinagem e agricultura. Existem ainda quiosques para recr.eação
e algumas picadas que permitem incursões pela mata.
11.6.2 - Reserva Florestal da Serra do Palmital
Criada pela Lei Municipal n<? 2.400 de 28 de junho de 1988. Esta área encontra-se
sob a denominação de Reserva. enquanto se estuda sua aptidão específica corno área de
preservação. É vedada, por enquanto, à visitação pública.
A reserva abrange uma área com cerca de 2.400 hectares no município de Caçapava na divisa com Monteiro Lobato. A maior parte da área consiste de Floresta Latlfoliada Tropical Úmida de Encosta (MATA ATLÂNTICA) primária em vários pontos. Destaca-se a presença do "palmiteiro" (Euterpe edulis) que dá nome à região.
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11.6.3 - Reserva Florestal Trabílu
Criada pela lei Municipal n? 1.627 de 27 de junho de 1977. Esta área encontrase sob a denominação de Reserva enquanto se estuda sua aptidão específica como área
de preservação. É vedada, por enquanto, à visitação pública.
A reserva abrange uma área de 5.01 O hectares nas encostas da Serra da Mantiqueira
no município de Pindamonhangaba. A maior parte da área consiste de Floresta Latifoliada Tropical Omida de Encosta em transição com Floresta Latifoliada Tropical Ümida
de Altitude (MATA ATLANTICA) porque é comum se encontrar na área exemplares
de "Pinheiro do Paraná" (Araucaria angustifolia) no meio da vegetação.

11.6.4 - Parque Ecológico de Tremembé
Embora denominado de "Parque Ecológico" na verdade não se trata de uma área
de preservação definida. A área, que também é conhecida como "Morro da Caixa O'água"
e "Mata da Prefeitura", consiste de um pequeno capão de mata natural, localizado no
município de Tremembé.
A Universidade de Taubaté e o Instituto Florestal estão estudando a possibilidade
de transformar a área em um Parque Ecológico efetivo.
O Departamento de Agronomia da Universidade de Taubaté tem utilizado a área
· para desenvolver projetos relacionados à apicultura. Alguns professores e alunos da Uni·
versidade, periodicamente, visitam a área.

r 1.7 -

Outras Areas Protegidas

Nesse subt(tulo enquadro aquelas áreas criadas para fins agronômicos, zootécnicos ou florestais que embora não sendo áreas precrpuas de preservação, guardam dentro
de seus limites geográficos áreas preservadas em condições naturais primárias ou não, e
também as áreas de reflorestamento com plantas nativas da reqlão.

11. 7.1 - Estação Florestal de Experimentação Dr. Epitácio Santiago
Criada no in(cio de abril de 1934 sob o nome inicial de "Horto Florestal de Lorena", passou à denominação de Estação Florestal de Experimentação em 1964. Foi a Lei
Federal n<? 6.209 de 28 de maio de 1975 que definiu o nome atual da área: Estação Florestal de Experimentação "Dr. Epitácio Santiago".
A estação está localizada no munícrpío de Lorena e embora não sendo área de preservação, possui desde o ano de 1973 uma "Reserva Biológica" com cerca de 76 hectares
de vegetação natural que abriga grande quantidade de animais nativos da regiâ'o. Além da
"Reserva Biológica", a estação apresenta ainda cerca de 60 hectares de áreas reflorestadas,
infelizmente a maior parte com essências exóticas.
11.7.2-Serviço

de Produção de Mudas de São Bento do Sapuca(

Criado em 1944, o Serviço de Produção de Mudas de São Bento do Sapucaí é
conhecido como "Fazenda do Estado" e tem como atividade prioritária a produção de
mudas de plantas frutfferas. Localizado na encosta da Serra da Mantiqueira numa altitude
de 950 metros, ocupa uma área de 10t ,62 hectares e constitui-se numa importante área
florestada da região.
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QUADRO DEMONSTRATIVO DAS UNIDADES DE PRESERVAÇÃO DO VALE DO PARAISA E LITORAL NORTE DO ESTADO DE SÃO PAULO

