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COMENTÁRIOS AO LEVANTAMENTO BIBILIOGRÁFICO, COMPONENTE DO 
PROJETO DIAGNÓSTICO SOCIOAMBIENTAL DO VALE DO RIBEIRA 

A relação dos textos que se seguem, enquanto banco de dados bibliográficos 
componente do DIAGNÓSTICO SOCIOAMBIENTAL DO VALE DO RIBEIRA, justifica-se 
por se constituir em um instrumento de consulta e de referência, tanto para o leitor do 
Diagnóstico como, independentemente da leitura deste, para quem quer que pretenda ter 
acesso a um conjunto de discursos que ofereça uma perspectiva da região da Bacia do 
Ribeira. Em suma, para quem quer que busque uma aproximação ao Vale, pouco conhecido, 
mas bem comentado até recentemente, pelo conflito fundiário, crônico, e hoje, pela questão 
ambiental, ali aguçada, desde que nele se localiza a última grande reserva de mata atlântica 
do estado de São Paulo. 

De fato, o objetivo almejado, com a compilação e a sistematização da 
literatura sobre a bacia do Ribeira, foi o de compor um panorama regional, sem, no entanto, 
deixar de lado a preocupação com uma seleção "enxuta" de textos, que cumprisse a função 
de facilitar um conhecimento preliminar e sintético da região e dos olhares sobre ela, mas 
que não sobrecarregasse o leitor, servindo antes de indicador para que ele próprio ampliasse 
e aprofundasse suas consultas. Assim, o critério primeiro de ordenação do levantamento 
bibliográfico foi o de classificá-lo como "literatura básica", ampla mas não exaustiva. Para 
tanto a pesquisa deverá ser continuada; contudo, para os fins de um Diagnóstico, que 
envolve uma limitação de tempo, e uma vez fixados os critérios organizativos do banco de 
dados, não se faz prioritário esgotar todo o campo textual porventura disponível. 

Portanto, o que se apresenta é o levantamento geral da bibliografia sobre a 
região em pauta, organizada conforme o tipo de texto ( de acordo com a classificação em 
particular referida à qualidade oficial ou não do documento, se é relatório ligado ou não a 
órgão público ou privado, voltado para planejamento ou intervenção, ou se é relatório de 
pesquisa fruto do trabalho acadêmico, etc.), permitindo, ao se procurar uma interpretação 
para o conjunto da produção escrita sobre o Vale, que se tente construir um quadro em que 
se manifestam discursos diferenciadamente emitidos, em diferentes momentos, econômicos, 
sociais e políticos, sobre uma região que se toma foco de investimentos simbólicos e 
práticos. Assim, o critério seletivo orientou-se por uma clivagem cronológica, combinada 
com o tipo de texto, sendo este o organizador central de toda a bibliografia. 

É possível, então, partindo desse critério organizador, assinalar um marco 
temporal relativamente amplo, que se estende dos anos 30 ao começo dos anos 50, e que 
permite dividir a literatura sobre o Vale do Ribeira em um "antes" e um "depois". Como se 
pode observar no levantamento, as datas dos textos que precedem este período vão de 1847 
a 1928. O conteúdo dos escritos está, na maioria dos casos, caracterizado como relato de 
viagem ou expedição científica, tendo um cunho sempre descritivo, do solo, dos acidentes 
geográficos, da paisagem, das formas de ocupação humana. Em vários casos, são relatórios 
oficiais, elaborados por membros de equipes de pesquisa ligadas a órgãos .de governo, com 
funções de reconhecimento do território. Boa parte desses escritos se concentra nas 
primeiras décadas do presente século, quando abordam uma temática explicitamente 



histórica ou geográfica. O último texto compilado deste período é um trabalho sobre a 
imigração japonesa, de 1928. Já no período seguinte, entre os anos 30 e o início dos 50, 
como bem o ilustra a ampla produção de Antônio Paulino de Almeida, os temas são 
claramente históricos, historiográficos e geográficos. Alguma coisa se escreve a respeito de 
migração, em face do estabelecimento de zonas de colonização japonesa na Baixada do 
Ribeira, e de mineração, esse último assunto apontando para o que vai se constituir como 
um enfático foco de interesse a partir de então. 

Precisamente nos anos 50, o tom da produção sobre o Vale começa a ser 
dado por uma perspectiva desenvolvimentista. São ainda estudos históricos e geográficos, 
mas voltados para novas perspectivas de abordagem. A preocupação com os recursos 
minerais se intensifica, e surgem os primeiros escritos de cunho propriamente sociológico, 
alguns pautados pelo viés dos estudos de comunidade, então em voga nas ciências sociais 
brasileiras. O foco recai em problemas empíricos característicos da região, como a pequena 
agricultura, a coleta, etc. O que se procura entender e explicar são as razões do atraso, 
postas em geral na agricultura itinerante de queimada, no extrativismo, na decadência 
econômica de uma região outrora rica, etc. 

Nos anos 60, o campo temático se alarga, especifica-se, e adquire contornos 
definidos: aparecem trabalhos focalizando a pesca, especialmente a passagem da pesca 
artesanal para a pesca industrial, de modo a pensar a possibilidade, do ponto de vista dos 
projetos governamentais, de organizar esta indústria pesqueira como um pólo de 
desenvolvimento regional, ou, por outro lado, de modo a criticar esta perspectiva . 

. Reenfatiza-se, ainda, a temática da mineração, vista da mesma ótica desenvolvimentista e de 
investimentos públicos, bem como a das barragens, relacionadas a recursos hídricos e 
energéticos. Surge o tema do turismo, expresso em uma preocupação com o patrimônio 
histórico e com o inventário do patrimônio natural, cultural e arquitetônico. Retomam-se as 
temáticas históricas e geográficas, mas agora refletidas na direção desses novos assuntos de 
interesse. 

Na década de 70, persistem os temas ligados ao desenvolvimento e à 
mineração, especialmente nos textos de caráter oficial. Projetos e planos de desenvolvimento 
integrado se fazem presentes, e de fato surtem algum efeito prático, pondo em curso 
processos de mudança sobre os quais uma literatura acadêmica crítica passa a refletir. São 
desse período trabalhos cujo enfoque se dirige ao impacto da transformação das relações no 
espaço regional, tanto de um ponto de vista global como setorial. Abordam temáticas que 
vão desde a medicina popular até os processos de maior escala, que ultrapassam o âmbito 
local, e subordinam a vida rural à dinâmica urbana, passando novamente pela pesca e pelo 
patrimônio histórico, pondo em pauta a pequena agricultura, a educação rural, e, mais 
tardiamente, o ambientalismo, que aí se inaugura na produção textual sobre a região. 

Chegamos aos anos 80 com esse perfil diversificado, porém 
significativamente sistematizável, da produção textual sobre o Ribeira. Nesse novo contexto 
sócio-político nacional, é redirigido o olhar sobre a região, retomando-se a temática 
relacionada à pesca, recolocando-a do ponto de vista do gerenciamento costeiro, de um 
modo mais globalizado. Intensifica-se a reflexão sobre ecologia e ambientalismo, mas ainda 
do ponto de vista das ciências naturais. Há estudos sobre comunidades locais, 
particularmente sobre sua transformação econômica. É dessa época o primeiro trabalho 
sobre bairros de negros na região do Ribeira. E, especialmente, dada a reemergência da 
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r: questão agrária no cenário nacional, diretamente pertinente, no caso regional, em face de sua 
característica indefinição fundiária que, precisamente nesse período, o governo estadual 
procura solucionar, aparecem tanto um projeto oficial de desenvolvimento agrícola, do qual 
faz parte um programa de regularização fundiária, como vários estudos sobre pequena 
agricultura, pobreza rural, questão fundiária, sobre saúde e sobre produção agrícola. Há uma 
continuidade da preocupação relativa a recursos hídricos. Por fim, evidenciando a 
agudização que a questão fundiária sofre no Vale a partir de meados da década, quando este 
se toma palco de disputas políticas em torno da terra, surge um documento oficial dirigindo 
crítica ao referido Plano Diretor, deixando claro que o próprio poder pública interventor não 
é unânime e abriga setores e órgãos em disputa interna. 

Nos anos 90, o perfil temático dos escritos sobre o Ribeira inflete claramente 
para a questão ambiental. Passa-se a ver o Vale não mais privilegiadamente pela lente da 
pobreza no campo, do subdesenvolvimento e da questão fundiária, mas por aquela que o 
contempla positivamente como reserva verde, justamente a peculiaridade, no conjunto do 
estado de São Paulo, que assinalava até então sua baixa produtividade agrícola, seu parco 
desenvolvimento urbano, portanto seu atraso econômico e social. Os temas são manejo, 
desenvolvimento sustentado, novamente a pesca litorânea, extrativismo, áreas úmidas, 
conflitos em unidades de conservação (não mais terras devolutas, como na década anterior), 
etc. E agora não mais principalmente tratados no campo das ciências naturais, como se 
percebe na exemplificação acima, mas também no das ciências humanas. São estudos que 
refletem um aspecto do problema ambiental que constitui o fulcro do Diagnóstico aqui 
proposto, a relação entre meio-ambiente e vida social, entre regulamentações 
preservacionistas gerais e práticas locais correntes no que toca às relações entre os homens e 
o meio natural, e a suas mediações. Ocorrem, complementarmente, temáticas relativas a 
projetos educacionais e a políticas públicas. Por outro lado, dirige-se a preocupação para o 
velho tema dos recursos hídricos e energéticos, na medida em que o problema imediato da 
construção das barragens se repõe, entrando em confronto, de uma parte, com a política 
ambiental, e, de outra, com as populações locais, com os bairros e comunidades ameaçados 
por aquelas. É nesse contexto, e em face do artigo 68 das disposições transitórias da 
Constituição Federal, viabilizando o reconhecimento de remanescentes de quilombos, que 
essa temática toma corpo e cresce, inspirando estudos, desde que esta possibilidade 
constitucional surge como uma alternativa viável de assegurar a legalização da terra em uma 
situação posterior ao fracasso da reforma agrária e da regularização fundiária, que afeta um 
quadro regional marcado pela posse e pela indefinição da propriedade. 

É esse, em linhas gerais, o perfil da literatura sobre a bacia do Ribeira. Alguns 
textos foram destacados por serem particularmente expressivos dos diferentes momentos 
contextuais que marcaram a região. Eles se apresentam indicativamente resumidos, onde se 
faz constar os objetivos, a metodologia e os resultados de cada um deles, acompanhados de 
uma transcrição do índice, sempre que possível, e, de preferência, informada por 
comentários. Assinala-se, também, a presença de tabelas, mapas, gráficos e fotografias que 
os ilustrem. Faz-se, ainda, o georeferenciamento dos locais, regiões ou paisagens citados nos 
textos, marcando graficamente suas menções, de maneira que o banco de dados 
bibliográficos esteja apto a informar o SIG. Cabe destacar, ainda, que, ao se destacar alguns 
textos, levou-se em conta um critério de contemporaneidade da temática, em face do 
presente da região, ou seja, procurou-se escolher aqueles que, mesmo antigos e/ou muito 
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datados, portassem informações e interpretações que fizessem sentido diante dos problemas 
atualmente vividos no V ale. 

Como se poderá verificar no banco de dados bibliográficos que agora se 
toma disponível, boa parte dos escritos sobre o Vale é de trabalhos puramente acadêmicos, 
ou relatórios vinculados a órgãos oficiais. Encontram-se também documentos ligados a 
movimentos sociais e ONGs. De um modo geral, o critério de organização obedeceu ao 
intuito de oferecer aos leitores, os vieses interpretativos diferenciados sobre a região do 
Ribeira. O levantamento bibliográfico está separado em dois grandes blocos. O primeiro 
bloco: Artigos, Livros, Teses e etc; traz tanto trabalhos acadêmicos como textos produzidos 
por ONGs e/ou movimentos sociais e está dividido em artigos (periódicos, artigos de 
periódicos, artigos de imprensa e séries acadêmicas), livros (livros e capítulos de livros), 
teses e dissertações, seminários e congressos, relatórios de pesquisa, papers (artigos ou 
trabalhos não publicados), correspondência, projetos e relatórios gerais. O segundo bloco: 
Documentos Oficiais; engloba relatórios oficiais, projetos, folhetos e documentos legais 
(decretos, portarias, convênios, leis, despachos, editais, minutas, oficias, pareceres, etc.). 
Ao final do levantamento bibliográfico, encontra-se um índice remissivo por autor. 
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r: ARTIGOS, LIVROS, TESES, ETC. 

ARTIGOS 

001 AB'SABER, Aziz Nacib. Contribuição a geomorfologia do litoral paulista Revista Brasileira 
de Geografia, Rio de Janeiro: s.ed., v. 17, n. 1, separata, 1955. 

r: 

002 -----. O Ribeira de lguape: uma setorização endereçada ao planejamento regional. Boletim 
Técnico Sudelpa, São Paulo: Sudelpa, n. 1, p. 1-35, jan. 1985. 

O trabalho busca identificar os requisitos mínimos para a elaboração de cartas básicas para o 
planejamento regional e/ou elaboração de "master-plans". O autor aplica as diretrizes preconizadas 
para o caso do Litoral sul e Vale do Ribeira, através de uma avaliação sistemática das 
potencialidades e limitações dos diferentes componentes morfológicos e pedológicos dos terrenos 
regionais: planícies e restingas e o sistema lagunar de Cananéia-Iguape; planície aluvial do baixo 
Ribeira inferior; maciços costeiros e contrafortes sublitorâneos da Serra do Mar; sistema de colinas; 
escarpas frontais da Serra do Mar; e região serrana do Alto Ribeira. 

r- 
r=, 003 -------. A terra paulista. Boletim Paulista de Geografia, São Paulo: s.ed., n. 23, p. 5-38, jul. 
r- 1956. 

004 -----. O tombamento da Serra do Mar do Estado de São Paulo. Revista do Património 
Histórico e Artístico Nacional, São Paulo : Patr. Hist. e Art. Nac., n. 21, p. 7-20, 1986. 

005 ----; BESNARD, W. Sambaquis e a região lagunar de Cananéia. Boletim do Instituto 
Oceanográfico, São Paulo: Instituto Oceanográfico, v. 4, n. 1/2, p. 215-31, 1953. 

Apresenta observações geográficas e arqueológicas. 

r 
006 AGUIRRA, João Baptista de Campos. Patentes, provisões e sesmarias. Revista do Instituto 

Histórico e Geográfico de São Paulo, São Paulo : IHGSP, n. 26, p. 299-452, 1928-1929. 
r- 

007 AL~IDA, Antônio Paulino de. Antigos vigários do litoral de São Paulo. Revista do 
Arquivo Municipal, São Paulo : Arquivo Municipal, v. 9, n. 94, jan./fev. 1944. 

008 ------. O bacharel de Cananéia. Revista do Arquivo Municipal, São Paulo : Arquivo 
Municipal, v. 19, n. 150, ago. 1952. 

009 -------. Breves notas sobre os sambaquis de Cananéia. Revista do Arquivo Municipal, São 
Paulo: Arquivo Municipal, v. 2, n. 18, nov./dez. 1935. 

010 -------. Canal do Varadouro. Revista do Arquivo Municipal, São Paulo : Arquivo Municipal, 
v. 16, n. 123, mar. 1949. 

011 -----. Da ação dos piratas e fortificações do litoral. Revista do Arquivo Municipal, São 
Paulo : Arquivo Municipal, v. 13, n. 109, jul./ago. 1946. 
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012 ------. Da decadência do litoral paulista. Revista do Arquivo Municipal, São Paulo : Arquivo 
Municipal, v. 12, n, 107, p. 37-57, mar./abr. 1946. 

013 ----. Erecção da Capela de N.S. da Guia de Xíririca. Revista do Arquivo Municipal, São 
Paulo: Arquivo Municipal, v. 14, n. 116, p. 49-54, out./dez. 1947. 

014 -------. O forte da Ilha Comprida: a Ponta da Trincheira, uma lenda interessante. Revista do 
Arquivo Municipal, São Paulo: Arquivo Municipal, v. 2, n. 20, fev. 1936. 

015 -----. Fundação de Cananéia. Revista do Arquivo Municipal, São Paulo : Arquivo 
Municipal, v. 19, n. 152, out. 1952. 

016 -----. As grandes enchentes. Revista do Arquivo Municipal, São Paulo : Arquivo 
Municipal, v, 18, n. 142, ago. 1951. 

017 ------. História da navegação no litoral paulista. Revista do Arquivo Municipal, São Paulo : 
Arquivo Municipal, v. 19, n. 153, nov. 1952. 

018 -----. A Igreja Matriz de São João Batista de Cananéa. Revista do Arquivo Municipal, São 
Paulo : Arquivo Municipal, n. 118, 1948. 

019 -----. A Ilha Comprida. Revista do Arquivo Municipal, São Paulo : Arquivo Municipal, v. 
17, n. 137, p. 51-67, out./dez. 1950. 

020 ------. A Ilha de Cananéia. Revista do Arquivo Municipal, São Paulo : Arquivo Municipal, 
v. 19, n. 154, p. 3-14, dez. 1952. 

021 -----. Incidentes com os vigários de Cananéia. Revista do Arquivo Municipal, São Paulo : 
Arquivo Municipal, v, 16, n. 130, jan. 1950. 

022 ------. A lagoa dourada. Revista do Arquivo Municipal, São Paulo : Arquivo Municipal, v. 
1, n. 9, p. 41-4, fev. 1935. 

023 -----. O livro do tombo de Xiririca. Revista do Arquivo Municipal, São Paulo : Arquivo 
Municipal, v, 20, n. 206, abr./jun. 1953. 

024 -----. Memória da Câmara da Vila de Iguape: 1785-1827. Revista do Arquivo Municipal, 
São Paulo : Arquivo Municipal, v, 19, n. 151, set. 1952. 

025 ------. Memória histórica da Ilha do Cardoso. Revista do Arquivo Municipal, São Paulo : 
Arquivo Municipal, v. 13, n. 111, p. 19-52, nov./dez. 1946. 

026 ------. Memória histórica de Jacupiranga. Revista do Arquivo Municipal, São Paulo : 
Arquivo Municipal, v. 16, n. 127, p. 7-88, set. 1949. 

027 -----. Memórias memoráveis. Revista do Arquivo Municipal, São Paulo : Arquivo 
Municipal, v. 15, n. 120, p. 3-28, out./dez. 1948. 

2 



r- 

r-- 
r: 

r>. 

r: 
r- 

_/-.., __ 

028 -----, O padrão de Cananéa. Revista do Arquivo Municipal, São Paulo : Arquivo 
Municipal, v. 3, n. 30, dez. 1936. 

029 ------. O Ribeira de Iguape. Revista do Arquivo Municipal, São Paulo : Arquivo Municipal, 
v. 10, n. 102, p. 27-104, abr./maio 1945. 

Relato histórico da navegação no rio Ribeira de Iguape e no complexo estuarino de Iguape 
Cananéia desde 1839, quando companhias do Rio de Janeiro uniram-se para colocar o primeiro 
barco a vapor no serviço de cabotagem da região, até 1945, época da publicação do texto. O relato 
fala das companhias que lá atuaram e dos tipos de embarcações utilizadas, sobretudo as à vapor. 
Destaque para a fundamental importância do rio Ribeira de Iguape e do complexo estuarino para o 
transporte em geral e para o escoamento de produtos agrícolas da região, que até poucas décadas 
atrás era desprovida de estradas. 

030 -------. Sabaúna, Vila Nova de Laje Ararapira. Revista do Arquivo Municipal, São Paulo : 
Arquivo Municipal, v. 18, n. 147, p. 51-9, abr./maio 1952. 

031 ------. Usos e costumes praianos. Revista do Arquivo Municipal, São Paulo : Arquivo 
Municipal, v, 12, n. 104, p. 67-80, ago./set. 1945. 

032 ALJ\..1EIDA, Vicente Unzer de. Condições de vida do pequeno agricultor no Município de 
Registro (Registro Shokuminshi). Boletim de Agricultura, São Paulo : Secr. Agr. Estado 
SP, v. 54, n. único, p. 9-110, 1953. 

033 ANDRADA, Martim Francisco Ribeiro de. Diário de uma viagem mineralógica pela 
Província de São Paulo no ano de 1805. Revista do Instituto Histórico e Geográfico 
Brasileiro, Rio de Janeiro: IHGB, v. 9, n. 8, 1847. 

034 ARAÚJO, D. S. D. de; LACERDA, L. D. de. A natureza das restingas. Ciência Hoje, Rio de 
Janeiro : SBPC, v. 6, n. 32, p. 42-8, 1987. 

035 BALDUS, Herbert; WILLENS, Emílio. Casas e túmulos de japoneses no vale do Ribeira de 
Iguape. Revista do Arquivo Municipal, São Paulo : Arquivo Municipal, v. 7, n. 77, p. 
121-35, jun./jul. 1941. 

036 BESNARD, W. Considerações gerais em tomo da região lagunar de Cananéia-Iguape. 
Boletim do Instituto Paulista de Oceanografia, São Paulo : Instituto Paulista de 
Oceanografia, v. 1, n. 1, p. 9-26, 1950. 

Apresenta um ensaio hipotético sobre a gênese da região lagunar de Cananéia. 

