
INSTITUTO SOCIOAMBIENTAL 

PRINCÍPIOS data / / .__.. 
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1. Garantia de condições para o desenpenho da cidadania para a população do 

Vale do Ribeira; 
2. Valorização de manifestações cultuurais locais: seu conhecimento e modo de 

viqa; 
3. Fortalecimento das iniciativasque valorizem manifestações culturais locais; 

4. Participação efetiva das comunidades locais no planejamento, implantação, 

gerenc1aniento e controfe das· anvrcaoes qué, de atqunia torma, as envolvam; 

5. Respeitar a capacidade de suporte dos ecossistemas; 

6. Conciliar a conservação ambiental com o desenvolvimento das comunidades 

locais, em .outras palavras, compatloiliza a conservação da díversidade bioJóQíca 

com a promoção da diversidade cultural; 
7. Busca_r soluções ~ocais para o Vale do Ribeira, enqajando-as num projeto mais 

amplo de desenvolvimento para o Brasil 

8. Aproveitar e fortalecer instâncias de discussão e articulação ( Fórum das ONGs) 

e · mstrumentos · ·1a estabelecidos , (Aae1ida -2-1. -1 ratado 'cas -oNGs) na ~ ' - ' .• 

consolidação de propostas do desenvolvimento sustentável para o Vale do 

Ribeira. 
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CONTEXTO SÓCIO-ECONÔMICO-POLÍTICO E AMBIENTAL 00 VALE DO 
RIBEIRA 

1) Barreiras/ Problemas 

Problemas Sócio-econômicos: 

. i 

• alto índice de analfabetismo, dificuldade de escolarização da população, 
prejudicando o acesso à informações e mecanismos que possam melhorar suas 
condições de vida 

• dificuldades de assistência médica permite que algumas doenças se proliferem 
na região; 

• má distribuição de renda que dificulta para grande parte da população o acesso 
a benfeitorias sociais; 

• pobreza. " 

Êxodo Rural 

Assim como em outras regiões do país, pequenos agricultores não conseguem 
sustentar-se em suas propriedades rurais e acabam tendo que migrar para as 
cidades. 

Problemas Políticos 

• incipiente mobilização popular; 
• grandes proprietários e empresários têm força para manipular decisões e ações 

políticas voltadas para a região; : 
• falta de políticas governamentais voltadas para a região: 
• falta de articulação e cooperação entre diversos atores sociais que estão na 

região: ONGs, governo, movimentos sociais. 

Situação Fundiária 

• indefinição legal sobre a propriedade das terras, fazendo com que qualquer 
atividade que envolva sua ulilização enfrente urna série de problemas; 

• Grilagem: problemas retroativos ou de atlvíoaces atuais; 
• dificuldade no reconhecimento das concepções tradicionais de propriedade de 

terras. 



Problemas Ambientais 

• Existência de projetos de grande impacto sobre o meio ambiente, tais como: 
• hidrelétricas de Tijuco Alto, ttaoca, Funil e Batatal; 
• mudança de regime do Rio Ribeira do lguape. 

• Pressão do extrativismo predatório. 

Problemas l ntra-estruturals 

• rede viária precana e mal conservada, dificultando acesso e escoamento de 
produção, atendimento médico, assistência social e saneamento básico. 

Conflitos entre moradores e administradores de Unidade de Conservação 

~ utilização restrita dos recursos naturais, inviabilizando a permanência de 
populações; 

• fiscalização autoritária. 

Utilização do Solo 

• região de solo pobre e com muitos trechos íngrimes, dificultando a sua utilização 
para a agricultura. 

2) Oportunidades 

• Alternativa paradigmática: 
Alguns dos indicadores que fazem com que a região seja classificada como 
pobre, "menos desenvolvida" ou atrasada podem ser elementos 
exemplarmente importantes na indicação de novos caminhos para o 
Desenvolvimento Social. Podem contrinuikr , desta forma, para a elaboração 
e consolidação do conceito de Sociedade e Desenvolvimento Sustentável. 

A produção de insumos agrícolas em pequena escala, baseada em vários 
cultivas diferentes, o manejo não 'preoatono dos recursos naturais 

• Diversidade cultural: 

------------- 



As formas diferenciadas de conhecer, explicar e se relacionar com o mundo 
se desenvolvem na região. 
Estas realidades culturais diferenciadas não essenciais na consolidação da 
"Alternativa Paradigmática", ou seja, na detinição de novos carninhos que 
busquem um modelo de desenvolvimento sustentável. 

• Riqueza Ambiental 

e Diversos Ecossistemas, devastados em outras regiões, ainda subsistem 
extensamente no Vale do Ribeira. 

• Multiplicidade de seres vivos (flora e fauna) que em muito podem 
contribuir para o conhecimento humano. 

• Beleza cênica de grande interesse turístico. 

• Interesse Global: 
o grande potencial para pesquisas científicas, sejam elas no âmbito cultural, 

social, biológico ouaqronõrntco. 
• grande potencial turístico 
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GRUPO 1 

METAS 

1. Realizar a regulamentação fundiária do Vale do Ribeira até o ano 2.000 

2. Identificar um projeto demonstrativo de manejo sustentado por ano a ser apoiado 

em cada município do Vale 

3. Melhoria das condições de sáude: baixar o índice de mortalidade infantil (no 

primeiro ano) para 30 mortos/mil nascidos vivos 

4. Diminuir a evasão rural através da fixação do homem no campo 

5. Criar e fortalecer conselhos municipais de meio ambiente e desenvolvimento 

sustentável, assim como conselhos de unidades de conservação 

6. Definição de linhas de crédito para atividades de manejo sustentado realizadas 

por posseiros e pequenos produtores até ·J 996. 

7. Garantir no mínimo um técnico agrícola em cada município para a extensão 

agrícola. 

8. Conclusão do macrozoneamento até julho de 1996, contemplando não só 

questões técnicas, como também polf ticas 

9. Aprovação e regulamentação do sistema nacional de unidades de conservação 

1 O.Delimitação e revisão de algumas áreas de conservação 

11 .Atender 1 00% da população com saneamento básico e sistema de coleta de 

lixo. 
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ESTRATÉGIAS 

1. Fazer parcerias com as comunidades e organizações locais que desenvolvam 

atividades extrativas locais que desenvolvam atividades extrativas ou agrícolas 

que possam servir de base para projetos demonstrativos de desenvolvimento 

sustentável 

2. Parte dos recursos destinados ao meio ambiente deve ser alocado cliretamente 

na pequena produção 

3. Viabilizar recursos para a melhoria das condições produtivas do pequeno 

produtor. 

4. Apoio a projetos demonstrativos de manejo sustentado. 

5. Garantir que as atividades econômicas estejam baseadas nas vocações do Vale 

do Ribeira. 
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1 - Princípios/Critérios que devem nortear políticas e ações para Desenvolvimento 
Sustentável do Vale do Ribeira 

- 5 ou 6 princípios, resumidamente 

2 - Contexto sócio-econômico políticoe ambiental do Vale do Ribeira: 
- para o Desenvolvimento Sustentável 
- para a implementação da Agenda 21 

3 - Cenário/Metas e Estratégias para o Desenvolvimento Sustentável no Vale do Ribeira: 
- Onde se objetiva estar no ano 2005? 
- O que fazer para chegar lá'? 

4 - Ações práticas, já em curso ou nas idéias, que conduzam o Vale do Ribeira a uma 
situação de Desenvolvimento Sustentável. 

- Como aplicar Agenda 21 ? 