NOME DA UNIDADE

ÁREA TOTAL

LEI E DATA DA CRIAÇÃO

MUNICl'i>IOSABRANGIDOS

PARQUE NACIONAL DA BOCAINA

120.000 ha

Dec. N9·S8172- 04/02/1971

AREIAS, CUNHA, BANANAL, SÃO JOSÉ DO BARREIRO e UBATUBA

RESERVA FLORESTAL DE BANANAL

884 ha

Dec. N9 43193- 03/04/1964

BANANAL

309.938 ha

Dec. N'?13313-06/03/1979

CUNHA, CARAGUATATUBA, SÃO SEBASTIÃO, PARAIBUNA, UBA·
TUBA, NATIVIDADE DA SERRA, SÃO LUIZ DO PARAITINGA

PAROUEESTADUALDECAMPOSDOJORDÃO

8.172 ha

Dec. N~ 10148 - 24/04/1939

CAMPOSDO JORDÃO

PARQUE ESTADUAL DA ILHA ANCHIETA

1.000 ha

Dec. N'? 9629- 29/03/1977

UBATUBA

PARQUE ESTADUAL DE ILHABELA

27.025 ha

Dec. N9 9414 - 20/01/1977

ILHABELA

ÁREA DE PROTEÇÃOAMBIENTALDESILVEIRAS

42.700 ha

Lei N94100- 20/06/1984

SILVEIRA$ E AREIAS

ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DE CAMPOS
DO JORDÃO

26.900 ha

Lei N'? 4105 - 26/06/1984

CAMPOSDO JORDÃO

ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DE S~ ANTÔ·
N 10 DO PINHAL

?

Oec. Municipal N<? 458 08/06/1983

SANTO ANTÓNIO DO PINHAL

ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DE SÃO JOS~
DOS CAMPOS

7

Decreto Municipal 7

SÃO JOS~ DOS CAMPOS

ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DE ROSEIRA·
VELHA

7

Oec. Municipal N~ 424 25/11/1983

. ROSEIRA

Dec. N~ 91304
03/06/1985
Dec. N~ 87561
13/09/1982
Lei Municipal N<?216306/04/1979

· CAMPOS DO JORDÃO, CRUZEIRO, LAVRINHAS, PINDAMONHAN·
GABA, PIQUETE, SANTO ANTÔNIO DO PINHAL e QUELUZ

PARQUE ESTADUAL DA SERRA DO MAR

ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DA SERRA DA
MANTIQUEIRA

500.000 ha

ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DA BACIA
HIDROGRÁFICA DO RIO PARAISA DO SUL

?

PARQUE MUNICIPAL DE SÃO JOS~ DOS CAMPOS

2.468 ha

RESERVA FLORESTAL DA SERRA DO PALMITAL

2.400 ha

Lei Municipal Nl'.?2400 28/06/1988

CAÇAPAVA

RESERVA FLORESTAL TRABIJU

5.010 ha

Lei Municipal NC? 1627 27/06/1977

PINDAMONHANGABA

Todas as áreas de Proteção de Mananciaise encostasda Serra da Manti·
queira
SÃO JOSÉ bos CAMPOS

GRANDES.