037 BIGARELLA, J. J.; MOUSINHO, M. R. Contribuição ao estudo da formação Pariquera-Açu 
(Estado de São Paulo). Boletim Paranaense Geoc., Curitiba: s.ed., n. 16/17, p. 17-41, 
1965. 

038 BURTON, Francis. Uma excursão de Santos a Cananéia, Iporanga, Xiririca e Iguape. Revista 
Comercial de Santos, Santos: s.ed.,, 1886. 
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039 CAMARGO, José Carlos Godoy; PINTO, Sérgio dos Anjos Ferreira; TROPPMAIR., Helmut. 

Estudo fitogeográfico e ecológico da bacia hidrográfica paulista do rio Ribeira. 
Biogeografia, São Paulo : USP, n. 5, p. 34, 1972. 

Apresenta uma caracterização ecológica da baixada do Ribeira, trazendo informações sobre clima, 
solos, hidrografia e principais formações vegetais da região. 

- 
- 

040 CORREA, M. Pio. Município de Iguape, estudo científico. Rev. do Inst. Hist. e Geogr. de 
São Paulo, São Paulo : IHGSP, n. 11, p. 117-154, 1906-1907. - 

041 CRISSIUMA, Eddy de F. Concentração japonesa em São Paulo. Geografia, São Paulo: 
s.ed., v. 1, n. 1, p. 110-4, 1935. 

042 DIEGUES, Antônio Carlos Sant'Ana. The Role ofCultural Diversity and Communal 
Participation in Wetland Management in Brazil. Landscape and Urban Planning, 
Arnsterdam: Elsevier Science Publisher B.V., n. 20, p. 61-66, 1991. 

043 GOLDMAN, Frank. Uma tentativa de colonização no litoral sul de São Paulo por imigrantes 
oriundos do sul dos Estados Unidos após a Guerra Civil. Revista de História, São Paulo : 
s.ed., v. 8, n. 29, p. 3-20, jan./mar. 1957. - 044 GUERRA, Antônio Teixeira. Notas sobre o palmito em Iguape e Cananéia. Revista 
Brasileira de Geografia, Rio de Janeiro : s.ed., v. 19, , p. 345-355, jul./set. 1957. 

Observações a respeito da participação do palmito na dieta dos brasileiros e das propriedades 
alimentares do mesmo. Considerações sobre a forma de extração, quantidades extraídas e 
industrialização nos municípios de Iguape e Cananéia. O trabalho contém tabelas de quantidade de 
palmito coletado entre os anos de 1946 e 1956 nesses dois municípios. 

045 KRONE, R. Informações etnográficas do Vale do Ribeira de Iguape. Boletim. Comissão 
Geogr., São Paulo : s.ed., s.n., 1914. 

046 KRUG, Edmund. O Ribeira de Iguape. Boletim de Agricultura, São Paulo : Secr. Agr. Ind. 
Com. Est. SP, n .. 39, separata. 1939. 

047 -----. Xiririca, Ivaporanduva e Iporanga. Rev. Inst. Hist. e Geogr. de São Paulo, São Paulo 
: IHGSP, v. 18,, p. 257-91, 1942. 

Descrição das paisagens natural e arquitetônica, e considerações históricas que remontam ao século 
XIX, acerca de Xiririca, atual município de Eldorado, de lporanga e do quilombo de lvaporanduva, 
localizado em Eldorado. Com transcrição de vários trechos do livro de tombo de Xiririca, 
Ivaporanduva e Eldorado. 

048 KUNDT. Ernst. Das Ribeiratal und die Kolonie Pariquera-Assu im Staate São Paulo. Sued 
und Mittel-Amerika, Berlim: s.ed., v. 5, n. 6, p. 88-91, 29/03/1912. 

049 MADEIRA & eia. Madeira & eia, Curitiba : Alternativa Editorial, v. 2, n. 13, 28 p .• dez. 
1994. 
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,,.-.. Publicação voltada para a indústria florestal madeireira. Traz artigos sobre a campanha para 

inclusão do mogno na Cites, a atuação do Greenpeace, a retomada da exploração da caixeta em 
Iguape (SP), entre outros. 
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050 MARTIN, L.; SUGUIO, K. The State of São Paulo coastal marine quatemary geology : the 
ancient strandlines. Boletim Paranaense. Geoc. , Curitiba : s.ed., n. 33, 370 p., 1975. 

r- 051 l\.1EDEIROS, Narciso de; CUNHA, João Ferreira da; AZZI, Reinaldo. O Vale do Ribeira de 
Iguape. Boletim Geográfico, Rio de Janeiro : s.ed., v. 8, n. 85, p. 8-55, abr. 1950. 

r: 

052 l\.1ESQUITA, AR.; HARARI, J. Tides and tide gauges of Cananéia and Ubatuba -Brazil 
(lat. 24° S.). Rei. Inst. Oceanográfico. Univ. São Paulo, São Paulo: USP, n. 11, p. 1-14, 
1983. 

053 MIDORIKA W A, Jorge T. Colônias japonesas na zona do Ribeira do lguape. São Paulo : O 
Estado de S.Paulo, 1928. 

r: 

(' 

054 MINIUSSI, I. C. Nível médio, nível de redução das sondagens anuais do nível médio mensal 
no Porto de Cananéia. São Paulo : lnst.Oceanogr./USP, 8 p. 1958. (Série Oceanografia 
Física, 2) 

055 -------. Propagação de onda de maré em torno da Ilha de Cananéia. Oceanografia Física, São 
Paulo : s.ed., n. 2, p. 1-8, 1959. 

056 MIYAO, S.Y.; NISHIHARA, L.; SARTI, C. C. Características fisicas e químicas do sistema 
estuarino-lagunar de Cananéia-Iguape, Boletim Instituto Oceanográfico, São Paulo : 
USP, n, 34, p. 23-36, 1986. 

r 
r- 

057 MORAES, Diogo de. A zona da Ribeira. Rev. Inst. Hist. Geogr. de São Paulo, São Paulo : 
IHGSP, n. 15, p. 25-36, 1912. 

r- 058 MOREIRA, Albertino G. Iguape e outras cidades mortas.... Revista do Arquivo Municipal, 
São Paulo : Arquivo Municipal, v. 9, n. 92, out./dez. 1943. 

059 MüLLER, Geraldo. Estado, estrutura agrária e população : ensaio sobre estagnação e 
incorporação regional. Cadernos Cebrap, Petrópolis: Vozes; São Paulo : Cebrap, n. 32, 
143 p. 1980. 

Estudo do processo de "incorporação" do espaço regional do Ribeira a dinâmica do capital, a partir 
dos anos 40, quando, segundo o autor, o Vale começa a sair do período de estagnação em que cai 
no século XIX, ao ficar a margem da expansão cafeeira, entrando em processo de "caipirização"; 
viés crítico do desenvolvimentismo. 36 quadros, 1 gráfico, 1 mapa dos municípios da região. 

060 MüLLER, Nice L. Uma vila do litoral paulista : Icapara, Boletim Paulista de Geografia, São 
Paulo : s.ed., n. 1, p. 22-30, 1949. 

061 MUNIZ, M. L. L. A pesca da tainha no litoral paranaense. Aumanitas, Curitiba : UFPR, n. 9, 
1976. 
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062 OLIVEIRA, J. Z. de. Trilha folclórica de Guaraqueçaba. Estudos Brasileiros, Curitiba : s.ed., 
V. 1, n. 1, 1976. 

063 PETRONE, Pasquale. Aspectos dos quadros urbanos da Baixada do Ribeira. Boletim 
Paulista de Geografia, São Paulo : s.ed., n. 38, p. 21-37, 1961. 

064 ------. Experiências de colonização em um área tropical : a Baixada do Ribeira. Boletim 
Paulista de Geografia, São Paulo : s.ed., n. 42, p. 31-50, 1965. 

065 -----. Notas sobre os sistemas de cultura na Baixada do Ribeira. Boletim Paulista de 
Geografia, São Paulo: s.ed., n. 39, p. 47-63, 1961. 

Baseando-se principalmente em dados censitários de 1950, o autor faz uma análise do uso da terra, 
predomínio da agricultura de pequena escala na Baixada, nas lavouras permanentes, nas comerciais 
e nas intensivas. Uma das causas apontadas é a pequena superficie das unidades produtivas: são 
minifúndios anti-econômicos para as condições regionais de utilização do solo. Uma outra razão é 
o modo de organização da unidade produtiva, o "sítio": no Vale ele tem limites de área oscilando de 
120 a 200 alqueires, pertencendo em geral ao ribeirinho ou capuava, que nele pratica agricultura 
itinerante. Um terceiro fator é a alta porcentagem de lavoura de subsistência. Outros fatores são: 
mão-de-obra insuficiente para lavoura em grande escala, devido a povoamento escasso, ocupando 
áreas grandes, e limites das possibilidades de escoamento da produção regional. Modificações a 
partir dos anos 50: melhoria das condições viárias, introdução de novas lavouras permanentes de 
caráter comercial, presença de proprietários com "mentalidade capitalista" e racionalização de 
técnicas de utilização do solo, acarretando a redução das pequenas lavouras. O trabalho é um 
capítulo da Tese de Doutorado do autor, defendida em 1961. ·- 066 PIERSON, Donal; TEIXEIRA, Carlos B. "Survey" de Icapara. Revista de Sociologia, São 

Paulo : USP, v. 9, n. 1-4, 1947. - 
067 PRÓ-JURÉIA. Juréia : uma estação de papel. Pró-Juréia, São Paulo : Pró-Juréia, n.esp., 8 p., 

nov. 1994. 
Informativo da Associação em Defesa da Juréia. Traz várias informações sobre a Estação 
Ecológica. 

·- - 
068 QUEIROZ, Marcos de S. A lógica do quente e frio : uma manifestação da medicina popular 

numa aldeia de pescadores do litoral sul do Estado de São Paulo. Revista Instituto 
Estudos Avançados, São Paulo: USP, n. 21, 1979. - - 

069 REUNIÃO NACIONAL DA REDE DE ONGS DA MATA A1LÂNTICA (2ª.: 1994:São 
Paulo, SP). Relatório. Jornal da Mata Atlântica, São Paulo : Rede de ONGs da Mata 
Atlântica, v. 2, n.esp., 43 p., ago./set. 1994. 

Apresenta os temas discutidos na Reunião. Basicamente foram abordados os seguintes assuntos: 
Vale do Ribeira (barragens no rio Ribeira de Iguape), Sul da Bahia (projeto de celulose da Veracruz 
Florestal) e Decreto n. 750/93. Outros temas foram definidos também como prioritários e 
receberam tratamento especial: Pronabio, Transposição do rio São Francisco, Unidades de 
Conservação e Populações Tradicionais e FSC (certificação de produtos florestais). Traz também 
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um encarte especial com as resoluções e portarias já publicadas no DOU, que regulamentam o 
Decreto n. 750/93. 

070 RIOS, José Artur. A imigração de confederados norte-americanos no Brasil. Boletim 
Geográfico, Rio de Janeiro : s.ed., v, 7, n. 81, p. 942-56, dez. 1949. 

Publicado também na Revista de Imigração e Colonização, Ano 9, n. 3/4, 1948. 

r: 
r: 

071 SADOWSKI, V. Novas contribuições ao estudo da entrada da Barra de Cananéia. Boletim do 
Instituto Oceanográfico, São Paulo : USP, v. 5, n. 1-2, separata, 1954. 

r 
r 

072 SUGUIO, K.; PETRY, S. Stratigraphy ofthe Iguape-Cananéia Lagonal region sedimentary 
deposits, São Paulo State, Brazil. Part: 1. Field observation and grain size analysis. Boi. 
do Instituto de Geociências da USP, São Paulo : USP, n. 4, p. 1-20, 1975. 

073 YOUNG, Ernesto Guilherme. História de Iguape. Rev. do Inst. Hist. e Geogr. de São Paulo, 
São Paulo: IHGSP, n. 8 (1903), p. 222-375, 1904. 

,,.... 074 -----. Subsídios para a História de Iguape. Rev. do Inst. Hist. e Geogr. de São Paulo, São 
r: Paulo: IHGSP, v. 7 (1902), p. 286-298, 1903. 
(' 

LIVROS 

075 ALMEIDA, Antônio Paulino de. Memória histórica de Pariquera-Açu. São Paulo : Irmãos 
Almeida, 1939. 

r 
r- 

076 -----. A situação geográfica de Cananéia. In: ALMEIDA, Antônio Paulino de. Memória 
histórica sobre Cananéia. v.l. São Paulo: s.ed., 1963. p. 5-51. 

Apresenta a situação geográfica de Cananéia, trazendo informações sobre divisas, população, 
clima, ilhas, rios, sambaquis, etc. r: 

r- 

077 ALMEIDA, Vicente Unzer de; MENDES SOBRINHO, Octávio Teixeira. Migração rural 
urbana : aspecto da convergência de população do interior e outras localidades para a 
capital do Estado de São Paulo ( com um estudo sobre zonas de colonização do Estado de 
São Paulo). São Paulo: Secr. Agr. Estado SP, 1951. 

078 AL V AR, J. Guaraqueçaba mar e mato. 2 v. Curitiba : UFPR, 1979. 

079 ANGELO, Sueli et al. Ilhas do litoral paulista. São Paulo : Secr. Meio 
Ambiente/Condephaat/USP, 1989. 

080 BORN, G. C. C.; FA VERO, O. A.; ROSSI, L. Ethnopharmacological and ethnobotanic 
research tn the "Cachoeira do Guilherme" and part of the "Rio Comprido" communities 
at the Juréia-Itatins Ecological Station. São Paulo : Vitae Civilis/Inst. de 
Botânica/Sema, 1990. 
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081 BRANCO, S. M.; ROCA, A. A. Poluição, proteção e uso de múltiplos de represas. São 

Paulo : Edgar Blucher/Cetesb, 1977. 
- 
- 082 CALDEIRA, Clóvis. Mutirão : formas de ajuda mútua no meio rural. São Paulo : Cia Editora 

Nacional, 1956. 
Reflexões acerca das origens de diversas formas de ajuda mútua no meio rural, considerando que, 
no caso brasileiro, há contribuições de povos indígenas, africanos e portugueses; e, após a segunda 
metade do século XIX, de imigrantes europeus. Descrição das diversas ocasiões e dos diversos 
modos em que estas formas de trabalho são praticadas nos estados brasileiros. Para São Paulo, há 
referências à diversos municípios do Vale do Ribeira. 

083 CARVALHO, C. T. Dicionário dos mamíferos do Brasil. São Paulo : Fund. Parque 
Zoológico SP, 1969. 

084 CORREA, M. F. M. et ai. Produtividade pesqueira para a região de Guaraqueçaba, PR. 
Curitiba : SPVS, 1987. - 

085 DIEGUES, Antônio Carlos Sant'Ana. Comunidades humanas e os manguezais no Brasil. São 
Paulo: NUPAUB-USP, 1990. 

Reflexões acerca da trajetória histórica do uso de manguezais no Brasil desde a época colonial. São 
apontados processos de degradação de mangues que, em casos extremos, em face de vantagens 
financeiras, são convertidos em áreas habitacionais, de salina, etc., acarretando danos consideráveis 
ao meio ambiente e às populações que tradicionalmente vivem nele. Tais danos acabam requerendo 
grandes investimentos financeiros para serem reparados. Uma proposta de preservação de 
manguezais é a criação de reservas extrativistas, que teriam como pressuposto o uso sustentado, 
como acontece com as reservas extrativistas de seringueiros da Amazônia. Apresenta um mapa dos 
manguezais da costa brasileira. 

. .._, 

086 -------. Pescadores, camponeses e trabalhadores do mar. São Paulo: Ática, 1983. 
Trabalho em duas partes: 1 ª) comparação das formas produtivas pesqueiras e sua articulação em 
diversos países que apresentam distintos graus de acumulação de capital no setor; pescadores sob 
diferentes formas de organização social e política; 2ª) análise do desenvolvimento da pesca no 
litoral brasileiro, principalmente na região sudeste, onde, devido a uma maior acumulação de 
capital no setor pesqueiro as contradições são mais agudas. 

- 
087 -----, ed. Tradition and social change in the coastal communities of Brazi/ : a reader of 

maritime anthropology. São Paulo: CEMAR/USP, 1992. 207 p. 

088 FERRAZ, João de Sousa. Aguapésjlutuam na Ribeira. Limeira: Egepsa, 1977. 226 p. 

089 GOLDMAN, Frank. Uma tentativa de colonização no litoral sul de São Paulo por imigrantes 
oriundos do sul dos Estados Unidos após a Guerra Civil. Rio Claro : Fac. Fil., Ciências 
e Letras-Rio Claro, 1960. - 

090 HUECK, Kurt. Plantas e formação organogênica das dunas no litoral paulista. Parte I 
(Contribuições para a pesquisa fitossociológica paulista 2). São Paulo: Secr. Agr. Estado 
SP/Instituto de Botânica, 1955. 130 p. 
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r: Estudo de 28 espécies de vegetação das dunas; restinga. Diagrama de quantidade e dispersão das 
I'- chuvas em algumas estações metereológicas da praia paulista. Figuras e fotos da flora estudada. 
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091 LINO, Clayton Ferreira. Alto Vale do Ribeira : arquitetura e paisagem. São Paulo : 
Condephaat, 1978. 152 p. 

Apresentação de aspectos geomorfológicos da área em estudo, incluindo biologia e ecologia das 
cavernas; histórico da formação de bairros rurais e de aspectos socioeconômicos dos mesmos, com 
considerações a respeito de transformações nas relações de produção e, consequentemente, nas 
relações de vizinhança, parentesco e sociabilidade. Análise do arranjo espacial das construções que, 
juntas, compõem a casa rural, contemplando aspectos funcionais e simbólicos das mesmas. 

092 MARTINS, Geraldo de Rezende. Cananéa : cidade nobre do Brasil. São Paulo : s.ed., 1937. 

093 MERCER, J. L. V. Le lexique technique des pecheurs de Guaraqueçaba (Bresil). 3 v. 
Toulouse : Université de Toulouse II Le Mirail, 1979. 

094 MÜLLER, Nice L. Sitios e sitiantes no estado de São Paulo. São Paulo: FFLCH/USP, 1951. 
216 p. (Geografia, n.7; Boletim n.132) 

Período da pesquisa: 1945-46. Estudo comparativo. Critério de seleção das regiões de acordo com 
zonas diferenciadas a partir da relação entre homem e meio natural: povoamento antigo e recente 
no meio rural paulista. Decadência do café levando à substituição da monocultura pela policultura 
em propriedades fracionadas, a partir do início do século XX. Torna relevante entender essa 
transformação a partir do novo tipo de homem rural que dela emerge, o sitiante, ou "pequeno 
produtor policultor". Do ponto de vista geográfico: como se distribui, de que forma ocupa a terra, 
qual seu gênero de vida, quais as paisagens por ele criadas. 67 fotografias; 20 mapas; 4 ilustrações 
de aparelhos para obtenção de garapa e farinha de mandioca de Iguape, Sete Barras, e Baixo 
Ribeira. Localidades pesquisadas: zonas de povoamento antigo, incluindo Iguape, Registro, e toda a 
região da Baixada do Ribeira; zonas de povoamento recente. 

095 MUSSOLINI, Gioconda. Cultura caiçara. ln: CARONE, Edgard, org. Ensaios de 
antropologia indígena e caiçara: Gioconda Mussolini. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 
1980. (Coleção Estudos Brasileiros, 38) 

096 PETRONE, Pasquale. A Baixada do Ribeira : estudo de Geografia Humana. São Paulo : 
USP-FFLCH, 1966. 367 p. (Geografia, 14; Boletim, 283) 

097 QUEIROZ, Maria Isaura Pereira de. Bairros rurais paulistas : dinâmica das relações bairro 
rural - cidade. São Paulo : Livraria Duas Cidades, 1973. 157 p. 

Embora não se restrinja à área compreendida pelo Vale doRibeira esta obra é fundamental para o 
estudo da lógica camponesa presente na civilização caipira paulista formada entre os séculos XVI e 
XVIII. O bairro rural paulista, segundo a autora, é a unidade social básica da civilização caipira, 
formada pelo encontro· cultural de índios, negros e brancos. Mais do que compreender as origens e 
funcionamento desses grupos sociais formados por trabalhadores autônomos que lidavam 
diretamente com a terra produzindo todo o necessário para se viver unicamente com os braços da 
família e com o trabalho de mutirão, esta obra fornece instrumentos para o estudo das 
transformações propiciadas pelo advento da industrialização e o conseqüente processo de 
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urbanização. Os municípios estudados são os de Leme, Taubaté, São Paulo, Paraibuna, Itapecerica 
e Juquitiba, este último localizado no Vale do Ribeira. 

098 ------, coord. Vale do Ribeira: pesquisas sociológicas. São Paulo : DAEE/USP, 1967. 259 
p. 

Pesquisa solicitada ao Centro de Estudos Rurais e Urbano, ligado a cadeira de Sociologia II, da 
FFLCH/USP, orientada por M. Isaura P. de Queiroz. Período da pesquisa: 1967; contratada pelo 
DAEE, da Secretaria de Serviços e Obras Públicas, com o objetivo de cumprir prioridades do Plano 
de Desenvolvimento do Vale do Ribeira e Litoral Sul: inicio das obras da barragem de Eldorado, no 
curso médio do Ribeira, e estudos de viabilidade técnico-econômico-financeira da implantação de 
centro pesqueiro em Cananéia. Subsídios sociológicos à obras de engenharia permitem estudar 
populações locais "ainda não integradas no desenvolvimento do resto do Estado 11, apontando 
influências sócio-econômicas da construção da barragem e do centro pesqueiro sobre a população 
rural local. 

