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Seminário sobre o V ALE DO RIBEIRA 

"Plataforma Ambiental Mmima para o Desenvolvimento Sustentável do 
Vale do Ribeira (Agenda 21 para o Vale do Ribeira)"· 

O V ALE DO RIBEIRA 

O V ale do Ribeira localiza-se na região sudeste do Estado de São Paulo, abrangendo, parte 
do Estado do Paraná. 

É uma área da Serra do Mar, caracterizada pela alta declividade, coberta pela Mata 
Atlântica. 

Nesta região. localiza-se 40% dos 810.000 hectares de Parques, Reservas e Estações 
Ecológicas Estaduais. 

Além disto o instituto do tombamento, que atinge toda Serra do Mar, as áreas declaradas 
e.; proteção permanente por força do Código Florestal e a instituição de Áreas de Proteção 
Ambiental e o Decreto nº 750 da Mata Atlântica, faz com que se caracterize como uma 
região onde o meio ambiente natural é objeto de um complexo legal que visa a preservação 
da biota e paisagem regional. 

No entanto a exuberância da Mata Atlântica, objeto da proteção por tantos diplomas legais, 
é ameaçada pelas necessidades geradas na luta da sobrevivência pela população mais pobre 
dos ricos Estados de São Paulo e Paraná. 

Segundo o estudo "Dinâmica Sócio-Econômica do V ale do Ribeira", realizado pela 
RNGECORPS como parte de seu contrato com a Secretaria de Estado do Meio Ambiente 
de execução do projeto de macrozoneamento da região a distribuição de renda do V ale do 
Ribeira, em comparação com a distribuição no Estado é a seguinte: 

FAIXA DE RENDA VALE %CUMULATIVO ESTADO 
(Sáíario Mínimo) 

SEM RENDA 51,4 1.4 
ATÉ 1 17.9 69,3 15.5 
DE l A 2 16,6 85.9 22.5 
DE 2 A 5 9,9 95,8 36,l 
+ 5 3.8 99,6 24,l 

%CUMULATIVO 

16,9 
39.4 
75.5 
99.6 

A região apresenta, ainda, alto grande analfabetismo, sendo que, em Tapiraí chega a 56% 
da população maior de 1 O anos de idade. assim como o grau de mortalidade infantil é o 
mais alto do Estado: chegando a 73 mortos por mil nascidos. também, no município de 
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Este quadro faz com que as unidades de conservação daquela região, assim como toda 
legislação ambiental, seja vista por amplos segmentos sociais como obstáculos ao 
"desenvolvimento "da região. 

T a1 a situação é agravada por uma série de empreendimentos em implantação ou 
planejados pelo Governo do estado e particulares. 

Muitos vêem esses empreendimentos como instrumento para impulsionar a economia do 
Vale. 

Em primeiro lugar há que se destacar a reforma e implantação da segunda pista da BR 116, 
Rodovia Regis Bittencourt, que liga são Paulo a Curitiba, e que constitue a espinha dorsal 
de comunicação do Vale. A melhoria do sistema viário aproxima a região da capital 
paulista, fato que pressiona a estrutura fundiária na medida em que potencializa o 
parcelamento do solo para unidades de sítios e chácaras de fim de semana. 

Em segundo lugar há o projeto de se construir as seguintes hidroelétricas no Rio Ribeira de 
Iguape: 

Nome 
UHE TlnJCO ALTO 
ITAÓCA 
FUNlL 
BATATAL 

Empresa 
CBA/VCYJ'ORANTIM 
CESP 
CESP 
CESP 

Potência (MW) 
155 
59 
97 
117 

Estas UHEs inundarão áreas da Mata Atlântica, inclusive em unidades de conservação, 
áreas urbanas e agrícolas. 

Além dos impactos diretos da construção, seja com a expulsão de cerca de 10.000 
habitantes, pela mudança do regime das águas, pela inundação de áreas cênicas e 
biologicamente únicas, a produção de energia na região vai reforçar o projeto 
governamental de estabelecer distritos industriais, especialmente os minerários, na região. 
fato que certamente pressionará a Mata Atlântica. 

A mudança do regime do Rio Ribeira de Iguape vai causar um impacto não avaliado na 
região estuarina-iagunar de Iguape-Cananéia, uma vez que sedimentos e organismos que 
são carreados pelo rio para aquele mar interior serão retidas nas diversas barragens. 

Outro impacto não avaliado é o que será acarretado pela UHE Funil que represará águas 
contaminadas por efluentes, da empresa Plwnbum S/ A., com altos teores de chumbo. 
Como cita o Rima da UHE Funil. realizado pela Engevix para a CESP, as concentrações 
de chumbo nos sedimentos ultrapassam os limites da legislaçãoem todos os pontos do Rio 
Ribeira de Iguape, sendo que em alguns locais os níveis no sedimento são 100 vezes 
superiores ao maior valor admitido; em vísceras de alguns peixes os níveis chegaram a 
4.000 vezes os valores dos limites máximos admitidos. 
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Ocorre que em uma região onde falta pão, casa, perpectiva de vida melhor é muito dificil 
mostrar que grandes empreendimentos não vão trazer melhoria de qualidade de vida, ainda 
mais num quadro de desarticulação dos diversos setores sociais que se aliam contra os 
grandes projetos. 

Assim, no sentido de delinear o caminho necessário a superar a distância entre pequenos 
proprietários, sem terras, ecologistas, instituições de desenvolvimento e grupos locais, e 
estabelecer uma estratégia e uma tática conjunta foi idealizado este "Seminário" .que reunirá 
representantes dos diversos grupos sociais, em um local fechado para durante três dias 
discutirem a pauta retro apresentada. 

Espera-se que, ao final do evento, os participantes possam, com base nas discussões, 
elaborar um documento que contenha princípios e propostas de ações que configurem um 
Programa Mínimo dos Ambientalistas e Movimentos Sociais para o V ale do Ribeira. 
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