PAULO

1 -

. 234-

5678-

91011 12 13 -

1416-

PARQUE NACIONAL

DA BOCAINA

RESERVA FLORESTAL DE BANANAL
PARQUE ESTADUAL DA SERRA DO MAR
PARQUE ESTADUAL DE CAMPOS 00 JORDÃO
PARQUE ESTADUAL DA ILHA ANCHIETA
PARQUE ESTADUAL DE ILHABELA
ÁREA DE PROTEÇÃO AMB1ENTAL DE SILVE IRAS
ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DE CAMPOSDO JORDÃO
ÁREA OE PROTEÇÃO AMBIENTAL DE SANTO ANTÔNIO DO PINHAL
ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL OE SÃO JOSI: DOS CAMPOS
ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DE ROSEIRA-VELHA
ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DA SERRA DA MANTIQUEIRA
PARQUE MUN lCIPAL DE SÃO JOS~ DOS CAMPOS
RESERVA FLORESTAL DA SERRA 00 PALMITAL
RESERVA FLORESTAL TRAB1JU

Fig. 2 - Mapa identificando as posições das áreas de preservação
definidas por lei no Vale do Para(ba,
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111. 1

O MOVIMENTO AMBIENTALISTA

- O Pioneirismo

O movimento ambientalista na região teve in(cio por volta de 1979 e três foram os
nomes que mais se destacaram: João de Toledo Cabral, José Lu(s Pasin e Ocfllo José Aze·
vedo Ferraz.
João de Toledo Cabral destacou-se por ter criado o primeiro "Grupo Ambientalista"
da região (GRUPO CONSICÊNCIA ECOLÓGICA de São José dos Campos) e a partir da(
esteve presente em todas as atividades relacionadas com o meio ambiente naquele muni·
cfpio e na região como um todo.
Cabral ganhou vários prêmios e comendas pelas suas atividades. Dentre esses, os
·mais importantes são respectivamente: o Título de Delegado Protetor dos Animais da
U.1.P.A. (União Internacional Protetora dos Animais), em 1981 e a Medalha Cassiano Ri·
cardo da Câmara Municipal de São José dos Campos, em 1988.
Cabral foi também o idealizador de um "Código de Proteção aos Animais", em
1982 e, atualmente, colabora com vários jornais da região, onde já publicou mais de 100
artigos sobre Ecologia e meio ambiente.
José Luís Pasin é historiador renomado na região. Autor de vários trabalhos sobre a
história do Vale do Paraíba e sobre a preservação do patrimônio histórico, cultural e arnbiental.
Pasin destacou-se nas atividades ambientalistas na região do "fundo do vale", tendo
influenciado bastante na criação da Area de Proteção Ambiental de Roseira-Velha. Pasin
foi também responsável por vários eventos ambientalistas na regiâ"o e quando presidente
do Instituto de Estudos Valeparaibano de Guaratinguetá promoveu a elaboração da "Carta de Defesa do Patrimônio Ambiental do Vale do Paraíba",
Ocflio José Azevedo Ferraz começou suas atividades ambientalistas em 1979, ano
em que uma indústria reprocessadora de metais pesados resolveu instalar-se em Caçapava.
Ocflio e seguidores travaram árdua batalha para evitar a implantação da indústria, mas
infelizmente os ambientalistas não conseguiram atingir seus objetivos e até hoje ainda se
discute o problema.
Ocülo foi o criador do Conselho de Defesa Ambiental de Caçapava (CODAN} e um
dos idealizadores das "Cartas de Defesa de Patrimônio Ambiental de Caçapava e de Sil·
veiras". Suas atividades relacionadas à causa ambientalista permitiram que ele chegasse a
membro do "Conselho Estadual de Meio Ambiente", onde defendeu os interesses da região.
Os primeiros ambientalistas da regiâ'o também se fizeram presentes no que tange a
a criação do Conselho Estadual do Meio Ambiente (CONSEMA). Foi daqui, em 1982, que
partiu o "abaixo assinado" que foi entregue ao então candidato a governador do Estado
de São Paulo (André Franco Montoro). No documento, que ao final continha mais de
8.000 assinaturas, os ambientalistas pediam a criação do CONSEMA. Quando assumiu o
governo, Montoro acatou a sugestão dos ambientalistas e o CONSEMA foi efetivado.