099 QUEIROZ, Renato da Silva. Caipiras negros do Vale do Ribeira : um estudo de antropologia 
econômica. São Paulo : FFLCH/USP, 1983. 167 p. (Antropologia, 1) 

Recorte histórico-antropológico acerca do bairro de Ivaporanduva, com população prevalente de 
negros, localizado no município de Eldorado; terras ocupadas no século XVIII por uma mulher 
oriunda de Minas Gerais que para lá levou seus escravos com o fim de explorar minas auríferas. 
Após o declínio da mineração foram doadas a Igreja e tornadas terras de santo, tendo os cativos 
sido libertos. Durante aproximadamente 150 anos, até meados do século XX, os ex-escravos 
estiveram organizados segundo uma lógica camponesa contraposta, de acordo com o autor, à lógica 
capitalista. As alterações nesta lógica aparecem a partir da década de 1950, com o "boom" da 
exploração do palmito; abandono das roças em função da coleta; dependência do "sistema do 
barracão". Nesse período, abertura de estradas na região e a conseqüente valorização das terras: 
ameaça de expropriação dos moradores; venda das posses à pessoas de fora por preços irrisórios; 
formação de fazendas na região, introduzindo mudanças na economia camponesa de Ivaporanduva: 
transformação dos camponeses em trabalhadores assalariados, e transferência para as mulheres do 
papel principal na produção das unidades famíliares de roçado; migração dos jovens para outras 
localidades - remessas de dinheiro e bens de consumo para as famílias de origem -; etnografia das 
festas, dos ritos fünebres e do mutirão, práticas sociais em que aspectos lúdico, religioso e 
econômico se fundem, através da troca, formando um todo; segundo o autor. A não ser pela cor da 
pele de seus moradores, nada diferencia Ivaporunduva dos demais bairros rurais paulistas: essa 
população pode ser caracterizada como sendo de caipiras tradicionais, independente da questão 
racial. Apesar da diminuição das práticas citadas, o grupo não se descaracteriza, recriando-se em 
suas novas condições econômicas. Publicação de Dissertação de Mestrado do autor. 

100 RIBEIRO JÚNIOR, Diogo Martins. Riquezas do Ribeira de Jguape. São Paulo : Typ 
Paulista, s.d. 122 p. 

101 SCHMIDT, Afonso. O tesouro de Cananéia. São Paulo : Clube do Livro, 1964. 

102 STUTZER, Gustav. Ribeira valley, a new district of San Paulo, Brazil, about to be opened up 
by the Southern San Paulo Railway Company. London: Herbert Fitch, 1911. 
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103 UCHIDA, Nelson Koji. Localização e planejamento de distritos industriais: Vale do Ribeira 
e litoral sul. São Paulo: FAU, 1974. 59 p. 

Considerações teóricas gerais a respeito da implantação de indústrias, com mapas, quadros, 
levantamentos de geografia tisica do Vale do Ribeira, e com dados estatísticos da demografia e da 
economia da região. Apresenta mapas: situação dentro do estado de São Paulo e divisão 
administrativa do Vale do Ribeira; relevo; hidrografia; clima; tipos de solo; classes e capacidade de 
uso da terra; principais ocorrências minerais; produtos mais cultivados; distribuição dos 
estabelecimentos industriais; absorção da mão-de-obra pela indústria; valor da produção industrial; 
distribuição das indústrias segundo tamanho; distribuição das pequenas indústrias de minerais não 
metálicos, de alimentos e de madeira; rodovias; ferrovias; sistema de energia elétrica; sistema de 
comunicações. 

104 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ. Macrozoneamento floristico e faunistico da 
área de proteção ambiental: APA de Guaraqueçaba. Curitiba: UFPR, 1987. 
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105 ADAIME, R. R. Produção do bosque de mangue do gamboa Nobrega (Cananéia, 25 graus 
S.J. São Paulo : USP, 1985. 305 p. (Tese de Doutorado - Instituto Oceanográfico/USP) 

106 ALMEIDA, Gleby Aparecida de. Resíduos de pesticidas organoclorados no complexo 
estuarino-lagunar Iguape-Cananéia e Rio Ribeira de lguape. São Paulo : USP, 1995. 92 
p. (Dissertação de Mestrado - Instituto Oceanográfico/USP) 

107 AMARAL, Cicely Moitinho. Aspecto da comercialização na agricultura de baixa renda : 
Vale do Ribeira - Estado de São Paulo. São Paulo : USP, 1975. 72 p. (Dissertação de 
Mestrado - FEA/USP) 

Dissertação de mestrado inserida na pesquisa "alternativas de desenvolvimento para grupos de 
baixa renda na agricultura brasileira", realizada pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 
(Embrapa), Escola Superior de Agronomia "Luís de Queiroz" (ESALQ), Instituto de Economia 
Agrícola (IEA), Instituto de Pesquisas Econômicas (IPE), Universidade Federal do Ceará, 
Universidade Federal de Viçosa, e Universidade de Pundue. Trabalho realizado com 55 pequenos 
proprietários, 21 parceiros e 19 arrendatários nos anos agrícolas de 1972/73 e 1973/74 que analisa 
aspectos da organização econômica desses agricultores, sobretudo as formas de inserção de seus 
produtos no mercado e o papel de agentes intermediários na comercialização. 

108 BIONDI, Pedro de Oliveira Leite. Uma luz para o Vale ou um rio para os Ermirios? : o Vale 
do Ribeira e a Hidrelétrica de Tijuco Alto. São Paulo : USP, nov. 1997. 52 p. 
(Monografia) 

109 CAMPANHA, Ginaldo Adernar da Cruz. Tectônica proterozóica no Alto e Médio Vale do 
Ribeira, Estados de São Paulo e Paraná. São Paulo: USP, 1991. 2 v. (Tese de 
Doutorado - Instituto de Geociências/USP) 
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110 CARNEIRO, Paulo Roberto. Fecundidade dos agricultores de baixa renda na região do Vale 
do Ribeira, SP. Piracicaba: Esalq/USP, 1976. 111 p. (Dissertação de Mestrado) 

111 CARRIL, Lourdes de Fátima Bezerra. Terras de negros no Vale do Ribeira : territorialidade e 
resistência. São Paulo: USP, 1995. 206 p. (Dissertação de Mestrado -Depto. de 
História) 

Cinco tabelas de dados dos entrevistados; mapas; gráficos. A autora enfatiza a forte presença de 
populações negras nas áreas rurais da região; faz uma crítica aos dados estatísticos, que acusam um 
crescimento da população branca, no curso do tempo, incluindo a interpretação de Petrone para 
estes dados. De seu ponto de vista, tal fato "demonstra" a tendência de dar invisibilidade ao negro, 
no Brasil, que passa por uma classificação das cores que separa as categorias "mulato" e "pardo" da 
categoria "negro". Pode-se, por outro lado, notar a presença de grande contingente de negros e seus 
descendentes no Médio e Alto Ribeira, presença esta que já não é acentuada na Baixada 
propriamente, não se destacando do restante da população. 

112 CYRILLO, Denise Cavallini. Transporte de produtos agrícolas do Vale do Ribeira : seus 
efeitos sobre a renda de pequenos produtores. São Paulo: USP, 1977. 78 p, (Dissertação 
de Mestrado - FEA/USP) 

113 DIEGUES, Antônio Carlos Sant'Ana. Pesca e marginalização no litoral paulista. São Paulo : 
USP, 1973. 190 p. (Dissertação de Mestrado - Dep. Ciências Sociais/USP) 

Pesquisa realizada no período de 1969-70 em Cananéia, e de 1971-72 em Ubatuba. Análise da 
relação entre pesca artesanal e pesca industrial; processo de passagem da pesca de subsistência para 
o abastecimento do mercado urbano, fato que não diminui o peso da pesca artesanal: 55 do total de 
captura em 1960. Pesca industrial apresenta indicadores de produtividade decrescente, devido à 
falta de orientação na captura, à mentalidade predatória que orienta investimentos no setor 
primário, à falta de infra-estrutura portuária e de comercialização, etc. Análise da dinâmica 
socioeconômica que, em regiões, segundo o autor, de "economia dependente" (voltada ao mercado 
internacional), leva ao surgimento de "ciclos" efêmeros de desenvolvimento. Questionamento da 
pesca enquanto pólo de desenvolvimento regional, em regiões agrícolas decadentes; condições de 
uma supostamente possível transição da pesca artesanal à pesca industrial. Turismo absorvendo 
mão-de-obra da pesca artesanal, levando à deterioração das condições de vida pré-existentes, 
marginalizando seus praticantes: marginalização regional cujo início remonta a meados do século 
XIX, com a desorganização da agricultura voltada ao mercado regional e internacional. 
Metodologia: análise do processo histórico-social que conduz à desorganização econômica; análise 
do processo de formação da atividade pesqueira e da inovação tecnológica, por meio de pesquisa de 
campo, de cunho censitário, nas comunidades pesqueiras mais importantes de Cananéia, em 
especial no que toca à renda, produtividade e tecnologia. Mapas de ambas as regiões, incluindo 
litoral e retroterra, da área lagunar de Iguape-Cananéia, incluindo comunidades pesqueiras, e da 
região de Ubatuba, também incluindo comunidades pesqueiras. Esta dissertação foi publicada no 
mesmo ano pelo Nupaub/USP dentro da Série Documentos e Relatórios de Pesquisa n. 18. 

114 ENS, Hendrik Herman. Petrogênese dos escarnitos de Itaóca : Vale do Ribeira- SP. São 
Paulo : USP, 1990. 172 p. (Dissertação de Mestrado - Inst. Geociências/USP) 
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115 ESPÍNDOLA, C. R. Avaliação de dados MSSILANDSATpara identificação na área de 
Cananéia-Iguape, Estado de São Paulo. São Paulo : s.ed., 1985. 73 p. (Dissertação de 
Mestrado - INPE) 

116 FERREIRA, Lúcia da Costa. A floresta intransitiva: conflitos e negociações na Mata 
Atlântica, SP. Campinas: Unicamp, 1996. 199 p. {Tese de Doutorado -IFCH/Unicamp) 

A autora discute a mudança de organização interna dos órgãos do Estado incumbidos da 
fiscalização ambiental, especificamente o Instituto Florestal, para ser capaz de se relacionar de um 
outro modo com os grupos locais regionalmente mobilizados para fazer frente às normas 
ambientais restritivas, inclusive, no plano do discurso ao menos, questionando a própria legislação 
impeditiva da ocupação humana em áreas de conservação. Áreas reservadas destinadas ao uso 
múltiplo de recursos por parte de grupos sociais que ocupam o local há muito tempo: ou reserva 
extrativista ou mosaico ecológico, ou como corredores de fauna entre duas unidades de 
conservação, ou, ainda, áreas de maior controle restritivo de uso, destinadas ao manejo controlado 
dos recursos naturais. Tudo isto é pensado do ponto de vista da vida cotidiana das comunidades que 
disputam o território da floresta. 

117 FURTADO, Edson Luiz. Comportamento de cultivares de seringueira (Hevea SPP) frente do 
mal das folhas na região do Vale do Ribeira, SP. Piracicaba: Esalq, 1996. 79 p. (Tese 
de Doutorado - Esalq/USP) 

118 GNASPINI NETTO, Pedro. Biologia de opiliões cavernicolas da província espeleológica do 
Vale do Ribeira, SP!PR (Arachnidas: Opiliões). São Paulo: USP, 1993. 101 p. (Tese 
de Doutorado - Instituto de Biociências/USP) 

119 HERZ, Renato. Distribuição dos padrões espectrais associados a estrutura fisica dos 
manguezais de um sistema costeiro subtropical. São Paulo: USP, 1988. 378 p. (Tese de 
Livre Docência - Instituto Oceanográfico/USP) 

Sistema costeiro, região lagunar, padrões espectrais, manguezal, determinantes climáticas, 
levantamentos radiométricos, aerolevantamento (il.), imagens de radar (il.), imagens orbitais (il.); 
planície de Juréia, barra de Cananéia e barra de Icapara, Ilha Comprida, Ilha de Cananéia, Mar de 
Trapande, Serra do Cordeiro, Serra da Mandira, Mar de Cananéia, Mar de Cubatão, Mar Pequeno. 
Contém 110 figuras, 27 tabelas. 

120 JACO:MINI, Wilson. Mobilidade e trabalho dos agricultores de baixa renda do Vale do 
Ribeira. Piracicaba: Esalq, 1981. 127 p. (Dissertação de Metrado -Esalq/USP) 

121 KARMANN, Ivo. Evolução e dinâmica atual do sistema cárstico do Alto Vale do Rio de 
Ribeira de lguape, sudeste do Estado de São Paulo. São Paulo: USP, 1994. 228 p. 
{Tese de Doutorado - Instituto de Geociências/USP) 

122 KRAEMER, Marília de Carvalho. Malhas da pobreza : exploração do trabalho de pescadores 
artesanais na baia de Paranaguá. São Paulo : PUC, 1978. (Dissertação de Mestrado - 
Antropologia/PUC-SP) 
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123 MARTINEZ, Maria Cecília. A ação governamental e a resistência camponesa no Vale do 
Ribeira: 1968-1986. São Paulo : USP, 1995. 196 p. (Dissertação de Mestrado - Depto. 
de História/FFLCH/USP) 

Análise da autora explicando as relações entre campesinato e Estado pelo entendimento dos 
universos camponeses como "cultura de resistência". Por este viés, focaliza a ação governamental 
no Vale do Ribeira, como orientada para o favorecimento do capital privado. Assim, no governo 
Laudo Natel, o projeto de desenvolvimento proposto para a região esteve baseado na integração 
entre capital privado e Estado, sendo visto como instrumento de segurança nacional. Do ponto de 
vista da autora, esta política é a mesma que se implanta no Araguaia. É uma política de 
financiamentos (incentivos fiscais) à iniciativa privada, para "modernização da agricultura", que 
estimula a especulação, levando ao aguçamento dos conflitos fundiários. Tal política fica bem 
ilustrada com a criação da Sudelpa e do Cedaval. Na seqüência, as alianças de cunho conservador 
que fundam a Nova República, de fato limitam as propostas do governo Montoro. O aspecto 
positivo, segundo a autora, desta intervenção, foi a redefinição das relações entre as populações 
locais e o Estado, ou seja, a "organização das comunidades para burlar a ação governamental", 
criando-se novas "formas de resistência": associações de moradores. Anexos: Decálogo da reforma 
agrária; esquema do processo de desenvolvimento; zonas prioritárias para reforma fundiária - 
planta; proposições para rodovias - planta; comunicações, energia e transportes - planta; tabelas. 

124 MELCHER, Geraldo Conrado. Contribuição ao conhecimento do distrito mineral do Ribeira 
de Iguape, estados de São Paulo e Paraná. São Paulo : USP, 1968. 122 p. (Tese de 
Livre Docência - Escola Politécnica/Dep. Geologia Econômica) 

Considerações a respeito das principais ocorrências minerais no Distrito Mineral de Ribeira de 
Iguape. Apresenta mapa da localização do Distrito Mineral de Ribeira de Iguape; mapa da 
localização das ocorrências de minérios de chumbo e associados. Diagrama da mina de Fumas; 
fraturas mineralizadas e depósitos da região de Lageado. Depósitos de minério de chumbo no 
Ribeirão da Rocha. Localização e teores em chumbo das amostras de rocha analisadas; mapa da 
mina de Furnas; mapa da mina de Panelas. 

125 MELLO, Ivan Sergio de Cavalcanti. Geologia e estudo metalogenético do maciço Itaôca, 
Vale do Ribeira, SP e Pr. São Paulo: USP, 1995. 168 p. (Tese de Doutorado - Instituto 
de Geociências/USP) 

126 MENDES, Maria Luiza Pereira da Silva. Condições de vida e consumo alimentar em uma 
área de pobreza rural: Vale do Ribeira - Estado de São Paulo. São Paulo: USP, 1980. 
117p. (Dissertação de Mestrado - FENUSP) 

Dissertação inserida na pesquisa "Alternativas de desenvolvimento para grupos de baixa renda na 
agricultura brasileira", realizada pela Embrapa, Esalq, Instituto de Economia Agrícola (IEA), 
Universidade Federal do Ceará, Universidade Federal de Viçosa, e Universidade de Purdue. 
Análise das condições de vida de uma amostragem da população rural de baixa renda no Vale do 
Ribeira, tomando como indicadores os níveis de ingestão calórica das famílias. Foram pesquisados 
39 pequenos proprietários, 37 parceiros, 27 assalariados eventuais e 54 assalariados fixos no ano 
agrícola de 1973/74. Procura-se relacionar a situação de pobreza à questão fundiária e à questão da 
comercialização agrícola. As conclusões apontam que, embora os níveis de vida, nas condições de 
trabalho estudadas, tendam a igualar-se, o consumo de calorias é mais favorável entre os pequenos 
proprietários. Em contrapartida, as condições de consumo calórico são menos favoráveis entre 
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aqueles que comerciam diretamente com os oligopólios industriais, dado o irrelevante poder de 
barganha dos pequenos produtores face às grandes indústrias. 

127 MOURÃO, Fernando A. A. Os pescadores do litoral sul do Estado de São Paulo : um estudo 
de sociologia diferencial. 2 v, São Paulo: USP, 1971. 472 p. (Tese de Doutorado - Dep. 
de Sociologia/USP) 

Trabalho em três partes: 1 ª - hipóteses e metodologia, histórico da pesca na região e sua 
emergência, evolução e comercialização, inferências teóricas; 2ª - Pasta de Tabelas: 405 tabelas 
referentes à pesquisa de campo, no período de 1964 a 1970, em folhas 96 x 66 cm.; 3ª - Anexos: 
descrições complementares das comunidades pesquisadas, do meio natural, problemas de transporte 
e comunicação, agricultura, comércio, turismo, espécies de pescado e estatísticas de pescadores e 
de pesca. Cap. 1: metodologia; estudo de painel do "grupo caiçara-pescador"; investigação 
concentrada em Cananéia mas alargada para outros municípios do litoral paulista, na medida em 
que se opera com a noção genérica de "pesca". Estudo da mudança, emergência da racionalidade do 
mercado, e de novo estrato social; dinâmica social e econômica; diferenciação social; condutas 
inovadoras; passagem da agricultura à pesca de "subsistência", e posteriormente à pesca "semi 
industrial"; estudo multi-disciplinar: sociologia, antropologia, economia, geografia, história; 
pesquisa quantitativa e qualitativa. Cap. 2: evolução da pesca, desde o suposto isolamento da maior 
parte do litoral paulista relativamente ao desenvolvimento do planalto paulista, determinado pela 
falta de transporte e pelo tipo de produção, que se vai alterando a medida em que se desenvolvem 
tentativas de colonização à pesca comercial, segundo o autor como alternativa inovadora a uma 
agricultura precária e pouco rentável, em especial para os estratos pobres da população. Cap. 3: 
comercialização do pescado: técnicas, mecanização e produção. Cap. 4: organização social. Ajuste 
ecológico: ênfase na pesca como meio de sobrevivência no litoral, dada a precariedade da 
agricultura; importância do meio físico no que toca às técnicas de pesca. Organização do trabalho e 
estruturas econômicas: "puxirão" ou mutirão na agricultura, antes da tendência ao abandono dos 
campos. O autor analisa os processos do ponto de vista da teoria dos ciclos econômicos no Brasil; 
monoculturas, policultura ou roças de subsistência; estas, no litoral sul, segundo o autor, são 
recurso para garantir um nível mínimo de vida, por ocasião de crises cíclicas, não expectativa de 
realização de vida. Comércio local historicamente em função de atividade industrial, a construção 
naval. Passagem para a "monocultura", como possibilidade (irreal) de obter bens de consumo, no 
caso do caiçara, e passagem para a pesca, para o corte de palmito e da caxeta, e para a captura da 
ostra; não formação de propriedades agrícolas. De acordo com o autor, portanto, "rebaixamento dos 
níveis mínimos organizacionais", posteriormente a pesca, que não promove o isolamento, ao 
contrário, estabelece relações de complementaridade entre meio rural e núcleo urbano próximo. 
Queda da pesca artesanal significando esgarçamento dos laços de reciprocidade e vizinhança. Pesca 
também reforça individualismo das relações. Mobilidade espacial e ruptura dos laços familiares 
aumentam com o corte do palmito e da caxeta: indústrias assemelhadas ao "sistema de barracão" 
dos seringais amazônicos. Associativismo: tradicionalmente mutirão e posteriormente a troca de 
dias, conforme o autor, ligados a agricultura de excedentes, até sua decadência; novas formas de 
associação no contexto da pesca: colônias de pescadores, que estabelecem a diferença entre 
associados e não-associados. Profissionalismo: fatores são a formação de preço comercial, a 
difusão de novas técnicas, o desenvolvimento de novas conotações da noção de valor, no novo 
contexto da pesca semi-industrial; marginalismo da pesca artesanal, emergida no contexto de 
decadência da agricultura, segundo o autor, a partir de 1910, mas já presente na situação anterior, 
dada a precariedade da agricultura litorânea. Marco da mudança e a pesca oceânica, na qual releva 
a destreza do pescador, e na pesca artesanal motorizada; diferenciação social entre "motorizados" e 
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"não-motorizados". Núcleo urbano: diferenciação social em Cananéia, segundo o autor, não por 
critério patrimonialista: ênfase ao comércio e aos serviços, abandono de terras, bem como 
precariedade de titulação. Política: composição do quadro político institucional refletindo ambiente 
social; desvalorização dos pescadores, por parte dos estratos tradicionais, como os que 
abandonaram a agricultura. Também esta crítica na relação entre pescadores artesanais tradicionais 
e pescadores motorizados. Noção de isolamento e meio: sentido cultural do isolamento, atenuado, 
quer no contexto da agricultura, quer da pesca, pelos mecanismos de comercialização, que 
relacionam sistemas econômicos local e global. Noção de valor: segundo o autor, o ponto central 
do estudo; parte da crítica à clássica oposição entre comunidade e sociedade. Aumento do grau de 
racionalidade relativo ao mercado: substituição da troca e da complementaridade das economias 
pela introdução do papel-moeda; formação de preços. Expectativas em relação à pesca e à vida em 
geral: integração à pesca como profissão, especialmente à pesca oceânica. Vida doméstica: cultivas 
alimentares, caça, que se foi tomando atividade de lazer, perdendo-se o respeito costumeiro a 
normas destinadas a sua preservação; festas religiosas, fandango substituído pelo baile; pesca como 
transição para outro meio de vida: expectativa de que filhos não venham a ser pescadores, para 
tanto tendo acesso à escolarização. Vida religiosa: não relacionada à atividade pesqueira, a não ser 
pela festa de Nossa Senhora dos Navegantes. Conclusão: dinamismo da população, em função da 
pesca como atividade econômica profissionalizante; complementaridade entre meio local e pólo 
urbano externo; permeabilidade às variáveis exógenas; localidades pesquisadas: Praia Grande, 
Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe, Una, Juréia, Iguape, Pontal, lcapara, Jurumirim, Tombo das Águas, 
Barra de Icapara. Anexos: mapas das localidades pesquisadas, tabelas de pesca e pescadores, 
estatísticas. 

128 NOGUEIRA, Sônia Aparecida Abissi. Estudo das mineralizações filoneanas auríferas do 
depósito de Piririca, Vale do Ribeira, SP. São Paulo: USP, 1990. 91 p. (Dissertação de 
Mestrado - Instituto de Geociências/USP) 

129 OMAE, Satoru. Adsorção de cadmio em solo podzólico vermelho amarelo : orto e gei humico 
da região do Vale do Ribeira, SP e terra roxa estruturada do Município de Piracicaba, SP. 
São Paulo: Esalq, 1984. 41 p. (Dissertação de Mestrado - Esalq/USP) 

130 PAOLIELLO, Renata Medeiros. Conflitos fundiários na baixada do Ribeira : a posse como 
direito e estratégia de apropriação. Campinas: Unicamp, 1992. 475 p. (Dissertação de 
Mestrado - Antropologia/Unicamp) 

Bairro Dois Irmãos, Fazenda Valformoso, Sete Barras; Bairro do Arapongal, Registro; Fazenda 
Caiacanga, Jacupiranga; Fazenda Vista Grande, Miracatu; Fazenda São Paulo, Miracatu; Bairro do 
Engenho, Miracatu; Momuna, lguape; Corte Preto, Juquiá; Ribeirão Fundo de Baixo, Juquiá; 
Areado, Juquiá; Nhunguara, Eldorado. Período da pesquisa: 1988-89. Análise das práticas e 
orientações de pequenos posseiros envolvidos em conflitos fundiários, tendo como pano de fundo 
as abordagens teóricas sobre relações sociais no campo brasileiro, em especial quanto aos aspectos 
jurídicos que permeiam as relações conflitivas em tomo da apropriação da terra. Por esta razão a 
pesquisa de campo, realizada por meio da análise das falas dos atores sociais e da observação de 
suas condutas em contextos diversos, complementa-se pela análise de ações judiciais, supondo-se 
que nessas se refratam litígios por posse, domínio e demarcação, que são a tônica das relações de 
propriedade na Baixada do Ribeira. Parte-se de um "recorte" desse quadro empírico regional, 
marcado pela posse, pela indefinição do quadro jurídico fundiário, pela intervenção estatal para a 
regularização fundiária e para a reforma agrária, seguida daquela voltada a implementação de uma 
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política de preservação ambiental, com o objetivo de compreender os significados que orientam 
condutas, especialmente dos pequenos posseiros, neste contexto em mudança, e que recriam 
constantemente a posse como estratégia de constituição de patrimônios territoriais, em particular 
nos momentos críticos de avanço da sociedade global sobre o universo regional. A pesquisa de 
campo foi realizada nas três primeiras áreas relacionadas acima; as oito áreas seguintes foram 
abordadas por meio das ações judiciais relativas à suas relações de conflito; metodologicamente, 
portanto, o trabalho se efetiva como uma etnografia comparativa e parcial, referida às 
representações e práticas relacionadas ao direito à terra em algumas situações regionais, de modo a 
propiciar uma generalização das conclusões parciais para o quadro conflitivo regional como um 
todo. Anexos: 1. tabela de conflitos- Sudelpa, 1987; 2. relação das ações judiciais estudadas; 3. 
descrição das ações judiciais; 4. quadro geral dos entrevistados; 5. resenha do Plano Diretor do 
Desenvolvimento Agrícola do Vale do Ribeira e das Reflexões sobre o Programa de Regularização 
Fundiária, componente do Plano. 

131 QUEIROZ, Marcos de Souza. Representações de doenças e instituições de cura numa aldeia 
de pescadores. Campinas: Unicamp, 1978. 161 p. (Dissertação de Mestrado - 
Antropologia/U nicamp) 

132 QUEIROZ, Ruben Caixeta de. Atores e reatores na Juréia : idéias e práticas do ecologismo. 
Campinas : Unicamp, 1992. (Dissertação de Mestrado - Antropologia/ Unicamp) 

Período-base: 1990-1991. Estudo sobre Estação Ecológica Juréia-Itatins, Decreto n. 24.646, de 
20/01/1986. Conflito social: questão social x questão ambiental; atores sociais: agentes do governo, 
ecologistas, moradores; movimento social: movimento ecológico ou ambientalista e movimento de 
moradores da Juréia (União dos Moradores da Juréia-Itatins); cultura ecológica; Pró-Juréía; 
(Associação em Defesa da Juréia): Movimento Pró-Juréia, Grupo de Defesa da Juréia. O autor 
utiliza categoria genérica "moradores da Juréia''; pequenos grupos locais: Magalhães, Divisor, 
Cerrado, autodenominados de Despraiado, que, aliados aos moradores de Aguapeu, Cachoeira do 
Guilherme, Rio das Pedras, Itingucu, Barro Branco, Praia do Una, Barra do Una formam o grupo 
de ação política União dos Moradores da Juréia-Itatins. Faz referência a experiência pioneira de 
manejo sustentado de palmito. Iamá (Instituto de Antropologia e Meio Ambiente) x Associação em 
Defesa da Juréia. Contém: planta de localização da Estação Ecológica de Juréia-Itatins; relação dos 
membros do Conselho "Pró-Juréia", por profissão e idade/1990; reproduz dados de "São 
Paulo(Estado). Secretaria do Meio Ambiente - CPRN/Inst.Florestal/Equipe Litoral Sul (1991)" 
sobre os 13 principais núcleos populacionais da Juréia, tempo de permanência na área e mapa das 
concentrações populacionais. Reproduz dados de 1989 e 1990 do mesmo órgão, sobre o 
Despraiado: divisão dos moradores por "área ocupada", "tempo de moradia", "origem". Juréia 
como palco de disputas entre dois movimentos sociais; os locais, atingidos pelas restrições 
ecológicas, e os externos, grupos ecologistas, organizados na Associação Pró-Juréía para confrontar 
interesses imobiliários, turísticos e militares na área. Período da pesquisa: 1990-1991. O objetivo é 
o de compreender as dificuldades no diálogo entre grupos sociais diversos, com diferentes "visões 
de mundo", condições materiais e estratégias políticas, em um contexto marcado pela questão 
ambiental. Anexos: 1. notas sobre a legislação ambiental federal; 2. dados biográficos dos 
entrevistados. 

r: 133 REA, Marina Ferreira . Aleitamento materno em núcleos rurais do Vale do Ribeira, São 
r: Paulo. São Paulo : USP, 1981. 116 p. (Dissertação de Mestrado - Faculdade de 
r Medicina/USP) 
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134 SAES, Luiz Alberto. Resposta da bananeira nanicão à calagem na região do Vale do 
Ribeira. Piracicaba: Esalq, 1995. 82 p. (Dissertação de Mestrado -Esalq/USP) 

135 SAKAI, Emílio. Desenvolvimento da cultura do milho em diferentes condições de drenagem 
subterrânea, no Vale do Ribeira. Piracicaba: Esalq, 1996. 102 p. (Tese de Doutorado 
Esalq/USP) 

136 SILVA, Antônio Carlos Gondim de Andrade e. A jazida de barita de água clara no âmbito do 
precambriano do Vale do Ribeira, Estado do Paraná. São Paulo : USP, 1990. 204 p. 
(Tese de Doutorado - Instituto de Geociências/USP) 

137 SILVEIRA, João Dias da. Baixadas litorâneas quentes e úmidas : vista geral, o panorama 
brasileiro, a Ribeira de lguape. São Paulo : USP, 1950. 227 p. (Tese Provimento de 
Cátedra - FFLCH/USP) 

138 TRAJANO, Eleonora. Padrões de distribuição e movimentos de morcegos cavemícolos no 
Vale do Alto Rio Ribeira de Iguape, São Paulo. São Paulo : USP, 1981. 155 p. 
(Dissertação de Mestrado - Instituto de Biociências/USP) 

139 V ASCONCELLOS, Eleonora Maria Gouvêa. Petrologia e geoquímica de diues e "plugs" 
alcalinos da região do Vale do Ribeira, divisa do Estado do Paraná, São Paulo. São 
Paulo: USP, 1995. 202 p. (Tese de Doutorado - Instituto de Geociências/USP) 

140 ZAN, José Roberto. Conflito de terra no Vale do Ribeira : estudo sobre pequenos posseiros 
em luta pela terra no município de Sete Barras. São Paulo : USP, 1986. 177 p. 
(Dissertação de Mestrado - Dep. Sociologia/USP) 

A partir de pesquisa empírica entre pequenos posseiros em conflito com empresa expropriadora em 
local na Baixada do Ribeira pretende-se avaliar a validade de algumas categorias analíticas como 
"terra de trabalho" e a predisposição dos posseiros à organização "comunitária" da produção. Com 
base nos depoimentos dos entrevistados e em outros materiais obtidos através de uma pesquisa 
assistemática realizada no local, procura-se reconstruir os bairros dentro de uma perspectiva 
histórica, realçando suas transformações em função da redefinição das relações do espaço 
econômico da Baixada do Ribeira com o capital urbano-industrial. Este processo modifica os 
padrões de sociabilidade dos bairros e portanto as representações dos sujeitos. O objetivo é 
verificar a existência ou não de uma concepção anti-capitalista da propriedade da terra e de 
elementos de formas "comunitárias" de trabalho. Período da pesquisa: 1982. Recomposição de 
histórias de vida como método de coleta de dados para análise sociológica. Contém 3 tabelas: uso 
da terra, dados gerais dos entrevistados, dados de migração. 

S™PÓSIOS, SEMINÁRIOS, CONGRESSOS, ETC. 

141 DIEGUES, Antônio Carlos Sant'Ana. Biological diversity and tradiüonal cultures in coasta/ 
wetlands of Brazil. São Paulo : Instituto Oceanográfico/USP, 1988. 22 p. (Série 
Trabalhos e Estudos) 
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Trabalho apresentado na IUCN Conference in San José (40ª: 1988: San José, Costa Rica). 

142 -------. Management ofwetlands: the Iguape-Cananéia-Paranaguá Estuary (Brazil) - a case 
study. São Paulo : 10/USP, 1990. 14 p. (Trabalhos e Estudos) 

Trabalho apresentado no Intemational Congress Nature Management and Sustainable Development 
(1988: Groningen). Descrição de características fisico-geográficas; história da ocupação humana no 
ecossistema estuarino de lguape-Cananéia-Paranaguá; recursos naturais oferecidos pelo meio 
ambiente regional; problemas socioambientais causados pela pesca comercial, como a sobre pesca 
de algumas espécies marinhas, e pelo turismo, tais como o impacto sobre a vegetação de mangue, 
sobre as ilhas que separam o manguezal do mar aberto e sobre o estuário como um todo. 

143 -----. Managing Brazil's Coastal Wetlands : the contribution ofresearch amid the realities 
of politics. São Paulo : Instituto Oceanográfico/USP, 17 p. 1988. 

Trabalho apresentado no "International Seminar on Wetlands Conservation (3°: 1988: Rennes, 
França) 

144 ------. Tradition and Change in the Brazilian Small-Scale Fisheries: A Preliminary 
Synthesis. ln: SYMPOSIUM INTERNATIONALE ORSTOM-IFREMER (1989, 
Montpellier, Franca). La Recherche Face a la Pêche Artisanale. v. 2. Paris : Orstom, 
1991. p. 851-7 

145 ------. Traditional sea tenure and coastalfisheries resources management in Brasil. São 
Paulo : USP, 1992. 21 p. 

Trabalho apresentado na "Conference of lntemational Association for the Study of Common 
Property (1992: Washington, EUA). 

146 ENCONTRO AS IIlDRELÉTRICAS E O DESENVOLVIMENTO DO V ALE DO RIBEIRA 
(1991:Registro, SP). Documento Final. Registro: s.ed., 1991. 9 p. 

Analisa as políticas de desenvolvimento para a região do vale do Ribeira, principalmente o 
aproveitamento hidrelétrico do rio Ribeira de Iguape, e apresenta propostas alternativas de 
desenvolvimento. 

147 GIANESELLA-GALVÃO, S. M. F.; CARMOUZE, J. P.; NISIIlHARA, L. Metabolismo (02 
e C02) na interface lagunar-manguezal na região de Cananéia, São Paulo. ln: 
CONGRESSO BRASILEIRO DE LIMNOLOGIA (1 º: 1986:Belo Horizonte, MG) .. 
Resumo. Belo Horizonte : Soc.Bras.Limnologia, s.d. 

148 GIORDANO, Samuel Ribeiro. Desenvolvimento sustentável, meio ambiente e o vale do 
Ribeira. São Paulo : Vitae Civilis, 1995. 

Trabalho apresentado no Seminário Plataforma Ambiental Mínima para o Desenvolvimento 
Sustentável do Vale do Ribeira (10-13 dezembro 1995:São Pedro, SP). 

149 HERZ, Renato et al. Análises do grau de resolução dos sensores MSS para a identificação de 
manguezais na costa brasileira a partir de processamento de dados CCT. ln: SIMPÓSIO 
BRASILEIRO DE SENSORIAMENTO REMOTO (3°: 1984: Rio de Janeiro, RJ). 
Relatório. Rio de Janeiro : CNPq ; São José dos Campos : INPE, s.d .. 
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- 150 -----. Distribuição de áreas de provável ocorrência de manguezais na costa brasileira. ln: 
SIMPÓSIO BRASil,EIR.0 DE SENSORIAMENTO REMOTO (3°: 1984: Rio de Janeiro, 
RJ). Relatório. Rio de Janeiro : CNPq ; São José dos Campos : INPE, s.d .. 

151 LABORATÓRIO AMBIENTAL PARA Th1PRENSA (1994: Vale do Ribeira, SP). Mata 
Atlântica e a imprensa. São Paulo : Fundação SOS Mata Atlântica, 1994. 

152 SALES, Renato J. R. de. Aspecto da pesca artesanal na região lagunar de lguape-Cananéia. 
ln: ENCONTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS E O MAR NO BRASn., (2°: 1988: São Paulo, 
SP). Relatório. São Paulo : Instituto Oceanográfico-USP, s.d .. p. 63-75. - 

153 SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTADO E 
CONSERVAÇÃO DE REGIÕES ESTUARINO-LAGUNARES: A REGIÃO DE 
IGUAPE-P ARANAGUÁ E EXPERIÊNCIAS DE PAÍSES DO TERCEIRO MUNDO. 
Conclusões e recomendações. São Paulo: s.ed., 25/03/86. 7 p. - 

154 SEMINÁRIO NACIONAL RESERVA DA BIOSFERA DA MATA ATLÂNTICA 
(1991:Campinas, SP). Consorcto Mata Atlãntica. Campinas: Unicamp, 1991. 

155 SEMINÁRIO PLATAFORMA AMBIENTAL :MÍNIMA PARA O DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL DO V ALE DO RIBEIRA (1995: São Pedro, SP). Contribuição do 
Vitae Civilis. São Paulo : Vitae Civilis, 1995. 6 p. 

Apresenta o contexto socioeconômico, político e ambiental do vale do Ribeira e princípios, metas, 
estratégias e ações de desenvolvimento sustentável para o vale do Ribeira. 

156 -----. Contribuição dos participantes. São Paulo : Vitae Civilis, 1995. 15 p. 
Apresenta o contexto socioeconômico, político e ambiental do vale do Ribeira e princípios, metas, 
estratégias e ações de desenvolvimento sustentável para o vale do Ribeira. - 
157 ----. Documentofinal. São Paulo: Vitae Civilis, 1995. 18 p. - 158 ------. Documentos dos Grupos de Trabalho. São Pedro: Vitae Civilis, 1995. 6 p. 

159 -----. Programação. São Paulo: Vitae Civilis, 1995. 8 p. 

160 ------. Textos para consulta. São Paulo : Vitae Civilis, 1995. 2 p. 

161 -----. Tratados das ONGs e o Vale do Ribeira. São Paulo : Vitae Civilis, 1995. 3 p. 
Destaca tópicos dos Tratados elaborados pelo Fórum Internacional de ONGs e Movimentos 
Sociais, durante a Rio 92, de aplicação mais imediata ou adequada à realidade do vale do Ribeira. 

162 -----. O Vale do Ribeira. São Paulo: Vitae Civilis, 1995. 3 p. 
Apresenta um painel geral sobre a região. 

163 SEMINÁRIO PROPOSTAS E ENCAMINHAMENTOS PARA O PARQUE ESTADUAL 
INTERVALES (2o.: 1996: São Paulo, SP). Síntese e resultados. São Paulo: Fundação 
Florestal, out, 1996. 60 p. - 
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Relatório apresentando a síntese das propostas finais para o Plano de Gestão Emergencial do 
Parque Estadual Intervales. Em anexo: os roteiros dos grupos de trabalho do Seminário, artigos de 
imprensa sobre o Seminário e etc. 

164 SE!\flNÁRIO RESULTADOS PARCIAIS DO PLANO DE GESTÃO E:MERGENCIAL DO 
PARQUE ESTADUAL INTERVALES (1996: São Paulo, SP). Síntese do Seminário. 
São Paulo : Fundação Florestal, O 1/07 /96. 29 p. 

O Seminário teve o objetivo de consolidar as atividades desenvolvidas pelos grupos de trabalho, 
compostos por técnicos do SMA e de outros órgãos estatais e não estatais, relacionados a temas 
específicos dentro de suas especialidades, estabelecidos com vistas à elaboração do Plano de 
Gestão Emergencial para o Parque Estadual Intervales. Como cada um dos grupos vem 
desenvolvendo seus trabalhos de forma isolada, com o acompanhamento da Fundação Florestal, o 
Seminário possibilitou que cada um dos colaboradores obtivesse a visão global de todo o plano. 
Apresenta os resultados parciais dos grupos de trabalho sobre os seguintes temas: mapa base, fauna, 
ambiente físico, vegetação, entorno, integração com as UCs vizinhas, balanço das atividades no 
Parque e legislação. 

165 STh1PÓS10 SOBRE ECOSSISTEMAS DA COSTA SUL E SUDESTE BRASILEIRA (1987: 
Cananéia, SP). Síntese dos conhecimentos em Cananéia. São Paulo : Aciesp, s.d. 

166 SUGUIO, K. et al. Sea leavel fluctuation during the past 6.000 years along the coast of State 
of São Paulo. ln: INTERNATIONAL CONGRESS (10º: 1977:lnqua,Birmighan). 
Report. s.l. : s.ed., s.d. 

167 ------; BARCELOS, J.H. Quaternary sedimentary enviroments in Comprida Island, São 
Paulo. ln: INTERNATIONAL CONGRESS (10°:1977:Inqua, Birmighan). Report. s.l.: 
s.ed., s.d. 