111.2 - O Papel das Entidades Ambientalistas
Depois do Grupo Consciência Ecológica ( 1979} e dos primeiros movimentos ambientalistas na região, vários outros grupos se formaram, evidenciando o aumento do número de pessoas preocupadas com a causa ambientalista. Em algumas cidades chegaram a
ser formados diretórios dos Partidos Ecológicos (PV e PVEP) que chegaram a ter representantes nas Câmaras municipais.
O aumento de grupos ambientalistas propiciou um aumento da força polftíca da·
queles interessados nas questões relacionadas ao meio ambiente. As Prefeituras e Câmaras
35

municipais passaram a ser cobradas com relação a qualidade do meio ambiente nos diferentes munic(pios da região. Consequentemente,
as questões ambientais passaram a ser
mais discutidas pelas autoridades municipais. A imprensa deu espaço à causa ambientalis-

ta e a opinião pública sobre o assunto começou a ser considerada.
As autoridades municipais foram gradativamente cedendo às pressões. Algumas delas criaram órgãos de assessoria, comissões, setores, diretorias e até secretarias de meio ambiente; outras resolveram seguir as propostas do Conselho Estadual do Meio Ambiente
(CONSEMA) e criaram ou estão criando os seus Conselhos Municipais de Defesa do Meio
Ambiente '{COMDEMA).
O trabalho conjunto das várias entidades ambientalistas da regiio fez surgir no in(cio de 1989 a chamada "FRENTE VERDE", que é em verdade uma associação das entidades ambientalistas do Vale do Paraíba. A "FRENTE VERDE" congrega 22 entidades.
Seu objetivo principal é uma ação conjunta, unificando o movimento ambientalista nas
causas de interesse regional, mas mantendo a individualidade municipal de cada entidade.
Através da "FA ENTE VERDE" as entidades ambientalistas pretendem forçar os
governos municipais a tomarem atitudes prudentes em relação ao meio ambiente, responsabilizando as autoridades municipais por qualquer dano produzido.
A ''FRENTE VERDE" pretende também ser o elo de ligação entre a população va\eparaibana e as entidades ambientalistas, as quais se incumbirão de liderar, divulgar e
orientar àquelas quanto as formas de evitar ou resolver os problemas ambientais.
111.3 - Os Grandes Problemas Ambientais da Região
A rigor são três os principais problemas ambientais da região: a industrialização, a
supermetrópole e a poluição do Rio Paraíba do Sul.
A industrialização da regiã'o gera o aumento das cidades, o que leva ao aumento da
população condicionando a necessidade de aumento do cinturão verde, conseqüentemente, produzindo um aumento da polulção. Para conter a industrialização desordenada é necessário que os zoneamentos municipais sejam elaborados considerando os interesses ambientalistas, os quais precisam ser compátiveis com a capacidade da regiã'o. Certos tipos de
indústrias devem ser proibidas de se fixar no Vale do Paraíba desde já, por exemplo: indústrias qurrnlcas e bélicas.
Indústrias que por ventura queiram e possam se instalar na região deverão cumprir
normas especfficas, além de terem que apresentar Relatório de Impacto Sobre o Meio
Ambiente (RIMA} para a Secretaria Estadual do Meio Ambiente e à Prefeitura do Município onde pretenderem se instalar.
A supermetr6pole valeparaibana, que muitos acreditam irá existir nos próximos 20
anos, tem que ser esquecida desde já. A região só poderá viver, ou melhor sobreviver, se
mantiver suas características primitivas próprias e, para tanto, devem ser respeitados os
valores ambientais e culturais. O Vale do Paraíba não pode mais sofrer, pois do contrário
será o caos. Se a supermetrópole acontecer, não haverá mais solução para os problemas
ambientais da região. ~ necessário, mais uma vez, uma definição da ocupação dos espaços
nos planos de zoneamento dos municípios, de forma tal. que salvaguarde nos limites da
ocupação áreas de reserva que não devem ser ocupadas de forma alguma.
A poluição da Bacia do Rio Paraíba do Sul é o maior de todos os problemas am. bientais da região, exatamente porque é a somatória dos demais problemas. Toda região
utiliza-se da água da Bacia e todos os resíduos são também jogados na Bacia. E um ciclo
vicioso onde -se tira água e devolve constantemente. Para que este ciclo se mantenha é
· necessário que se controle a água que se devolve, a fim de que se possa ter certeza da qualidade da água que se utiliza.
É necessário que se tome uma postura única de controle por todas as Prefeituras
municipais quanto ao tratamento dos esgotos domiciliares. Também é necessário uma fls36