RELATÓRIOS DE PESQUISA 

168 CUNHA, Lúcia Helena de Oliveira, coord. Comunidades litorâneas e unidades de proteção 
ambiental : convivência e conflitos; o caso de Guaraqueçaba (Paraná). São Paulo : 
Instituto Oceanográfico-USP, dez. 1989. 74 p. (Série Estudo de Caso, 2) 

Realizada com duas comunidades de pescadores de Guaraqueçaba que tiveram seus territórios 
transformados em área de proteção ambiental, esta pesquisa fornece importantes dados para a 
discussão sobre a existência de assentamentos humanos em unidades de conservação. A idéia 
central é a de que populações tradicionais (índios, pescadores, camponeses, seringueiros) 
desenvolveram historicamente técnicas de uso do espaço que se traduzem em formas produtivas, as 
quais, ao contrário do que conhecemos sobre a produção capitalista, não degradam o ambiente. 
Contudo, não se propõe um retomo ao passado, ao uso exclusivo de instrumentos "primitivos", mas 
o uso concomitante de processos tradicionais e modernos que propiciem, ao mesmo tempo, 
preservação cultural e ambiental e qualidade vida a essas populações. Apresenta mapas da área 
estuarina que abrange Guaraqueçaba; Ilha das Pecas e a vila de Tromomo. 
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169 ----- et al. As comunidades litorâneas de Guaraqueçaba : as formas de utilização do espaço 
e dos recursos naturais - Versão Final Parcial. Curitiba : Instituto Oceanográfico-USP, 
1989. 113 p. 

170 DIEGUES, Antônio Carlos Sant' Anna, coord. Avaliação ecológico-econômica dos recursos e 
das funções do ecossistema estuarino-lagunar de Iguape-Cananéia : uma proposta 
metodológica. São Paulo: NUPAUB, 1994. 121 p. (Documentos e Relatórios de 
Pesquisa, 18) 

A pesquisa procura desenvolver um método de avaliação socioeconômico dos recursos naturais e 
das funções ecológicas do ecossistema estuarino-lagunar de Iguape-Cananéia. 

171 -------, coord. A caxeta no Vale do Ribeira (SP) : estudo sócio-econômico da população 
vinculada à extração e ao desdobro da caxeta. São Paulo : NUPAUB, dez. 1991. 120 p. 
(Documentos e Relatórios de Pesquisa) 

Estudo sobre o perfil socioeconômico das populações que vivem da extração e beneficiamento da 
caxeta, visando conhecer as condições de vida e trabalho dessas populações, com o objetivo de 
subsidiar a elaboração de um plano de manejo e regulamentação da extração da caxeta. Apresenta, 
também, uma análise econômica-financeira preliminar do processo de produção e beneficamente da 
caxeta e uma análise da percepção que os "caxeteiros" tem sobre sua própria atividade e do 
processo de controle e fiscalização. 

172 ------. Diversidade biológica e culturas tradicionais litorâneas : o caso das comunidades 
caiçaras. São Paulo: NUPAUB-USP, 1988. (Documentos e Relatórios de Pesquisa, 5) 

173 ------. Populações tradicionais em unidades de conservação : o mito moderno da natureza 
intocada. São Paulo : NUP AUB-USP, 1993. (Documentos e Relatórios de Pesquisa, 1) 

17 4 -------, coord. Conflitos entre populações humanas e áreas naturais protegidas na Mata 
Atlântica. São Paulo: NUPAUB/USP, 1995. 282 p. (Documentos e Relatórios de 
Pesquisa, 21) 

175 -------, coord. Global representative system of marine protected áreas : South Atlantic 
Marine Realm - the Brazilian coast. São Paulo: NUPAUB/USP, 1992. 41 p. 
(Documentos e Relatórios de Pesquisa, 16) 

176 ------. Sustainable development and people 's participation wetland ecosystems conservation 
in Brazil : two studies comparative. São Paulo : Instituto Oceanográfico/USP, 1989. ( 
Série Trabalhos e Estudos) 

Embora não trate especificamente de comunidades do Vale do Ribeira, fornece importantes 
subsídios para a discussão de problemas presentes ali, como a questão fundiária, a presença humana 
em unidades de conservação, e o impacto da presença do capitalismo em áreas de mangue e 
florestas tradicionalmente ocupadas por pescadores e camponeses. O primeiro caso é o de 
Marituba, no vale do São Francisco, cuja população de pescadores/camponeses vê-se ameaçada de 
ter uma extensa área de várzea convertida em área de produção intensiva de arroz. O segundo caso 
é o do vale do Guaporé, em Rondônia, onde áreas de floresta amazônica, tradicionalmente 
ocupadas por seringueiros, vem sendo transformadas em pasto para a criação de gado. Em ambos 
os casos, são populações que historicamente desenvolveram técnicas de manejo que, ao mesmo 
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tempo que lhes fornecem o sustento, conservam o meio ambiente; lutam contra um avanço 
capitalista que deteriora o meio, colocando em risco seu modo de vida, e as empurra para uma 
situação de miséria nas periferias das cidades. 

177 LA T AILLE, Michel de. Relatório de plano para o desenvolvimento da pecuária no Vale do 
Ribeira e litoral sul. São Paulo : USP/DAEE, 1969. 

Relatório de pesquisa realizada em 1968 através de um convênio entre a USP (sob a coordenação 
do prof. Fernando Mourão) e o Departamento de Águas e Energia Elétrica do Estado de São Paulo. 
O autor faz um breve estudo do meio ambiente e das condições socioeconômicas do Vale do 
Ribeira, apresentando propostas para a implantação da pecuária na região, o que, segundo o 
pesquisador, seria fator importante para o progresso no Vale. 

178 MOURÃO, Fernando A A. A pesca no litoral sul do Estado de São Paulo e o pescador da 
região lagunar de Iguape-Cananéia. São Paulo: s.ed., 1967. 215 p. (Relatório de 
Pesquisa Fapesp) 

Pesquisa realizada na cadeira de Sociologia II da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências 
Humanas da USP, nos anos de 1963 à 1965, com o objetivo de fornecer dados a Fapesp e a 
Superintendência do Vale do Ribeira, para informar serviços de planejamento desta última; 
oriundos de trabalho de campo, pelo método da história de vida de famílias de pescadores. Não se 
faz análise do comportamento socioeconômico, deixando-se esta para um trabalho posterior. 
Execução da pesquisa via questionários que compuseram as tabelas, na forma de dados 
preliminares; conclusões preliminares acusando sensibilidade a mudança, e associando decadência 
da agricultura policultora a emergência da pesca comercial; nos anexos, mudanças em Cananéia 
após a redação do Relatório de Pesquisa. 

179 OLIVEIRA, Eliane Rita. Populações humanas na Estação Ecológica Juréia-Itatins. São 
Paulo : CEMARJNUP AUB/USP, 1993. 70 p. (Documentos e Relatórios de Pesquisa, 1 O) 

180 SALES, Renato José Rivaben de; MOREIRA, André de Castro C. Reservas extrativistas no 
complexo estuarino-lagunar de Iguape e Cananéia : domínio Mata Atlântica. São Paulo 
: NUPAUB, 1996. 105 p. (Documentos e Relatórios de Pesquisa, 22) 

Apresenta uma experiência pioneira de planejamento participativo para a implantação de uma 
reserva extrativista na Mata Atlântica, a Reserva Extrativista de Mandira, no município de 
Cananéia. Traz um histórico das reservas extrativistas, uma caracterização genérica do domínio da 
Mata Atlântica, um breve histórico da ocupação ambiental do complexo estuarino-lagunar de 
Iguape e Cananéia e os critérios adotados para definição de uma reserva extrativista piloto no 
domínio da Mata Atlântica. 

181 SOCIEDADE DE PESQUISA EM VIDA SELVAGEM E EDUCAÇÃO AMBIENTAL; 
IBAMA. Comunidades pesqueiras da AP A de Guaraqueçaba : uma caracterização 
sociocultural. Curitiba : SPVS/Ibama, jan. 1995. 61 p. 

Relatório da pesquisa realizada, através do "Projeto co-gestão de manejo ambiental e 
desenvolvimento comunitário na AP A de Guaraqueçaba - PR", com o objetivo de elaborar um 
diagnóstico sociocultural de comunidades litorâneas localizadas no interior do estuário da AP A. 
Discute o conceito de Populações Tradicionais, apresenta um histórico da ocupação da região, a 
organização econômica e sociocultural das comunidades e traz algumas reflexões sobre a gestão da 
APA. 
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182 UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO. Instituto de Geociências. Centro de Pesquisas de Águas 
Subterrâneas. Levantamento geológico-estrutural da área do reservatório de Batatal : 
Vale do Rio Ribeira de Iguape - SP. São Paulo: USP, 1994. 43 p. 

PAPERS 

183 ALER.TA quanto ao problema de intoxicação por defensivos agrícolas na região do Vale do 
Ribeira. s.l. : s.ed., s.d. 14 p. 

Tem como objetivo orientar o trabalho de esclarecimento e conscientização da comunidade rural do 
Vale do Ribeira quanto a problemática do defensivo agrícola. 

184 ALMEIDA, Antônio Paulino de. Ariry, histórico de sua fundação. São Paulo: s.ed., 1929. 

185 BEHR, M. F. von. Homem e ambiente em "Guarakessaba": passado, presente e futuro. 
Curitiba: PUC-PR, nov. 1991. 

186 BENDAZOLI, Arlete. A manjuba (Anchovie/la Lepidentostole) no Rio Ribeira de Jguape : 
biologia, comportamento e avaliação do estoque. São Paulo : IBAMA/Instituto 
Oceanográfico-USP/SEMA, 1990. 

187 CAPOBIANCO, João Paulo Ribeiro. A região onde se situa a Juréia : o Vale do Ribeira. São 
Paulo : s.ed., 1987. 52 p. 

Apresenta as características geomorfológicas e um histórico da ocupação na região do Vale do 
Ribeira. Traz uma análise da implantação da Estação Ecológica de Juréia-Itatins, informações sobre 
o quadro natural da UC e sobre os moradores da Juréia. 

188 CARRIL, Lourdes de Fátima Bezerra. Terras de negros no Vale do Ribeira : territorialidade e 
resistência. s.1. : s.ed., s.d. 11 p. 

Analisa algumas questões presentes na organização do movimento social com base em terras de 
negros no Vale do Ribeira. 

._, 

189 DIEGUES, Antônio Carlos Sant'Ana, Desenvolvimento sustentado, gerenciamento costeiro e 
administração dos recursos pesqueiros. São Paulo : s.ed., 1987. 

190 ----~-. Mitos e realidades sobre pescadores artesanais. São Paulo: NUPAUB-USP, 1988. 

191 ------. Planejamento e gerenciamento costeiro: alguns aspectos metodológicos. São Paulo: 
NUPAUB-USP, 1987. 

192 ------. The role of cultural diversity and comunal participation in wetland management in 
Brazil. São Paulo : NUPAUB-USP, 1990. ·._; 

193 GALVÃO, Raul Ximenes. Degradação e poluição da faixa costeira: considerações que 
permitem identificar cenários alternativos. Brasília: s.ed., 1985. 
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194 IVERSSON, Lygia Busch. Aspectos epidemiológicos da encefalite por arbovirus na região 
do Vale do Ribeira, São Paulo, Brasil. São Paulo : s.ed., 1979. 

r- 
195 LANGOWISKI, U. B. R. Contribuição para o estudo dos usos e costumes do praieiro do 

litoral de Paranaguá. s.l. : s.ed., s.d. 

r: 
196 LINO, Clayton Ferreira. Vale do Ribeira e meio ambiente. s.l. : s.ed., 1984. 21 p. 
Apresenta um histórico e as características da região do Vale do Ribeira. 

197 MACHADO, Maria Inês. Isolamento e caracterização de Leishmanias do homem e do cão 
doméstico de municípios do Vale do Ribeira, Estado SP. Br. São Paulo : s.ed., 1984. 

r: 
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198 MOVIMENTO DOS AMEAÇADOS POR BARRAGENS DO V ALE DO RIBEIRA. Vale do 
Ribeira ameaçado de morte!. Eldorado: Moab, s.d. 2 p. 

Folheto divulgando a luta da Articulação das Comunidades Negras do Vale do Ribeira contra a 
construção das barragens Tijuco Alto, Itaóca, Funil e Batatal. Traz informações sobre a 
Articulação. 

199 PRÓ-JURÉIA. A viabilização das comunidades no território da Estação Ecológica de Juréia- 
ltatins (SP) : contribuição ao debate. São Paulo : Pró-Juréia, 1990. 9 p. 

Documento-base elaborado para utilização no Fórum de Debates 11A viabilização das comunidades 
na EEil11 promovido pela Pró-Juréia em 11 de setembro de 1990, na Assembléia Legislativa do 
Estado de São Paulo. Trata dos aspectos técnicos e legais relacionados a permanência das 
comunidades residentes na Estação Ecológica de Juréia-Itatins, bem como as formas de uso e 
ocupação do solo por parte dos moradores. Em anexo: documento da Pró-Juréia intitulado "Estação 
Ecológica de Juréia-Itatins: as comunidades existentes e a preservação ambiental", carta de 
intenções do Grupo de Trabalho EEil e proposta de correção dos limites da Estação Ecológica da 
Juréia-ltatins proposta por morador da EEil. 

200 SANTOS, Tharcisio Damy de Souza. Usina de chumbo de Apiai e o problema de produção 
do distrito mineral do Vale do Ribeira. São Paulo: s.ed., 1942. 10 p. 

201 -----; BRADASCIDA, Clóvis. Descrição do refino de um lote de 1501 de chumbo bruto, 
resultante de minérios do Vale do Ribeira de lguape. São Paulo : s.ed., 1949. 18 p. 

202 SOCIEDADE BRASILEIRA DE ESPELEOLOGIA. Alto Vale do Ribeira : a necessidade de 
preservação. São Paulo: SBE, dez. 1980. 10 p. 

Apresenta a situação institucional e a importância cultural e natural da área. 

203 SOUSA, Ivan Chaves de. Crédito rural educativo : aspectos socioeconômicos de um 
programa para o Vale do Ribeira. Campinas: CATI, 1977. 

204 STRAUBE, Fernando Costa. Parque Nacional do Superagui x Praia Deserta. s.l. : SPVS, 
s.d. 2 p. 

Levando em consideração a comunidade avifaunística da Praia Deserta, o autor sugere que esta 
área seja integrada ao Parque Nacional do Superagui. 

r- 
r 
r: 
~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~____, 
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205 TELEGINSKI, Antônio. "O Grilo Roncati", a Estação Ecológica Juréia-Itatins e o problema 
da desapropriação. s.l. : s.ed., 1986. (mimeo) 

RELATÓRIOS GERAIS 

206 ANDRIGUETTO FIT.,HO, José Milton. Estimativas de estoque de palmito na AP A de 
Guaraqueçaba. Curitiba: s.ed., 1991. 4 p. 

207 CAPOBIANCO, João Paulo Ribeiro. Unidades de Conservação do Vale do Ribeira. São 
Paulo : s.ed., fev. 1987. 78 p. 

Traz diversas informações sobre a Estação Ecológica de Juréia-Itatins, Parque Estadual da Ilha do 
Cardoso, Parque Estadual do Alto Ribeira, Estação Ecológica do Chauá, Parque Estadual de 
Jacupiranga e Parque Estadual de Carlos Botelho, tais como: quadro natural, situação fundiária, 
degradação ambiental, fiscalização, instalações e populações. 

208 COMP ANIIlA BRASIT.,EIRA DE ALUMÍNIO. Relatório técnico administrativo das usinas 
hidrelétricas. s.l. : CBA, 1993. 

209 FUNDAÇÃO O BOTICÁRIO DE PROTEÇÃO À NATUREZA Reserva Natural Salto 
Morato. s.1. : Fundação O Boticário de Proteção à Natureza, fev. 1996. 10 p. 

Folhetos, relatório, artigo de imprensa e discurso de inauguração da Reserva Natural Salto Morato. 

210 FUNDAÇÃO SOS MATA ATLÂNTICA. Dossiê Complexo Estuarino Lagunar de Iguape, 
Cananéia e Paranagua. São Paulo: Fundação SOS Mata Atlântica, s.d. 144 p. 

211 -----, coord. Gerenciamento costeiro: subsídios ao debate (documento preliminar). s.l. : 
s.ed., 1988. 46 p. 

212 HOEHNE, F. C . A Bacia do Rio Ribeira de Iguape, sua/fora e expectativa agrícola. São 
Paulo : Instituto de Botânica, 1945. 

213 INSTITUTO GEOGRÁFICO E GEOLÓGICO. Reconhecimento geológico e mineralógico de 
algumas regiões no Vale do Ribeira de Iguape. São Paulo : IGG, 1974. 

214 INSTITUTO SOCIOAMBIENT AL. Hidrelétricas do Rio Ribeira de Iguape : caso Tijuco 
Alto. Companhia Brasileira de Alumínio - Grupo Votorantin. Dossiê 01. São Paulo : 
ISA, 1996. 

215 -----. Hidrelétricas do Rio Ribeira de Jguape : caso Tijuco Alto. Companhia Brasileira de 
Alumínio - Grupo Votorantin. Dossiê 02. São Paulo : ISA, 1996. 

216 LÚCIO, Márcio José. Avaliação do Projeto Viveiro de produção de mudas de espécies 
arbóreas e ornamentais na Escola Técnica Agrícola de Iguape. Iguape : Fundação SOS 
Mata Atlântica, mar. 1996. 7 p. 

- - 
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O relatório mostra o resultado da análise das atividades desenvolvidas no viveiro de produção de 
mudas implantado pela SOS Mata Atlântica na Escola Agrícola de Iguape. Entre as atividades 
desenvolvidas estão a promoção do manejo sustentado de palmito e educação ambiental. 

r: CORRESPONDÊNCIA 
(' 

r 
r: 
r: 

r- 

(\ 

r 
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217 COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMÍNIO. Em referência ao Parecer Técnico lhama n. 
01/97, relativo a UHE TijucoAlto .. São Paulo: CBA, 14/04/97. 9 p. 

Carta enviada à Dra. Nilde Lago Pinheiro, superintendente do Ibama em São Paulo. Apresenta 
considerações sobre alguns dos temas abordados no Parecer Técnico n. 01/97 do Ibama. 

218 MOVIMENTO DOS AMEAÇADOS PELAS BARRAGENS NO V ALE DO RIBEIRA. 
EIA/RIMA da UHE Tijuco Alto. Eldorado : Moab, 03/06/97. 2 p. 

Carta enviada ao ministro Gustavo Krause solicitando que seja apreciado pelo Conama, através da 
Câmara Técnica para Assuntos da Mata Atlântica, o EINRIMA da UHE Tijuco Alto. 

219 SWITKES, Glenn. Urgent : request for letters to governor of São Paulo to save Ribeira de 
Iguape river in Brazil's Atlantic Coast Rainforest. Berkeley: IRN, 31/10/95. 2 p. 

Informa que o governador de São Paulo, Mário Covas, pretende vetar a legislação que proíbe a 
construção de hidrelétricas no rio Ribeira de Iguape. 

220 URBAN, Teresa. Tijuco Alto : state deputies authorize hydroeletric project halted by the 
courts. Curitiba: Rede Verde de Informações Ambientais, 15/12/95. 2 p. 

Informa que os deputados estaduais do Paraná autorizaram a construção da Hidrelétrica Tijuco Alto 
no rio Ribeira de Iguape. 

r> PROJETOS 

.r--- 

·"" 

221 BIALOSKORSKI NETO, Sigismundo. Programa emergencial de apoio à pequena 
agricultura do Vale do Ribeira. s.l. : s.ed., s.d. 11 p. 

O objetivo geral do programa é o de fixar o homem à terra, incrementar a produção de alimentos 
básicos, auxiliar o pequeno produtor e promover a utilização de tecnologias apropriadas. 

222 FUNDAÇÃO SOS MATA ATLÂNTICA. Uma alternativa de desenvolvimento sustentável 
para o vale do Ribeira : pólo ecoturístico do Lagamar. São Paulo : Fundação SOS Mata 
Atlântica, s.d. 24 p. 

Apresenta o projeto que tem como objetivo desenvolver o ecoturismo na região do Lagamar 
(Iguape, Cananéia, Pariquera-Acu e Ilha Comprida). 

223 INSTITUTO CIDADANIA. Uma proposta de desenvolvimento sustentável para o Vale do 
Ribeira. s.l. : Instituto Cidadania, jan. 1997. 42 p. 

27 r-. 
. ,,-.., 

f"\~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---- 



Apresenta um breve diagnóstico das condições de vida no Vale do Ribeira e propostas de ações 
integradas relacionadas às políticas ambiental, agrária, agrícola, pesqueira, industrial, educacional, 
de saúde, infra-estrutura, previdência social e ecoturismo. 

- 
- 224 INSTITUTO FLORESTAL. Projeto : Plano Conceituai de Manejo para o Parque Estadual 

Turístico do Alto Ribeira. São Paulo: Instituto Florestal, dez. 1985. 9 p. 
O projeto tem como objetivo elaborar o instrumento necessário à implantação do Parque. 

225 PROTER; REBRAF. Projeto desenvolvimento comunitário e conservação da Mata Atlântica 
na região de Iguape-Juréia. s.l. : Proter ; Rebraf, jan. 1996. 25 p. 

O projeto tem como objetivo geral contribuir para o desenvolvimento sustentável e a organização 
das comunidades rurais do Vale do Ribeira, como forma de garantir a preservação da 
biodiversidade e dos recursos naturais nos remanescentes de Mata Atlântica da região. Em anexo: 
Parecer favorável do Coordenador Geral do PP-G7. 