callzação efetiva das indústrias, no sentido de que as mesmas tratem a água que devolvem
aos rios e filtrem o mais poss(vel a fumaça, para que as partículas indesejáveis não sejam
· lançadas nó ar e posteriormente caiam no solo e sejam levadas também para os rios na
época das chuvas. Os agrotóxicos utilizados nas fazendas da região devem ser controlados
para que os mesmos não atinjam o lençol freático e, conseqüentemente, contaminem toda
a Bacia. Se todos esses cuidados forem tomados, dentro de pouco tempo poderemos ter o
Rio Para(ba do Sul e todos os demais rios da Bacia saudáveis, tal e qual foram no passado.
Basta o homem não poluir que a natureza se encarregará do restante.
As resoluções para os três grandes problemas enfocados deverão ser as metas das entidades ambientalistas, da "FRENTE VERDE" e de todos os segmentos da comunidade
valeparaibana, para que seja possível garantir um meio ambiente de boa qualidade às ge·
rações futuras e para que o Vale do Paraíba continue sendo uma regiâ'o compatível com a
vida humana.
111.4 - Uma Vitória Histórica
Há muitos céticos que não acreditam na força do movimento ambientalista e ta·
cham os ambientalistas de românticos sonhadores. Há também muitas pessoas que n!o se
ligam à causa ambientalista por falta de informação ou por achar que não adianta lutar
porque a causa é inglória. Existem, ainda, aqueles que são interessados em destruir cada
vez mais o ambiente, pois são ignorantes, têm vlsão curta, objetivam o lucro imediato e
não têm qualquer sentimento em relação à vida. Esses últimos, além de tudo, atravancam
o movimento, porque enganam as demais pessoas.
Todas essas pessoas, anteriormente citadas, devem lembrar-se do caso da "Rodovia
do Sol". Uma rodovia absurda que cortaria o Parque Estadual da Serra do Mar e ligaria
Jacare( até São Sebastião e cujo projeto veio de cima para baixo, pois havia vários interesses na construção, mas a estrada não saiu do papel. Este fato ocorreu aqui no Vale do Paraíba graças à força das entidades ambientalistas da região, que conseguiram sensibilizar o
Conselho Estadual de Meio Ambiente que vetou a estrada por unanimidade. Isto compro/va a força que o movimento ambientalista tem hoje e a que poderá ter no futuro.

IV - EDUCAÇÃO AMBIENTAL
1 V .1

- Considerações Gerais

Conceituar Educação Ambiental é uma tarefa muito _dif(cil, já tentada por muitos
autores, mas que sempre deixou dúvidas quanto ã abrangência dos conceitos emitidos,
isto porque a idéia da Educação Ambiental é. muito maior do que as palavras podem expressar. Mesmo assim, tentarei deixar aqui uma vaga noção sobre o que seja a Educação
Ambiental.
Segundo a Reunião Internacional sobre Educação Ambiental nos Planos Escolares,
promovida pela UNESCO em 1970, a Educação Ambiental é "o processo que consiste em
reconhecer valores e conceitos, com o objetivo de formentar as aptidões e atitudes necessárias para compreender e apreciar as inter-relações entre o homem, sua cultura e seu meio
biofísico. A Educação Ambiental traz lmpllcita também a prática de um código de comportamento com respeito as questões relacionadas com a qualidade do meio ambiente".
Embora eu não concorde com certas posições assumidas na definição acima, acredito que ela seja bastante razoável, pois abrange os vários aspectos que a matéria exige. Em
minha opinião, a Educação Ambiental deve ser um misto de Ecologia, Sociologia, Economia, História, Política e Etologia, no qual devem ser consideradas todas as posições
sócio-econômicas e natural(stica que foram vivenciadas pelo homem ao longo da história,
afim de que seja desenvolvida uma postura comportamental adequada no trato com o
meio ambiente, seja ele qual for. A Educação Ambiental é, em última análise, um novo
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modelo de educação que visa, como interesse principal, a manutenção da qualidade da
vida (em seu sentido mais amplo) em função da preservação e da conservação do ambiente
no qual a vida se desenvolve.
A Educação Ambiental deve ser codificada segundo uma filosofia natural (stlcosociológica, a qual talvez esteja contida na proposta filosófica sugerida por Jean Dorst, em
seu livro: "A Força do Ser Vivo".
IV.2

- A Importância da Educação Ambiental

A Educação Ambiental é a única forma viável de se manter o desenvolvimento da
civilização humana, sem que se atinja o caos natural(stico.
Considerando esta afirmativa, toraa-se desnecessário discorrer sobre a importância
da Educação Ambiental como parte fundamental na formação do homem atual e futuro.
Entretanto, há de se considerar que medidas deverão ser tomadas para se desenvolver uma
metodologia eficiente, no trabalho de orientação do homem sobre a matéria. Esta metodologia deverá estar relacionada, o mais poss(ve!, com a realidade presente do local onde
estiver sendo implantado o programa de Educação Ambiental.
Infelizmente a sociedade atual está presa a um tipo de mentalidade que visa o lucro
imediato, sem considerar as conseqüências que geram este imediatismo. O homem não
consegue ver que o lucro excessivo de hoje é o prejuízo e talvez a ruína de amanhã. Alguém já disse que Ecologia e Economia são as mesmas coisas observadas por enfoques distintos, mas muitos homens ainda não entenderam que isto é uma verdade.
Devemos lembar que "por enquanto" só temos um planeta Terra, e que dele retiramos todo o recurso utilizado e que esses recursos são finitos, assim como nós e o próprio
planeta. Temos que começar a pensar, que tipo de vida queremos deixar para as gerações
futuras (se é que essas existirão)?
É assim que entendo a lrnportâncla da Educação Ambiental. Ela deve ser questiona·
dora da atividade humana, no intuito de cobrar do homem todo dano causado ao ambiente, pois este é de fato causado ao próprio homem, ou melhor,ao planeta e a vida como um
todo.
IV.3