226 SILVA NETO, Paulo Bezerra. Projeto de criação racional de animais silvestres. s.l. : s.ed., 
1994. 7 p. 

O projeto tem como objetivo a criação e utilização de animais silvestres (entre eles a capivara) 
como uma fonte alternativa de proteína para os pequenos produtores rurais do vale do Ribeira no 
estado de São Paulo. Em anexo: artigo do Jornal do Fazendeiro sobre o assunto. 

227 VIANA, Virgílio Maurício, coord Manejo integrado e sustentável de florestas de caixeta no 
Vale do Ribeira, SP. Piracicaba: Esalq/USP, ago. 1995. 7 p. 

Apresenta o projeto de pesquisa que tem por objetivo desenvolver tecnologias de manejo florestal 
com sólidas bases biológicas e silviculturais, capazes de aumentar a rentabilidade econômica do 
manejo sustentável da caixeta, diminuir os impactos ambientais da exploração florestal, melhorar o 
aproveitamento dos recursos madeireiros e não madeireiros provenientes do caixeta} e, 
consequentemente, a qualidade de vida das populações ligadas à produção de caixeta no vale do 
Ribeira. 

'-...i 

·._i 

228 VITAE CIVILIS. Programa Conservação da biodiversidade, proteção cultural e 
sustentabilidade do desenvolvimento na Mata Atlântica. São Paulo : Vitae Civilis, 1995. 
9p. 

Apresenta as atividades desenvolvidas pelo Programa no vale do Ribeira, principalmente o projeto 
de levantamento etnobotânico e etnofarmacológico que está sendo realizado na Estação Ecológica 
Juréia-Itatins e o projeto sobre a sustentabilidade do uso de plantas medicinais na região. - 
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DOCUMENTOS LEGAIS 

229 ASSEMBLÉIALEGISLATIV A, PR: Brasil. Lei n. 7.919, de 22110/84 [considera Área de 
Especial Interesse Turístico a área que especifica, situada nos municípios de Campina 
Grande do Sul, Antonina, Marretes, São José dos Pinhais, Piraquara e Quatro Barras]. 
Curitiba: SEDU/CEDMA, 1990. 3 p. 

Publicado na Coletânea de Legislação Ambiental Estadual. 

230 ASSEMBLÉIALEGISLATIV A, SP. Brasil. Lei n. 5.649, de 28/04/87 [cria a Estação 
Ecológica de Juréia-Itatins]. DOE, São Paulo : DOE, v. 97, n. 97, p. 1, seção 1, 29/04/87. 

231 ------. Lei n. 5.973, de 28111/60 [dispõe sobre a denominação do Parque Estadual do Alto 
Ribeira]. São Paulo : s.ed., 1960. 1 p. 

232 ------. Lei n. 8.873, de 16/08/94 [cria o Parque Estadual do Pariquera Abaixo - Projeto de 
Lei n. 15/94, do deputado Ricardo Tripoli]. DOE, São Paulo : DOE, v. 104, n. 153, p. 1, 
seção 1, 17/08/94. 

233 COMUNIDADE DO QUILOMBO DE IV APORUNDUV A, Eldorado, SP. Ação 
Declaratória. São Paulo : s.ed., 22/08/94. 20 p. 

A Ação busca tutela judicial visando o reconhecimento como integrantes da Comunidade Negra 
Ivaporunduva e remanescentes de comunidades de quilombos, e a obrigação da União Federal de 
implementar o art. 68 do ADCT. Em anexo, parecer de 02/05/95 assinado pelo Procurador da 
República Januário Patudo sobre a Ação. 

234 CONSEMA. Deliberação Consema 27194, de 26/05/94 [aprova o EIA/RIMA do 
empreendimento UHE Tijuco Alto, de responsabilidade da Companhia Brasileira de 
Alumínio~ CBA]. DOE, São Paulo: DOE, v. 104, n. 98, p. 41, seção 1, 28/05/94. 

Em anexo: Deliberações Consema 24/94 e 25/94, de 06/05/94, relacionadas à convocação do 
Plenário do Consema para apreciação do Parecer Técnico referente ao EIA/RIMA do 
empreendimento "Construção de barragem para fins de energia elétrica, denominada UHE Tijuco 
Alto 11, de respo.isabilidade da Companhia Brasileira de Alumínio - CBA. 

235 DEUSDARA FILHO, Raimundo, Secretário Executivo do Conama. Estudo de Impacto 
Ambiental da Represa do Tijuco Alto. Brasília : Conama, 26/08/97. l p. 

Oficio dirigido ao presidente do lhama, Eduardo Martins, solicitando que o Estudo de Impacto 
Ambiental da UHE Tijuco Alto, e todo seu processo de análise, seja acompanhado· em detalhe pela 
Câmara Técnica Temporária de Assuntos da Mata Atlântica. 

236 EMBRAP A. Parecer preliminar sobre o EIAIRJMA do aproveitamento hidrelétrico de Tijuco 
Alto. Campinas: Embrapa, 1997. 12 p. 

Atendendo a um pedido do Ministério Público Federal, uma equipe de pesquisadores do Embrapa 
avaliou, cientificamente, o conteúdo dos documentos do licenciamento ambiental (EIA/RIMA) do 
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aproveitamento hidrelétrico de Tijuco Alto, submetidos à SMA. O parecer trata dos seguintes 
tópicos: estrutura do EIA-RIMA, atendimento às normas legais, metodologia da avaliação de 
impacto ambiental (AIA), resultados da AIA, e aspectos formais. 

237 FUNDAÇÃO CULTURAL PALMARES. Despacho da presidente em 20111/97 [aprova o 
Parecer n. 55/DEPP/97, reconhecendo os estudos para delimitação e identificação da 
Comunidade Remanescente do Quilombo de lvaporanduva, município de Eldorado, 
estado de São Paulo]. DOU, Brasília: DOU, v. 135, n. 227, p. 27.375-6, seção 1, 
24/11/97. 

Traz a íntegra do Parecer. 

238 GOVERNO DO ESTADO, PR. Brasil. Decreto n. 1.228, de 27/03/92 [declara Área de 
Proteção Ambiental Estadual denominada Guaraqueçaba]. DOE, Curitiba: DOE, s.n., p. 
3, 30/03/92. 

239 --------. Decreto n. 4.362 [acresce área do Parque Estadual das Lauráceas]. Curitiba: DOE, 
s.n., 23/02/90. 1 p. 

Em anexo: Decreto n. 729, de 27/06/79, alterado pelo Decreto n. 5.894, de 10/10/89, que cria o 
Parque Estadual das Lauráceas. 

. ._, 

240 GOVERNO DO ESTADO, SP. Brasil. Decreto-Lei n. 145, de 08/08/69 [cria o Parque 
Estadual de Jacupiranga]. São Paulo : s.ed., 08/08/69. 2 p. 

241 ------. Decreto n. 1.268, de 13/03/73 [da nova redação ao artigo lo. do Decreto n. 12.276, de 
29/10/41, que criou a Reserva Florestal de Xiririca, atual Eldorado]. s.l. : s.ed., s.d. 1 p. 

Através do Decreto n. 19.499, de 10/09/82, a Reserva Florestal Sete Barras passou a fazer parte da 
área do Parque Estadual Carlos Botelho. 

242 ------. Decreto n. 12.276, de 29/10141 [relativo ao Parque Estadual Carlos Botelho]. São 
Paulo : s.ed., 1941. 1 p. 

Através do Decreto n. 19.499, de 10/09/82, a Reserva Florestal Sete Barras passou a fazer parte da 
área do Parque Estadual Carlos Botelho. 

243 ------. Decreto n. 12.327, de 26/09/78 [relativo à Estação Ecológica Est. Chauás]. DOE, São 
Paulo : DOE, s.n., p. 3, 27 /09/78. 

244 -----. Decreto n. 13.251, de 26/02/43 [converte em Reserva Florestal o Núcleo Colonial 
Carlos Botelho]. São Paulo : s.ed., 1943. 1 p. 

245 --------. Decreto n. 19.449, de 10/09/82 [cria o Parque Estadual Carlos Botelho]. DOE, São 
Paulo : DOE, v. 92, n. 171, p. 9, seção 1, 11/09/82. 

246 -------. Decreto n. 22. 717, de 21/09/84 [ declara Área de Proteção Ambiental da Serra do 
Mar]. DOE, São Paulo : DOE, v. 94, n. 181, p. 2, seção 1, 22/09/84. - 

247 ------. Decreto n. 24.646, de 20/01/86 [cria a Estação Ecológica de Juréia-Itatins]. DOE, 
São Paulo : DOE, v. 96, n. 14, p. 1, seção 1, 21/01/86. 
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248 -------. Decreto n. 26. 714, de 06/02/87 [ declara de utilidade pública, para fins de 
desapropriação área de terras situada nos municípios de Peruíbe e Iguape destinada à 
implantação da Estação Ecológica de Juréia-Itatins], DOE, São Paulo: DOE, v. 97, n. 
26, p. 3, seção 1, 07/02/87. 

249 --------. Decreto n. 26. 715, de 06/02187 [ declara de utilidade pública para fins de 
desapropriação áreas de terras situadas nos municípios de Miracatu, Pedro de Toledo e 
Itariri, p/ implantação da Estação Ecológica Juréia-Itatins]. DOE, São Paulo: DOE, v. 
97, n. 26, p. 3-4, seção 1, 06/02/87. 

250 ------. Decreto n. 26. 716, de 06/02/87 [ declara de utilidade pública p/ fins de desapropriação 
áreas de terras situadas nos municípios de Itariri, Peruíbe e Iguape, destinadas à 
implantação da Estação Ecológica de Juréia-Itatins]. DOE, São Paulo: DOE, v. 97, n. 
26, p. 4, seção 1, 07/02/87. 

251 -----. Decreto n. 26. 717, de 06/02187 [ declara de utilidade pública, para fins de 
desapropriação, área de terras situada nos municípios de Peruíbe e Iguape, destinada à 
implantação da Estação Ecológica de Juréia-Itatins]. DOE, São Paulo: DOE, v. 97, n. 
26, p. 4-5, seção 1, 07/02/87. 

252 -----. Decreto n. 26. 719, de 06/02/87 [cria a Estação Ecológica dos Chauás]. DOE, São 
Paulo : DOE, v. 97, n. 26, p. 5, seção 1, 07/02/87. 

253 ------. Decreto n. 26.881, de 11/03/87 [declara Área de Proteção Ambiental todo território da 
Ilha Comprida]. DOE, São Paulo : DOE, v. 97, n. 47, p. 2, seção 1, 12/03/87. 

254 --------. Decreto n. 30.817, de 30/11/89 [regulamenta a Área de Proteção Ambiental da Ilha 
Comprida, declara a mesma AP A como de Interesse Especial e cria em seu território 
Reservas Ecológicas e Área de Relevante Interesse Ecológico]. DOE, São Paulo : DOE, 
v. 99, n. 224, p. 11-27, seção 1, 01/12/89. 

255 --------. Decreto n. 32.283, de 19/05/58 [cria o Parque Estadual do Alto Ribeiro, na serra de 
Paranapiacaba]. DOE, São Paulo : DOE, v. 68, n. 109, p. 2, seção 1, 20/05/58. 

256 ------. Decreto n. 32.412, de 01/10/90 [estabelece condições para a implantação da Estação 
Ecológica da Juréia-Itatins, fixa critérios para a identificação das comunidades· 
tradicionais locais]. São Paulo : DOE, s,n., 02/10/90. 1 p. 

257 ------. Decreto n. 34.079, de 28111/58 [relativo ao Parque Estadual Carlos Botelho]. São 
Paulo : s.ed., 1958. 1 p. 

258 -------. Decreto n. 40.135, de 08/06/95 [ cria o Parque Estadual Intervales]. DOE, São Paulo : 
DOE, s.n., seção 1, 09/06/95. 1 p. 

259 --------. Decreto n. 40.319, de 03/07/62 [cria o Parque Estadual da Ilha do Cardoso, em 
Cananéia]. DOE, São Paulo: DOE, v. 72, n. 147, p. 2-3, seção 1, 04/07/62. 
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260 ------; GOVERNO DO ESTADO, PR. Brasil. Convênio de ação conjunta para a região 

lagunar de Iguape, Cananéia e Paranaguá. s.l. : s.ed., 1984. 30 p. 
O Convênio tem como objetivo o desenvolvimento auto-sustentado da região de influência do 
complexo estuarino-lagunar de Iguape, Cananéia e Paranaguá, com a preservação do meio 
ambiente. Apresenta o Termo de Convênio, listagem de intenções e informe sobre a região lagunar. - 
261 IBAMA. Edital informando sobre o Relatório de Impacto Ambiental da UHE do Tijuco Alto 

e a Audiência Pública. s.l. : Gazeta do Povo, 18/02/97. 

Comunica que o Rima para a implantação da UHE do Tijuco Alto se encontra à disposição no 
Ibama e torna público a data para a realização da Audiência Pública. - 
262 -------. Edital suspendendo por tempo indeterminado a realização da Audiência Pública 

sobre a UHE de Tijuco Alto. Folha de S. Paulo, São Paulo : FSP, s.n., p. 3-4, 26/03/97. 

263 -------. Parecer Técnico n. 01/97 -Tbama [Análise dos Estudos de Impacto Ambiental e 
documentações complementares, relativos à UHE Tijuco Alto]. Iguape : Ibama, 
16/03/97. 16 p. 

264 -------. Portaria n. 132, de 07/12/94 [reconhece como Reserva Particular do Patrimônio 
Natural]. DOU, Brasília: DOU, s.n., p. 18.816, seção 1, 08/12/94. 

265 ------. Portaria n. 61-N, de 24/08/95 [reconhece como Reserva Particular do Patrimônio 
Natural]. DOU, Brasília: DOU, s.n.,p. 13.087, seção 1, 25/08/95. 

266 -------. Portaria n. 76-N, de 12/09/96 [reconhece como Reserva Particular do Patrimônio 
Natural]. DOU, Brasília: DOU, s.n., p. 18.248, seção 1, 13/09/96. - 

267 IBAMA. Superintendência Estadual em São Paulo. Portaria Normativa n. 4, de 12/09194 
[permite o exercício da pesca de manjuba em toda a extensão do rio Ribeira de 
Iguape/SP, inclusive até o Costão do Icapara], DOU, Brasília: DOU, s.n., p. 14.290-1, 
seção 1, 21/09/94. - 

268 MINISTÉRIO DA FAZENDA. Brasil. Portaria n. 139, de 21/03/94 [fica autorizada a cessão, 
a título de utilização gratuita, ao Estado de São Paulo, da Ilha do Cardoso para dar 
prosseguimento à implantação do Parque Estadual da Ilha do Cardoso]. Brasília : DOU, 
s.n., 22/03/94. 1 p. 

269 MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO. Brasil. Ação Civil Pública 
visando a demolição de casa edificada sem autorização na Estação Ecológica Juréia 
ltatins. Peruíbe: Ministério Público do Estado de São Paulo, 1995/1996. 41 p. 

·- 

- 270 MMA. Brasil. ConvênioMlvfAIFNMA n. 074/96 [visa elaborar um diagnóstico socioambiental 
da Bacia Hidrográfica do Rio Ribeira de Iguape e região Estuarino Lagunar de Iguape, 
Cananéia e Paranaguá]. DOU, Brasília : DOU, v. 134, n. 209, p. 22.908, seção 3, 
28/10/96. 

·- . ...,, 
·~ 
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271 PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA Brasil. Decreto n. 87.222, de 31105/82 [cria as Estações 
Ecológicas do Serido, Serra das Araras, Guaraqueçaba, Caracaraí]. DOU, Brasília: 
DOU, s.n., p. 9.944-6, seção 1, 01/06/82. 

272 ------. Decreto n. 90.347, de 23/10184 [dispõe sobre a implantação de Área de Proteção 
Ambiental nos municípios de Cananéia, Iguape, e Peruíbe, no estado de São Paulo]. 
DOU, Brasília: DOU, v. 122, n. 206, p. 15.539, seção 1, 24/10/84. 

273 -----. Decreto n. 90.883, de 31/01/85 [dispõe sobre a implantação da Área de Proteção 
Ambiental de Guaraqueçaba, no estado do Paraná]. Curitiba: SEDU/CEDMA, 1990. 3 
p. 

Publicado na Coletânea de Legislação Ambiental Federal. 

274 ----. Decreto n. 91.888, de 05/11185 [declara como Área de Relevante Interesse Ecológico 
as Ilhas Pinheiro e Pinheirinho, localizadas no estado do Paraná]. Curitiba : 
SEDU/CEDMA, s.d. 1 p. 

Publicado na Coletânea de Legislação Ambiental Federal. 

275 ------. Decreto n. 91.889, de 05/11185 [declara como Área de Relevante Interesse Ecológico 
- ARIE a Ilha do Ameixal, situada no Rio Una, no estado de São Paulo]. DOU, Brasília: 
DOU, s.n., 06/11/85. 2 p. 

276 -------. Decreto n. 91.892, de 06111/85 [acresce áreas aos limites da Área de Proteção 
Ambiental - AP A de Cananéia-Iguape e Peruíbe]. Brasília : DOU, s.n., 08/11/85. 1 p, 

277 -----. Decreto n. 92.964, de 21/07186 [cria a Estação Ecológica dos Tupiniquins]. DOU, 
Brasília: DOU, s.n., p. 10.824, seção 1, 22/07/86. 

278 --~----. Decreto n. 93.053, de 31/07/86 [acresce área aos limites da Estação Ecológica de 
Guaraqueçaba, no estado do Paraná]. Brasília: DOU, s.n., 1986. 2 p. 

279 -----. Decreto n. 97.688, de 25/04/89 [cria no estado do Paraná, o Parque Nacional do 
Superagui]. DOU, Brasília: DOU, v. 127, n. 78, p. 6.417-8, seção 11989. 

280 -------. Lei n. 9.513, de 20/11/97 [amplia os limites do Parque Nacional do Superagui, criado 
pelo Decreto n. 97.688, de 25/04/89]. DOU, Brasília: DOU, v. 135, n. 226, p. 27.181-2, 
seção 1, 21/12/97. 

281 SÃO PAULO (Estado). Conselho Estadual de Recursos Hídricos. Brasil. Legislação sobre 
recursos hídricos. São Paulo: CRH; DAEE, dez. 1994. 74 p. 

Traz a Lei n. 7.663, Lei n. 8.275, Decreto n. 36.787, Decreto n. 37.300, Deliberação CRH n. 01/93, 
Deliberação CRH n. 02/93, Estatuto do Comitê das Bacias Hidrográficas dos rios Piracicaba, 
Capivari e Jundiaí e a relação dos municípios contidos nos grupos de bacias hidrográficas 
discriminados no Decreto n. 36.787. 
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282 --------. Minuta de Anteprojeto de Lei.do Plano Estadual de Recursos Hídricos 1996/1999. 
São Paulo : CRH, 11/12/95. 65 p. 

O Anteprojeto de Lei dispõe sobre o Plano Estadual de Recursos Hídricos a ser implantado no 
período de 1996 a 1999. - 
283 -----. Minuta de Anteprojeto de Lei do Plano Estadual de Recursos Hídricos 1994/95. São 

Paulo: CRH, 06/07/93. 30 p. 
O Anteprojeto de Lei dispõe sobre o Plano Estadual de Recursos Hídricos a ser implantado no 
período de 1994 e 1995. 

284 SÃO PAULO (Estado). Secretaria da Cultura. Brasil. Resolução n. 11, 25/07179 [tombamento 
do maciço da Juréia, na praia do mesmo nome, no município de Iguape]. São Paulo : 
DOE, 1979. 1 p. 

. .. ,; 

285 SÃO PAULO (Estado). Secretaria do Meio Ambiente. Brasil. Resolução SMA. n. 28, de 
2 7103/98 [publica e implanta o Plano de Gestão Ambiental do Parque Estadual do 
Pariquera-Abaixo]. DOE, São Paulo : SMA, v. 108, n. 60, p. 1-28, caderno 3, 28/03/98. 

286 -------. Resolução SMA n. 28, de 27103/98 [publica e implanta o Plano de Gestão Ambiental 
do Parque Estadual da Ilha do Cardoso]. DOE, São Paulo: SMA, v. 108, n. 60, p. 1-48, 
caderno 8,28/03/98. 

287 --------. Resolução SMA n. 28, de 27103/98 [publica e implanta o Plano de Gestão Ambiental 
do Parque Estadual Intervales]. DOE, São Paulo : SMA, v. 108, n. 60, p. 1-60, caderno 
1 O, 28/03/98. 

288 -------. Resolução SMA n. 28, de 27/03/98 [publica e implanta o Plano de Gestão Ambiental 
da Estação Ecológica dos Chauás]. DOE, São Paulo : SMA, v. 108, n. 60, p. 1-28, 
caderno 9, 28/03/98. 

289 SÃO PAULO (Estado). Secretaria do Meio Ambiente. Coordenadoria de Planejamento 
Ambiental. Brasil. Projeto de Lei n. 962/93 [que institui o Plano Estadual de 
Gerenciamento Costeiro]. São Paulo : SMA, dez. 1995. 118 p. 