- A Educação Ambiental Como Matéria Curricular

A Constituição Federal, em seu artigo 225, parágrafo 1, inciso VI, tornou obriçatório o ensino de Educação Ambiental em todos os níveis de ensino no Território Nacional.
Embora este fato seja de considerável valia para a formação ambientalista da população,
ele trouxe grandes discussões sobre como deveria ser ministrada a "nova matéria". Alguns
admitem uma disciplina específica sobre o assunto, outros sugerem a diluição da matéria
por todas as disciplinas curriculares de todos os cursos.
A segunda forma parece ser a mais correta, por três fatores principais. Em primeiro
lugar, seria muito difícil conciliar; numa única disciplina, toda abordagem ambientalista,
haja vista que a matéria envolve as mais diversas áreas do conhecimento, como já foi dito.
Em segundo lugar, a diluição da matéria em todas as dísclplinas servirá para mostrar que a
Ecologia como ciência está relacionada com todas as atividades humanas e obrigará também aos professores de outras áreas a assumirem uma postura ambientalista. Em terceiro
lugar, não haveria necessidade de se ampliar a grade curricular com mais uma matéria, o
que seria mais um transtorno ao nosso já deficiente sistema de ensino.
A multidisciplinaridade da matéria, por si só, justifica sua diluição pelas disciplinas
curriculares existentes. Ao ser di/u(da, a matéria será ministrada indireta e subjetivamente,
o que conseqüentemente fará com que ela seja assumida naturalmente por contingência
dos fatos.
Dois aspectos devem ser considerados na Educação Ambiental: a educação do aluno
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e a educação do professor. Em ambos haverá a necessidade de uma formação de conceitos básicos, que deverão estar presentes no contexto de todas as disciplinas. Palavras como:
adaptação, ecossistema, nicho ecológico, inter-relação, equilíbrio dinâmico, ciclos biogeoquímicos, sucessão, poluição, natureza, sociedade, população, comunidade, violência, trabalho, produção, recursos e outras deverão ter seus significados definidos várias vezes, de
várias formas em vários I usares, Assim, essas palavras serão assumidas no vocabulário comum, sendo observados os seus conceitos em todos os níveis da população. Não adianta
se falar de Ecologia, precisa se definir, discutir e exibir Ecologia para que ela chegue a todos os níveis. Os conceitos ecológicos têm que passar a fazer parte integrante do arsenal
·de conceitos de todos os indivíduos.

1 V .4 - O Papel das Autoriades
As autoridades político-administrativas deverão ser os responsáveis pela implantação dos programas de Educação Ambiental em todos o Território Nacional, orientando as
entidades educativas de como proceder.
No Vale do Paraíba, particularmente, as Prefeituras Municipais deverão trabalhar
em conjunto e em consenso {talvez através do CODIVAP) a fim de que sejam produzidos
programas que reflitam a verdade e o interesse específicó da região ou das micro-regiões
valeparaibanas. É preciso que as autoridades municipais sejam orientadas a não aceitar pacotes pré-fabricados vindo de outras regiões do país, porque estes não são adequados para
nossa situação. O Vale do Paraíba, como qualquer outra região, é único e tem problemas
ambienta is específicos, que devem ser tratados dentro de seus I imites regionais. Muito embora devem existir normas federais e estaduais a serem seguidas, essas só podem servir como modelos, para aquelas que serão aplicadas na regiâ'ó.
As Prefeituras e Câmaras Municipais deverão estar assessoradas de profissionais de
Educação ligados às áreas de interesse da Educação Ambiental, a fim de que os mesmos
possam propor programas específicos compatíveis com a condição ambiental do município. Será de suma importância a conotação municipal no desenvolvimento e na aplicação
dos programas, para que os objetivos sejam atingidos o mais rápido possível.
V -

PERSPECTIVAS FUTURAS

Se mantivermos o pouco que sobrou de natureza primitiva na regiiío e se seguirmos
as proposituras sugeridas nestre trabalho e outras que possam surgir, tenho certeza 'que
dias melhores virão.
Entendo que as autoridades, os ambientalistas, os professores, os alunos e a população em geral terão uma qrande missão pela frante e penso que o resultado será o esperado. Acredito que no futuro o homemnão mais terá que ser ensinado a viver respeitando a
natureza e o ambiente, porque tal fato passará a ser um aspecto nato da condição humana. O homem entenderá que ele faz parte da natureza e que embora possa modificá-la,
nem sempre esta é a melhor atitude a ser tomada. . . O homem, ser social, lembrará antes
de tudo que é um ser natural e que depende do ambiente à sua volta, porque o ambiente
em boas condições é o que mantém a vida. O homem entenderá, enfim, que só existe um
ambiente propício à vida, aquele que harmoniza natureza e sociedade.
Se meu intento for um sonho, quero vê-lo transformado em realidade, não importa
o quanto tenha que demorar. Espero estar vivo para ver, mas se não estiver, morrerei sonhando como tantos fizeram.
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