O dossiê reúne os seguintes documentos: 1. Lei n. 7.661, de 16/05/88 [institui o Plano Nacional de 
Gerenciamento Costeiro]; 2. Resolução n. 01/90 da CIRM, de 21/11/90 [aprova o Plano Nacional 
de Gerenciamento Costeiro]; 3. Deliberação n. 024/93 do Consema, de 06/08/93 [aprova a proposta 
de anteprojeto de lei para o Plano Estadual de Gerenciamento Costeiro]; 4. Projeto de Lei n. 962/93 
[dispõe sobre o Plano Estadual de Gerenciamento Costeiro]; 5. Propostas de emendas apresentadas 
pelos deputados ao PL n. 962/93; 6. Pareceres da Assembléia Legislativa; 7. Substitutivo n. 01 ao 
PL n. 962/93, apresentado pelo deputado Lobbe Neto; 8. Proposta encaminhando nova redação ao 
Substitutivo n. 01, que atende aos interesses dos municípios da Baixada Santista; 9. manifestações 
das áreas técnicas da SMA. 

- 

- 290 SÃO PAULO (Estado). Secretaria do Meio Ambiente. Departamento de avaliação de Impacto 
Ambiental. Brasil. Parecer técnico referente a análise do estudo de impacto ambiental 
da UHE de Tijuco Alto no rio Ribeira de Iguape. São Paulo : Secr. do Meio Ambiente, 
1994. - 
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291 ALVES, Francisco de Paulo Rodrigues. Relatório apresentado à Assembléia Legislativa 
Provincial de São Paulo pelo Presidente da Província, no dia 1 O de janeiro de 1888. 
São Paulo : Tipografia a Vapor de Jorge Seckler & Cornp, 1888. 

292 AMARAL, Cecília Helena Ferreira do, coord. Diagnóstico/ Análise do setor pesqueiro do 
Estado de São Paulo. São Paulo : s.ed., 1988. 

293 ÁREA de Proteção Ambiental : abordagem histórica e técnica. Brasília : Min. Des, Urbano e 
Meio Ambiente, 1987. 

294 AUDIÊNCIA Pública organizada pelo Grupo de Trabalho instituído pelo Decreto Estadual n. 
40. 723/96. Eldorado : s.ed., 30/11/96. 36 p. 

Transcrição da Audiência Pública realizada em 30/11/96, no município de Eldorado (SP), com o 
objetivo de apresentar as conclusões do Grupo de Trabalho instituído com a incumbência de fazer 
proposições visando a plena aplicabilidade aos dispositivos constitucionais que conferem o direito 
de propriedade aos remanescentes das comunidades de quilombos e de discutir as formas de 
objetivação do dispositivo constitucional no estado de São Paulo. 

295 CARVALHO, A. M. N. de. Comunidades isoladas . São Paulo : Secr. Serv. Obras Publ., 
1969. 

Relatório de pesquisa realizada nas comunidades de Icapara e Pontal. Faz parte do "Plano de 
desenvolvimento do Vale do Ribeira e litoral sul", do DAEE, com o objetivo de implantar 
cooperativas na região. Apresenta dados importantes sobra a pesca, como produção, relações de 
trabalho e comercialização, sobre as relações de apropriação do espaço e de trabalho agrícola, e 
sobre produção artesanal. Há uma análise a respeito de fatores que entravariam o desenvolvimento 
socioeconômico das comunidades estudadas. 

296 CASTANHO, Eduardo Pires de et al. Proposta de Política Florestal para o Estado de São 
Paulo : plano emergencial. São Paulo : Instituto Florestal, jun. 1984. 42 p. 

Em anexo: Programa de regularização patrimonial e implantação de Unidades de Conservação no 
estado de São Paulo e Programa de Pesquisa do Instituto Florestal. 

297 CESP. Regiões do Vale do Ribeira e do litoral sul : possibilidades de desenvolvimento 
econômico e energético. São Paulo : Cesp, 1973. 

Trabalho que faz uma análise das transformações socioeconômicas com o objetivo de dimensionar 
futuras demandas de energia elétrica. Contempla os ítens: características tisico-geográficas; 
questões relativas à rede de transportes e infraestrutura urbana; aspectos demográficos; setores 
primário e secundário. Há também uma análise energética contemplando a oferta e o mercado de 
energia elétrica. Contém mapas: região do Vale do Ribeira e sub regiões; região do litoral sul e sub 
regiões; localização da região do Vale do Ribeira nas regiões administrativas de Sorocaba e 
Marília; localização do litoral sul na região administrativa de Santos; regiões ecológicas; principais 
ocorrências minerais; sistema rodoviário; sistema ferroviário; sistema elétrico. Também apresenta 
varias gráficos e tabelas com dados estatísticos, demográficos e socioeconômicos. 
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298 CETESB. Avaliação regional de disponibilidades hídricas em pequenos e médios cursos 
d'água situado nas bacias dos rios, Alto Tietê, Ribeira de lguape e bacias da vertente 
marítima da Baixada Santista. São Paulo: Cetesb, 1983. 115 p. 

299 -----. Relatório de qualidade das águas interiores do Estado de São Paulo - 1990. São 
Paulo : CETESB, 1991. 164 p. (Série Relatórios) 

O anuário apresenta as informações de qualidade das águas interiores do estado de São Paulo, 
referentes aos locais monitorados em 1990. A qualidade das águas é mostrada para cada ponto de 
amostragem através de tabelas com Resultados dos Parâmetros e Indicadores de Qualidade das 
Águas e Gráficos do Índice de Qualidade das Águas, que também mostram as vazões, níveis e 
volumes médios mensais e vazões médias mensais mínimas de longo período. As vinte e nove 
bacias existentes no estado de São Paulo estão incluídas em oito zonas hidrográficas, cujas 
características encontram-se sucintamente descritas. 

300 COMISSÃO GEOGRÁFICA E GEOLÓGICA. Exploração do litoral : segunda secção - 
cidade de Santos à fronteira do Estado do Paraná. São Paulo: s.ed., 1920. 

301 -------. Exploração do Ribeira de lguape. São Paulo : s.ed., 1914. 

302 COMISSÃO GEOGRÁPIIlCA E GEOLÓGICA DO ESTADO DE SÃO PAULO. Relatório 
da exploração do rio Ribeira de lguape e seus afluentes. São Paulo : Typographia Brazil 
de Rothchild & Co., 1914. 40 p. 

Expedição Cientifica de 1908. Relato da exploração dos rios da bacia do Ribeira e das localidades 
às suas margens; viagem iniciada em Iguape, e levantando os seguintes cursos: Juquiá, São 
Lourenço, São Lourencinho, Ribeirões Arcoverde, do Bracinho, Pedreado, Boca para Cima e Sobe 
e Desce; rios ltariri, Guanhannhan, do Azeite, do Peixe, Ribeirão do Áreado, Ribeirão do Bigoa, 
Rios Bananal Juquiá-Guassu, Assungui, Quilombo, Sabaúna, Cordeiro; parte do litoral de Iguape, 
Taquari, Pedro Cubas, etc. 1 ª parte: diário da viagem, descrevendo o trajeto e as atividades por 
ordem cronológica, na subida do Ribeira e de seus afluentes até Iporanga; descrição dos tipos de 
terreno do Vale, comentários acerca do Valo Grande, da Barra do !capara, e de Iguape, com 
observações a respeito da produção do arroz; tabelas de coordenadas geográficas por municípios e 
localidades, e de variação de temperaturas por localidade. 2ª parte: Relatório do trajeto exploratório 
no rio Juquiá, em ordem cronológica. 3ª parte: sob o título de informações etnográficas, descrição e 
comentários acerca de vestígios de ocupação humana pré-colombiana, principalmente de 
sambaquis, com fotos de objetos líticos catalogados. Acompanham todo o texto fotos dos acidentes 
geográficos e localidades visitadas, bem como de tipos humanos; planta geral com perfil 
longitudinal do Ribeira e com secção da calha; secção transversal do Valo Grande do Mar Pequeno; 
planta hidrográfica da Barra do Icapara; cinco plantas parciais do Ribeira com perfil longitudinal; 
três plantas dos afluentes do Juquiá com perfil longitudinal. Levantamento topográfico, geográfico, 
arqueológico e geológico, de reconhecimento. 

303 CO:MP ANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO PARANÁ- SORTEC. 
Política do desenvolvimento da pesca no Estado do Paraná. Curitiba: s.ed., 1963. 

304 CONSEMA. Relatório da Comissão Especial do Consema para a consolidação das 
propostas de utilização múltipla dos recursos hídricos do Vale do Ribeira. São Paulo : 
Secr. Estadual do Meio Ambiente, fev. 1994. 17 p. 
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305 DAEE. Estudo de aproveitamento agrícola na planície aluviona/ do Ribeira do Iguape. São 
Paulo: DAEE, s.d. 

306 -----. Estudos de aproveitamento agrícola na planície aluviona/ do Rio Ribeira de Iguape : 
Relatório síntese. São Paulo: DAEE, 197?. 

307 -----. Plano de Desenvolvimento do Vale do Ribeira e Litoral Sul. São Paulo: Brasconsult, 
1966. 

308 ------. Propostas de aproveitamento e usos múltiplos dos recursos hídricos no vale do 
Ribeira. São Paulo : DAEE, s.d. 20 p. 

Apresenta as políticas, linhas programáticas e projetos do DAEE para a região. 

309 DNAEE. Bacia do Rio Ribeira de lguape : caracterização dos usos e das disponibilidades 
hídricas. Brasília: Min. Minas e Energia, jun. 1984. 

310 ------. Plano Nacional de Recursos Hídricos: documento preliminar, consolidando 
informações já disponíveis. Brasília: Dnaee, jan. 1985. 360 p. 

O documento consolida informações já disponíveis e propõe uma versão preliminar para o Plano 
Nacional de Recursos Hídricos, que tem como objetivo instituir sistemática permanente de 
planejamento, avaliação e controle do uso múltiplo e integrado dos recursos hídricos nacionais e 
que deve abranger planos regionais e planos por bacia ou região hidrográfica. O documento contém 
duas partes, Parte I: Conceitos, Políticas e Diretrizes; Parte Il: Proposição de Programa Plurianual. 

311 GIANNINI, Isabelle Vidal. Estação Ecológica Chauás : caracterização da ocupação humana. 
São Paulo: SMNIF/KFW, jun. 1997. 37 p. 

O estudo busca identificar e caracterizar o perfil da ocupação humana do interior e entorno da 
Estação Ecológica de Chauás, indicando os vetores de pressão e os impactos socioambientais 
culturais na população. 

312 GRUPO EXECUTIVO DE AÇÃO FUNDIÁRIA- GEAF. Secretaria Executiva de Assuntos 
Fundiários - SEAF .. Reflexões sobre o Programa de Regularização do Domínio das 
Terras Devolutas no Vale do Ribeira. São Paulo: Imprensa Oficial do Estado, fev. 1987. 
20~. 

Período base: 1985-1987. O documento faz uma avaliação do "Programa de Regularização do 
Domínio das Terras Devolutas no Vale do Ribeira", do "Plano Diretor do Desenvolvimento 
Agrícola do Vale do Ribeira" (maio de 1985), que considera a estrutura fundiária do Vale como um 
dos obstáculos ao seu desenvolvimento. Contém um gráfico sobre a "evolução da área identificada" 
e "evolução da área cadastrada" pelo Programa no período de jan./1986 a dez./1987. Documento 
crítico sobre o Programa de Regularização, assinado pelo coordenador do Grupo Executivo de 
Ação Fundiária, da Secretaria Executiva de Assuntos Fundiários, e pelo procurador assistente e 
coordenador jurídico do Programa. Este documento, redigido em 1987, faz sentido no contexto de 
fracasso da política de regularização do governo estadual, e de reforma agrária, no âmbito federal, 
que já se prenuncia, de emergência da política ambiental, e do conflito de interesses que faz com 
que a Procuradoria do Estado tome a defesa do que considera patrimônio público, colocando-se 
contra a titulação dominial de áreas de posse situadas em terras devolutas, e propondo títulos 
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- 
alternativos, como legitimação de posse, permissão de uso, licença de ocupação, etc., precisamente 
os títulos que não são aceitos pelos posseiros. 

313 GUANAES SOARES, S. M.; SALES, R. J. Relatório parcial de avaliação socioeconômico 
cultural da região lagunar de Iguape-Cananéia. São Paulo : Sudelpa, 1986. - 

314 IP ARDES . APA de Guaraqueçaba : caracterização sócio-econômica dos pescadores 
artesanais e pequenos produtores rurais. Curitiba: s.ed., 1989. 

315 MacF ARLANE, M. Agricultura no Ribeira de Iguape .... São Paulo : Secretaria da 
Agricultura, 1926. 

316 SABESP. Situação e propostas do saneamento básico para os municípios da bacia do rio 
Ribeira de Jguape no estado de São Paulo. São Paulo: Sabesp, mar. 1993. 25 p. 

Apresenta as políticas, diretrizes, programas e projetos da Sabesp para a região. 

317 SÃO PAULO (Estado). Comissão Especial de Revisão da Lei de Proteção aos Mananciais. 
Brasil. Relatório final. São Paulo : SMA, 23/09/96. 216 p. 

Relatório final da Comissão Especial criada pelo governador do Estado de São Paulo, através do 
Decreto n. 40.225 de 27/07/95, com o objetivo de apresentar propostas de instrumentos legais de 
proteção aos mananciais, de modelo de gestão compatível com a garantia da qualidade e quantidade 
de água à população e de programa de ação governamental visando recuperar as condições 
ambientais propícias à manutenção da qualidade de água para abastecimento da população. 

318 SÃO PAULO (Estado). Comissão Petar. Brasil. Relatório Final. São Paulo: s.ed., mar. 
1986. 25 p. 

Relatório da Comissão instituída por determinação do Governador do Estado de São Paulo, com a 
finalidade de propor soluções às questões relacionadas ao município de Iporanga, no que diz 
respeito à implantação do Parque Estadual, especialmente com relação à mineração e à 
regularização fundiária. 

319 SÃO PAULO (Estado). Departamento de Estatística. Brasil. Conheça o seu Município: 
região do Vale do Ribeira. São Paulo: Depto de Estatística, 1974. 

320 SÃO PAULO (Estado). Secretaria do Meio Ambiente. Brasil. Cadastro geral dos ocupantes 
da Estação Ecológica Juréia-Itatins. São Paulo : SMA, 1991. - - 321 -------. Diagnóstico da ocupação humana e formulação de sua contabilização com a 
preservação ambiental. São Paulo: SMA, 1989. 

322 -------. Projeto São Paulo : síntese de realizações. São Paulo : SMA, set, 1996. 26 p. 
O Projeto São Paulo está inserido no Programa Nacional do Meio Ambiente, componente Proteção 
de Ecossistemas, subcomponente Floresta Atlântica. Apresenta um breve histórico, a estrutura e as 
atividades desenvolvidas do Projeto São Paulo. - 

I._J 

323 --------. Regulamentação da APA Cananéia-Iguape-Peruibe : caracterização (volume 1). São 
Paulo: SMA; lhama, 1996. 177 p. 
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Apresenta uma caracterização da AP A, com aprofundamento das questões principais a serem 
abordadas pela regulamentação, tais como: contexto regional, população tradicional (caiçaras), 
ocupação e povoamento, Programa de Gerenciamento Costeiro, Macrozoneamento do Complexo 
Estuarino-Lagunar de Iguape e Cananéia, Unidades de Conservação presentes na área e entorno, 
legislação, patrimônio histórico, caracterização do meio fisico e biótico, evolução e perfil da 
economia dos municípios da AP A, situação fundiária e perspectivas de crescimento da região. 

324 -----. Regulamentação da APA Cananéia-Iguape-Peruibe : Plano de Gestão, Unidades de 
Gestão/ZEE Preliminar. v. 2. São Paulo: SMA; Ibama, 1996. 73 p. 

Apresenta a proposta preliminar para o Zoneamento Ecológico-Econômico e Plano de Gestão da 
AP A, constituindo uma base para a elaboração de um instrumento regulador do uso e da ocupação 
da área, consideradas as características descritas no volume 1 deste relatório. O Plano de Gestão 
contempla diversas ações que deverão subsidiar a complementação do Zoneamento. Como primeiro 
passo propõe-se a criação de "Unidades de Gestão", visando descentralizar espacialmente a gestão 
consubstanciada no Plano. 

325 ------. Regulamentação daAPA Cananéia-Iguape-Perulbe ; Plano de Gestão - Unidades de 
Gestão/ZEE Preliminar. São Paulo : SMA; Ibama, 1996. 64 p. 

O documento e uma versão sintetizada dos trabalhos desenvolvidos para a regulamentação da APA 
Cananéia-Iguape-Peruíbe. A regulamentação propõe a institucionalização de um processo 
permanente e participativo, através de um Comitê Gestor capaz de integrar todas as ações 
ambientais, e estabelece as bases para a discussão e a criação de um instrumento normalizador do 
uso e da ocupação da área. A proposta inclui um plano de ação ou de gestão, composto por um 
conjunto de atividades, programas e projetos. As Unidades de Gestão deverão descentralizá-la 
espacialmente, operacionalizando a discussão e implementação do Plano e do ZEE a ser 
estabelecido. O relatório apresenta as características da AP A, as questões fundamentais a serem 
equacionadas, os dados para encaminhamento das propostas, e os resultados das discussões técnicas 
que permitiram a elaboração de propostas para o Plano de Gestão e para as Unidades de 
Gestão/ZEE Preliminar que traduzem a definição espacial do cenário pretendido. 

326 SÃO PAULO (Estado). Secretaria do Meio Ambiente. Coordenadoria de Planejamento 
Ambiental. Brasil. Uma nova polftica de mananciais: diretrizes e normas para a 
proteção e recuperação das bacias hidrográficas dos mananciais de interesse regional do 
estado de São Paulo. São Paulo : SMA, 1997. 24 p. 

Apresenta a nova política de proteção aos mananciais no estado de São Paulo. 

327 SÃO PAULO (Estado). Secretaria do Meio Ambiente. Brasil.; UNICAMP. Núcleo de Estudos 
e Pesquisas Ambientais. Em busca da sustentabilidade para o Vale do Ribeira e Litoral 
Sul, SP : Fase 1 - Macrozoneamento do Complexo Estuarino-Lagunar de 
lguape/Cananéia. São Paulo : SMA; Campinas : Unicamp, 1997. 56 p. 

Documento síntese das discussões envolvendo gestores de recursos naturais e moradores da região 
compreendida pela AP A Cananéia-Iguape-Peruíbe durante as Oficinas de Treinamento para 
Elaboração do Diagnóstico Participativo no Vale do Ribeira, de agosto a dezembro de 1996. 
Apresenta uma caracterização e sistematização dos principais problemas sociais e ambientais do 
Vale do Ribeira e Litoral Sul, quais sejam: contaminação por agrotóxicos, pesca, contaminação da 
água, lixo, saneamento básico, regularização da posse da terra, desmatamento e extrativismo ilegal. 
Discute a longa série de programas governamentais destinados a normatizar os limites da 
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implementação do desenvolvimento social e econômico e conservar os ecossistemas regionais 
considerados prioritários. 

328 SÃO PAULO (Estado). Secretaria dos Serviços e Obras Públicas. Dep. de Águas e Energia 
Elétrica. Serviço do Vale do Ribeira. Brasil. Complexo Valo Grande, Mar Pequeno, Rio 
Ribeira de Iguape. São Paulo: Geobrás, 1965. 

329 Slí, V A, Joana Azevedo da; GONÇALVES, Ricardo Bueno Mendes; GOLDBAUM, Moisés. 
Atenção primária de saúde : avaliação da experiência do V ale do Ribeira. Brasília : 
Centro de Documentação do Ministério da Saúde, 1986. - 

330 SOMA. Desenvolvimento integrado no Vale do Ribeira. São Paulo: Serviço do Vale do 
Ribeira, s.d. 

331 SUDELP A. Diagnóstico das condições de uso do solo da Ilha Comprida. São Paulo : 
Sudelpa, 1985. 70 p. 

Apresenta um diagnóstico preliminar e diretrizes básicas que permitem a elaboração de um plano 
de reorganização do espaço fisico da Ilha Comprida, orientando o desenvolvimento urbano e a 
expansão da infra-estrutura turística. 

332 ------. Estudo preliminar de pólos de desenvolvimento no Vale do Ribeira. São Paulo : 
Sudelpa, 1972. 41 p. 

Pólo de desenvolvimento aqui é considerado como sendo uma "estrutura inter-relacionada de 
atividades produtivas modernas e infra-estrutura correspondentes, completamente equipada com 
serviços e outras facilidades, e se expandindo por si mesma para dentro de um espaço circundante 
ainda subdesenvolvido". Os municípios do Vale do Ribeira são classificados segundo a variedade 
de estabelecimentos que possuem nas áreas de prestação de serviços, comércio, serviços médicos e 
ensino. Cada tipo de estabelecimento é considerado como sendo uma "função". Registro, com 34 
funções, está classificado na primeira categoria; Apiaí; Iguape; Jacupiranga e Pariquera-Açu 
respectivamente com 24, 23, 22 e 21 funções, são classificados na segunda categoria; Juquíá; Sete 
Barras; Miracatu; Eldorado; Cananéia e Ribeira, respectivamente com 19, 19, 17, 15, 14 e 11 
funções, são classificados na terceira categoria; Iporanga e Barra do Turvo, respectivamente com 2 
e 4 funções, são classificados na quarta categoria. Apresenta dois mapas intitulados categoria e área 
de influência dos centros urbanos na região do Vale do Ribeira. 

333 ------. Oportunidades de investimentos no Vale do Ribeira. São Paulo : Sudelpa, 1972. 26 p. 
Estudo dos potenciais do V ale nos setores agrícola, pesqueiro, industrial, turístico e de recursos 
minerais. Também são considerados os setores de educação, saneamento, energia e comunicações. 
O trabalho apresenta mapas: área de atuação da Sudelpa; divisão administrativa do Vale do Ribeira; 
litoral sul; clima; hidrografia; minerais em exploração; produtos mais cultivados na região; mapa 
rodoviário; mapa ferroviário; sistema de energia elétrica; sistema de comunicações. 

334 ------. Possibilidades turísticas no Vale do Ribeira e litoral sul. São Paulo : Sudelpa, 1974. 
Apresentação de aspectos teóricos gerais relativos ao turismo, o trabalho mostra um Vale do 
Ribeira com considerável potencial turístico graças a multiplicidade de atrativos naturais e a 
riqueza de manifestações culturais e recreativas. Os principais atrativos naturais apontados são rios, 
grutas e cavernas, parques estaduais e municipais, reservas florestais, sambaquis tombados pela 
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USP, morros, montanhas e praias; e as principais manifestações culturais e recreativas são cidades 
históricas, monumentos arquitetônicos, museus, institutos científicos de pesquisa, festas folclóricas 
e religiosas, artesanato, pesca e caça submarina. São apresentados gráficos: médias pluviométricas; 
médias mensais de temperaturas e chuvas; termogramas; dados climáticos e temperaturas médias 
dos municípios de Cananéia, Juquiá, Santos e Ubatuba; insolação e horas de sol; umidade relativa 
média; variação diária dos ventos em Cananéia; anemograma de Cananéia além de diversas tabelas 
que analisam capacidade hoteleira e fluxo de turistas; mapas; esquema rodoviário; potencialidades 
turísticas; navegação fluvio-marítima; esquema das principais cavernas e grutas para fins turísticos; 
localização dos municípios estudados. 

335 ------. Relatório sobre a Estação Ecológica Juréia-Itatins. São Paulo : Sudelpa, s.d. 61 p. 
O relatório tem como objetivo demonstrar em linhas gerais a situação da Estação Ecológica Juréia 
Itatins no que diz respeito às populações locais e às atividades predatórias. 

336 ------.. Vale do Ribeira e litoral sul : oportunidades empresariais. São Paulo : Sudelpa, 
197?. 53 p. 

Período base: 1960-1972. Viabilidade de alguns empreendimentos indústriais no Vale do Ribeira - 
setor de indústrias alimentícias: chá, banana, palmito, gergelim, cravo, canela da índia, mamona; 
setor de papel e celulose; setor de mineração. Quadros de despesa, receita, produção, investimento 
e mercado; gráficos: fluxogramas; mapa: litoral paulista e Vale do Ribeira - comunicação, energia e 
transporte. 
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337 INSTITUTO FLORESTAL. Estação Ecológica de Juréia-Itatins. São Paulo : Instituto 
Florestal, s.d. 2 p. (Áreas Naturais, 6.) 

Folheto de divulgação das áreas abertas a visitação pública da Estação Ecológica Juréia-Itatins. 

338 SÃO PAULO (Estado). Secretaria do Meio Ambiente. Brasil. Fazenda Intervales. São Paulo 
: SMA, s.d. 4 p. 

Folheto promovendo o ecoturismo na Fazenda Intervales. 

339 -----. Material de divulgação dos parques estaduais de São Paulo. São Paulo : SMA, s.d. 
21 p. 

Material de divulgação (folhetos e cartazes) de parques estaduais de São Paulo. 

340 ------. Programa Estadual de Gerenciamento Costeiro. São Paulo : SMA, s.d. 

341 -----. Zoneamento ecológico-econômico do complexo estuarino-lagunar de Iguape e 
Cananéia. São Paulo : SMA., s.d. 2 p. 

Folheto apresentando a proposta de zoneamento econômico-ecológico para o complexo estuarino 
lagunar elaborado pela SMA. 
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PROJETOS 

342 IP ARDES. Prolitoral : programa de apoio a população carente do litoral : diagnóstico e 
proposta de ação. Curitiba: Ipardes, 1980. 

343 LINO, Clayton Ferreira. Assentamentos humanos em Unidades de Conservação. São Paulo: 
SMA, abr. 1986. 13 p. 

O Projeto tem como áreas prioritárias de atuação o Parque Estadual Turístico do Alto Ribeira, a 
Estação Ecológica de Juréia/Itatins, o Parque Estadual da Serra do Mar e a região lagunar de 
Cananéia/Iguape. 

344 SÃO PAULO (Estado). Secretaria da Educação. Coordenadoria de Estudos e Normas 
Pedagógicas. Brasil. Projeto piloto de atendimento ao deficiente visual do Vale do 
Ribeira. São Paulo: SE/CENP, 1990. 23 p. 

345 SÃO PAULO (Estado). Secretaria de Economia e Planejamento. Coordenadoria de Ação 
Regional. Brasil. Programa de ação comunitária integrada do Vale do Ribeira: PACI 
VR. São Paulo : Secr. de Econ. e Plan., 1989. 105 p. 

346 SÃO PAULO (Estado). Secretaria do Meio Ambiente; SÃO PAULO (Estado). Secretaria da 
Educação. Brasil. Programa de educação ambiental do Vale do Ribeira. São Paulo: 
SMA; Secretaria da Educação, 1992. 

347 SUDELPA. Exploração industrial de banana, abacaxi e maracujá: Vale do Ribeira e litoral 
sul. São Paulo : Sudelpa, 1972 [?]. 40 p. 

Pré-projeto de fábrica para a produção de sucos de maracujá e abacaxi, e de purê asséptico de 
banana. São considerados os custos de montagem da infra-estrutura, desde a aquisição do terreno e 
construção do edificio, até a aquisição de equipamentos. Considerando um volume de produção 
mínimo imprescindível ao trabalho com boa economicidade, aponta o número e grau de 
especialização de operários necessários em cada etapa produtiva, salários e custos de produção. 

348 --------. Plano Diretor do Desenvolvimento Agrícola do Vale do Ribeira. São Paulo : 
Imprensa Oficial do Estado, maio 1985. 162 p. 

Período base: 1980-1985. O documento inclui as diretrizes para a preparação dos Programas que 
formam o Plano Diretor de Desenvolvimento Agrícola e, também, um dos Programas que integram 
o referido Plano: "Programa de Regularização das Terras Devolutas". Objetivos do Plano Diretor: 
diagnóstico do setor agrícola - agricultura, pecuária-, uso e conservação de florestas, pesca 
estuarina, incluindo análise dos recursos naturais florestais, agrícolas, pesqueiros e minerais; termos 
de referência dos trabalhos de preparação do Plano: zoneamento do uso do solo (zoneamento 
econômico-ecológico); estudo do impacto ambiental em função da exploração mineral, e, também, 
da exploração dos recursos hídricos e controle de enchentes (Rio Ribeira, Rio Jacupiranga, Rio 
Peropava, Rio Juquiá); referência a um projeto específico de análise da descarga do Rio Ribeira no 
Mar Pequeno e Valo Grande, ou seja, no complexo estuarino; programa de conservação de recursos 
naturais, subdividido em programa de "proteção de recursos" e programa de "educação ambiental"; 
programa de estudos do potencial econômico; programa de desenvolvimento da pequena 
agricultura, que visa superar quatro obstáculos: estrutura fundiária, tecnologia produtiva, 
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financiamento e comercialização; programa de desenvolvimento da agricultura irrigada (incluindo 
estudo sobre barragens para regularização das vazões dos rios), subdividido em "programa de 
desenvolvimento da agricultura em áreas de "polders" e "programa de desenvolvimento da 
agricultura em áreas de várzeas"; prioridade concedida ao Programa de Regularização das Terras 
Devolutas do Vale do Ribeira, considerando que esta regularização é condição preliminar a 
qualquer iniciativa de desenvolvimento agrícola na região, razão pela qual este programa já vem 
elaborado no Relatório. Esta perspectiva, que prioriza a resolução da questão fundiária no aspecto 
jurídico (iâ que a regularização de terras devolutas implica de antemão à discriminação entre terras 
públicas e privadas, e, portanto, defronta-se com situações dominiais irregulares, bem como com 
situações possessórias a serem solucionadas e protegidas da "grilagem" ), antes de qualquer 
implementação de projetos de desenvolvimento econômico, define-se no contexto do Plano 
Nacional de Reforma Agrária e da política do governo Montoro, voltada para esta problemática no 
âmbito estadual. 8 quadros; 5 figuras; organograma. 

349 -------- .. Vale do Ribeira e litoral sul: oportunidades empresariais. São Paulo : s.ed., 197?. 39 
p. 

Período base: 1972-1973. Pré-projeto de uma fábrica, planejada para a produção de purê asséptico 
de banana e suco concentrado, congelado de abacaxi ou maracujá. Quadros relativos à organização 
e custos da produção; tabelas de avaliação de capacidade produtiva 
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

A partir do levantamento bibliográfico, e de modo a exemplificá-lo, 
selecionamos uma "bibliografia essencial", para compor, em boa parte, o Acervo do 
Instituto Socioambiental, e para informar o Diagnóstico. Esta bibliografia básica foi 
selecionada a partir principalmente dos temas mais recorrentes, e dos períodos nos quais se 
concentra diferenciadamente a distribuição temática. Consideramos que os textos 
destacados são particularmente expressivos dos diferentes momentos contextuais que 
marcaram a região. Por esse motivo, o recorte seletivo foi cronológico. 

Optamos por fixar o marco inicial dessa cronologia na publicação dos 
resultados do primeiro reconhecimento científico oficial in loco, específico da região do 
Ribeira, no início do presente século: o relatório da Exploração do Rio Ribeira de Iguape, 
levada a cabo por uma equipe da Comissão Geográfica e Geológica do Estado de São 
Paulo, chefiada por Cornélia Schmidt; a primeira edição do relatório é de 1908, 
imediatamente posterior à expedição exploratória, e a segunda, de 1914. Como se pode 
depreender do mencionado levantamento bibliográfico, esse primeiro olhar de 
reconhecimento oficial, especificamente voltado para a região, assinala o começo de um 
interesse governamental que, daí em diante tenderá a ser mais freqüente e acentuado, 
embora não contínuo, e nem sempre com os mesmos objetivos. Além disso, este relatório 
condensa a primeira tentativa de descrição mais abrangente e sistemática da Bacia do 
Ribeira. 

O marco de "fechamento" desse recorte cronológico é um trabalho 
acadêmico, recentíssimo, de 1996, já no contexto da presença do ambientalismo na região: 
A Floresta Intransitiva, de Lúcia da Costa Ferreira, apresentado como tese de 
doutoramento ao Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Estadual de 
Campinas. Uma reflexão expressiva sobre um aspecto do problema ambiental que constitui o 
fulcro do Diagnóstico aqui proposto, a relação entre meio-ambiente e vida social, entre 
regulamentações preservacíonistas gerais e práticas locais correntes no que toca às relações 
entre os homens e o meio natural, e a suas mediações. 

A amostra selecionada, portanto, definida dentro de um intervalo de tempo 
entre ambas as datas acima indicadas, exprime e exemplifica as principais linhas temáticas, 
enfatizadas diferenciadamente no tempo, variando conforme o contexto econômico, social 
e/ou político. Tais linhas temáticas emergem do já referido levantamento bibliográfico, um 
dos resultados do Diagnóstico Socioambiental do Vale do Ribeira . O que se pode dizer, 
sobre estas obras, relativamente à distribuição de seus focos temáticos no tempo, é que, de 
início, no começo do século, emerge uma primeira preocupação com a exploração 
sistemática do ambiente físico, até então pouco conhecido e reconhecido, voltada à 
apresentação de relatórios gerais, sobre os aspectos fisico, histórico e "etnográfico". 

Essa preocupação permeia e matiza a literatura sobre o V ale do Ribeira até 
os anos 50-60, quando o foco privilegiado das reflexões é deslocado para o binômio 
atraso/desenvolvimento, e se passa crescentemente a procurar explicar por que o Vale se 
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conformaria como "bolsão de subdesenvolvimento" incrustado no estado mais desenvolvido 
do país. 

A partir do início dos anos 70, durante os governos militares, repropõem-se 
os projetos de desenvolvimento regional, apresentados como estratégicos para superar o 
"bolsão de pobreza", pensado como terreno fértil para movimentos políticos de oposição. 
Esses projetos, contudo, voltam-se mais para o planejamento setorial, acentuadamente para 
os investimentos na área pesqueira, no litoral, fato que se faz acompanhar de estudos 
críticos que procuram fazer frente a tal perspectiva. 

Já nos anos 80, é possível dizer que se configuram quatro eixos temáticos 
principais, nas reflexões sobre o Vale: 1) análise global do processo de (não) 
desenvolvimento; 2) preocupação conservantista com o patrimônio histórico e as 
possibilidades turísticas; 3)"micro" -olhar antropológico sobre processos de mudança 
econômica e social em bairros "tradicionais"; 4) proposta de ação governamental sobre a 
questão fundiária, sempre presente na região do Ribeira, mas reposta em cena graças ao 
contexto nacional de reforma agrária da Nova República, conduzindo à retomada de 
projetos de desenvolvimento que, como visto, já haviam sido habituais em governos 
anteriores, embora com caráter e objetivos diversos. Incluem-se nesse último eixo temático 
análises críticas da questão fundiária e da intervenção governamental, destacando-se, entre 
elas, a de José Roberto Zan, sobre uma situação específica de conflito, mas bem 
contextualizada no quadro econômico e político regional, portanto generalizável 
comparativamente para outras situações conflitivas da região do Ribeira. 

Finalmente, nos anos 90, temos uma continuidade, mas em termos novos, da 
reflexão crítica sobre a questão fundiária, ao lado de uma mudança de focos temáticos: as 
ênfases passam a recair no problema ambiental, e na intervenção governamental voltada à 
proteção do meio-ambiente, bem como, sob o influxo do artigo 68 das Disposições 
Transitórias da Constituição Federal, nas situações remanescentes de quilombos, que se 
podem configurar nos variados casos, empiricamente freqüentes no médio Ribeira, de 
"terras de pretos". 

As obras e documentos selecionados, que bem ilustram as linhas temáticas 
explicitadas acima, são as que seguem, e vêm relacionados em seqüência cronológica: 

COMISSÃO GEOGRAPIIlCA E GEOLÓGICA DO ESTADO DE SÃO PAUL.O. 
Exploração do rio Ribeira de lguape. 2ª ed. São Paulo : Typographia Brazil de 
Rothschild & Co, 1914. 40 p. 

MüLLER, Nice L. Sítios e sitiantes do estado de São Paulo. São Paulo: USP, 1951. 216 
p. (Geografia n. 7, Boletim n. 32) 

PETRONE, Pasquale. "Notas sobre os sistemas de cultura na Baixada do Ribeira". Boletim 
Paulista de Geografia, São Paulo : s.ed., nº 39, p. ·47-:63, out. 1961. 

MOURÃO, Fernando A A pesca no Litoral Sul do estado de São Paulo e o pescador da 
Região Lagunar de Iguape-Cananéia. São Paulo, FFLCH-USP/Superintendência do 
Vale do Ribeira/FAPESP, 1967. 215 p. (Relatório de Pesquisa Fapesp) 
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QUEIROZ, Maria Isaura Pereira de, coord. Vale do Ribeira: pesquisas sociológicas. São 
Paulo : DAEE/USP, 1967. 259 p. 

MOURÃO, Fernando A. Os pescadores do Litoral Sul do estado de São Paulo : um estudo 
de sociologia diferencial. 2 v. São Paulo : FFLCH/USP, 1971. 472 p. (Tese de 
Doutorado) 

DIEGUES, Antônio Carlos Sant' Anna. Pesca e marginalização no Litoral Paulista. São 
Paulo: FFLCH/USP, 1973. 190 p. (Dissertação de Mestrado) 

QUEIROZ, Maria Isaura Pereira de. Bairros rurais paulistas : dinâmica das relações bairro 
rural-cidade. São Paulo: Livraria Duas Cidades, 1973. 157 p. 
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LINO, Clayton Ferreira. Alto Vale do Ribeira : arquitetura e paisagem. São Paulo : 
Condephat, 1978. 152 p. 

MÜLLER, Geraldo. "Estado, Estrutura Agrária e População : ensaio sobre estagnação e 
incorporação regional". Cadernos Cebrap, Petrópolis: Vozes; São Paulo: Cebrap, n. 
32, 1980. 143 p. 

DIEGUES, Antônio Carlos Sant' Anna. Pescadores, camponeses e trabalhadores do mar. 
São Paulo: Ed. Ática, 1983. 

QUEIROZ, Renato da Silva. Caipiras negros do Vale do Ribeira : um estudo de 
antropologia econômica. São Paulo: FFLCHIUSP, 1983. 167 p. (Antropologia 1) 

SUDELPA Plano Diretor do Desenvolvimento Agrícola do Vale do Ribeira. São Paulo : 
Imprensa Oficial do Estado, maio 1985. 162 p. 

ZAN, José Roberto. Conflito de terra no Vale do Ribeira : estudo sobre pequenos 
posseiros em luta pela terra no município de Sete Barras. São Paulo : FFLCH!USP, 
1986. 177 p. (Dissertação de Mestrado) 

GRUPO ESECUTIVO DE AÇÃO FUNDIÁRIA. Secretaria Executiva de Assuntos 
Fundiários. Reflexões sobre o programa de regularização do domínio das terras 
Devolutas no Vale do Ribeira. São Paulo : Imprensa Oficial do Estado, fev. 1987. 20 
p. 

QUEIROZ, Ruben Caixeta de. Atores e reatores na Juréia : idéias e práticas do 
ecologismo. Campinas: IFCH/UNICAMP, 1992. (Dissertação de Mestrado) 

CARRIL, Lourdes de Fátima Bezerra. Terras de negros no Vale do Ribeira : 
territorialidade e resistência. São Paulo: FFLCHIUSP, 1995. 206 p. (Dissertação de 
Mestrado) 
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MARTINEZ, Maria Cecília. A Ação governamental e a resistência camponesa no Vale do 
Ribeira: 1968-1986. São Paulo: FFLCH/USP, 1995. 196 p. (Dissertação de 
Mestrado) 

FERREIRA. Lúcia da Costa. A floresta instransitiva : conflitos e negociações na Mata 
Atlântica, SP. Campinas: IFCHIUNICAMP, 1996. 199 p. (Tese de Doutorado) 

Acreditamos que esses textos não só permitem, em si, um conhecimento 
previo sobre a região, fascinante, porque, ao mesmo tempo em que é geograficamente 
próxima, é simbolicamente remota, estranha, e de fato pouco conhecida, como também, na 
medida em que vêm justapostos, em seqüência temporal, propiciam que se atribua um 
sentido aos olhares diversos sobre o Vale, em cada momento histórico e político, 
favorecendo uma reflexão sobre tais olhares. Ou seja, o que se pode colocar em pauta não é 
apenas a região do Ribeira em si mesma, mas o que nela se vê e o que sobre ela se fala. O 
que ela vem a ser no imaginário dos que não a habitam, e o que faz com que nela se 
projetem expectativas e investimentos financeiros e/ou políticos, intermitentemente, para em 
seguida "abandoná-la" de novo aos seus processos próprios que, contudo, não são isolados 
nem singulares. Carregam, no entanto, algumas especificidades, que o presente Diagnóstico 
tem por objetivo assinalar. 

Do ponto de vista da produção escrita sobre o Vale, cabe ainda comentar que 
as lacunas são muitas, isto é, acontece uma forte defasagem entre processos vividos e a 
reflexão sobre eles. Essa defasagem não se dá apenas extensivamente, pela ausência ou 
quase inexistência de estudos a respeito de vários aspectos da vida regional, como, por 
exemplo, estudos históricos sobre direitos possessórios, que tão agudamente persistem na 
região, trabalhos antropológicos, antes que geográficos, sobre "sistemas" locais de manejo, 
importantes para informar uma política ambiental voltada para a presença humana, ou, 
ainda, sobre as relações entre população local e legislação ambiental restritiva de uso, em 
áreas de AP A ( duas, na região do Ribeira, ocupando uma grande extensão territorial), onde 
o direito de propriedade permanece intocado e, portanto, ocorrerão problemas mais agudos, 
e envolvendo grande número de pessoas, no que toca à preservação ambiental. Ela acontece 
também nos modos de olhar para as questões que são escolhidas como relevantes. Tais 
modos de olhar, sempre direcionados pelo interesse social e político do momento, oscilam 
seu foco conforme as perspectivas em confronto, e em geral manifestam pouca reflexão 
critica a respeito de seus próprios vieses, bem como pouco se propõem a inovar seus 
referenciais, percebendo mais de perto, e isto não só espacialmente, as dinâmicas sociais em 
curso no Vale. São esses referenciais que, esperamos, o Diagnóstico aqui apresentado esteja 
sendo capaz de começar a trazer à cena. 
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