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Amigos leitores do The Estudo do Meio Times,
Meu nome é Larissa e sou estudante do ensino médio do 

Colégio Sidarta, em Cotia. Nos dias 14 e 15 de Agosto, viajei com a 
minha turma, mais os professores de Geografia, 
Filosofia/Sociologia e Biologia, para o PETAR, no Vale do 
Ribeira. 

Se há uma palavra que descreve esse estudo do meio, para 
mim, é “inesquecível”.

Foi fascinante entrar em contato direto com a natureza. E que 
natureza! Ver, tocar e sentir o pedacinho guerreiro de Mata 
Atlântica que ainda resta deu sentido real à preocupação com a 
preservação e a luta pelo meio ambiente. Observando a floresta 
do alto do mirante que visitamos, nenhum motivo do mundo me 
pareceu suficiente para destruir algo como aquilo.

Fomos conhecer também outro motivo da fama do Vale do 
Ribeira: as cavernas. Visitamos a Caverna do Diabo e a Caverna 
Santana. Gostei muito das duas, mas a segunda, em especial, me 
deixou deslumbrada. Adentrá-la foi como descobrir um mundo a 
parte, silencioso e escuro, porém cheio de vida. Tenho uma “leve” 
(muitas aspas em “leve”) claustrofobia, então atravessar a 
caverna, e um corredor apertado especificamente, foi desafiador 
e recompensante.

Vimos estalactites que pareciam bacon, brócolis e uma 
floresta; estalagmites que brilhavam como se possuíssem luz 
própria; colunas caídas e em pé, imponentes. Tudo construído 
pela natureza ao longo de milhares de anos, gota a gota.

À noite, na pousada, a falta das milhares de luzes comuns às 
cidades fez do céu noturno um espetáculo à parte. As estrelas 
pareciam se multiplicar em quantidade e brilho, e a Via Láctea 
nos encarava sublime de lá de cima. Poderia passar dias deitada 
naquela grama apenas olhando para cima sem me cansar.

Mas acho que, apesar de tudo isso, o que deixou a viagem 
mais especial e divertida foi a companhia dos meus amigos. Os 
momentos ficam melhores quando temos alguém, ou no caso 
“alguéns”, para compartilhar, e eu tive a sorte de ter “alguéns” 
muito especiais.

Com amor,
Larissa Vitória dos Santos.

Carta ao Leitor Horóscopo

Áries - 21/03 a 20/04
O sol está concentrado em você ariano! O momento está propício 
a exaltação de suas belas madeixas loiras (mesmo que as tenha 
conseguido com certa "ajudinha"), não deixe nada ofuscar o 
brilho destas. Porém, cuidado, tanto brilho pode cegá-lo e levá-lo 
a pequenos deslizes, por isso, cuidado ao dirigir! Estilos como o 
"rock androll" e o "hippie" são os aconselhados do dia.

Touro - 21/04 a 20/05
CABELO! Muito cabelo e barba perseguem esse signo! Grande 
habilidade musical também, devido a grande influência do sol. 
É o seu momento, brilhe!

Gêmeos - 21/05 a 20/06
Mesmo com a distância de seus amigos, saiba que eles sempre 
estarão contigo, eles te amam! Você é realmente especial. Esse é 
o momento que os astros te ajudarão a superar todos os 
desafios, regresse em breve para aqueles que lhe esperam 
cheios de amor. 

Câncer - 21/06 a 21/07
Esse mês não será o ideal devido a forte influência de Marte, por 
isso, o recomendável é: "sejemenas". Você poderá ser o alvo de 
diversas brincadeiras dos seus amigos.  Invista em tarefas como a 
leitura de livros ou pintura relaxante. Por outro lado, Vênus se 
aproxima e aumenta sua sorte no amor! Momento próspero para 
as paixões, principalmente relacionadas a esportes com bola.

Leão - 22/07 a 22/08
Com grande influência de marte entendemos a situação, porém... 
STOP! Tentar assassinar coleguinhas não é legal. É um momento 
de muita revolta e objetos lançados, mantenha a calma!

Virgem - 23/08 a 22/09
Signo cercado de mulheres! Fortes, lindas, inteligentes e 
corajosas. Grande tendência a cortes de cabelo nessa época do 
ano. Sempre divas!

Libra - 23/09 a 22/10
Querido libriano, já pensou em voltar de Nárnia? Haha. Esse é o 
seu momento! Vênus, sem dúvida, está ao seu lado. Não se 
reprima, o amor é livre, assim como o choro das inimigas. 
Aproveite cargos de liderança e discussões, o momento está 
propício, quem sabe, até mesmo ganhe uma eleição. Querida 
libriana, você é superior a isso, este é o momento ideal para 
colorir, gravar - quem sabe - um vlog e coisas do gênero.

Escorpião - 23/10 a 21/11
Segundo a taróloga conceituada MarianéCajané, "Menina de escorpião 
é puro brilho, alto astral, purpurina e poder.".Os astros não mentem! Se 
tiver um debate, provável que você acabe, de acordo com Caioá, 
especialista em búzios e interpretação de astros,"Bri-lhan-do!", ou 
derrote todos com o poder de seu veneno (apelidos como naja poderão 
surgir, supere). Momento propício a críticas, porém, ignore, pode ser 
inveja. Ao realizar viagens, cuidado com o ataque de insetos.

Sagitário - 22/11 a 21/12
O responsável da turma (ou quase)! Por ser um pouco (muito) 
mais velho que seus colegas é pode ser considerado um tio (ou 
um avô). Explore isso! Aproveite o momento para aconselhar os 
seus amigos, afinal, o tempo traz a sabedoria. 

Capricórnio - 22/12 a 20/01
Pessoas de opinião forte ou muito tímidas, signos dos opostos. 
Brilhará musicalmente neste mês. Invista em debates que terá 
bons resultados também. 

Aquário - 21/01 a 19/02
Em sua maioria composto por pessoas de baixa estatura, 
engraçadas e queridas, ficará ainda mais afiado naquilo que mais 
gosta de fazer: piadas! Cada dia será um novo desafio a ser 
superado. Você consegue, a Lua aponta que os momentos ideais 
para tal são as aulas de Química e Matemática. 

Peixes - 20/02 a 20/03
Só há uma coisa a declarar sobre esse signo tão peculiar: faça seu 
próprio destino!

Expediente
Editora-chefe: Larissa Vitória;
Redatoras e jornalistas responsáveis: Helena Soares, 
Larissa Vitória, Mariana Souza, Sofia Schalka e Tifani Ferreira;
Revisão: Gizele Caparroz;
Professores responsáveis: Caio Sarack, Gilberto Rodrigues 
e Michael Filardi;
Diagramação: Carlus Alexandre.

Confira as previsões de hoje para você!
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A Mata Atlântica

O bioma Mata Atlântica é um dos mais ricos 
existentes no mundo. Sua biodiversidade é tão grande 
que existem muitos ecossistemas dentro dele. Cerca 
de 8 mil espécies vegetais são endêmicas da Mata 
Atlântica, ou seja, existem somente lá.

Essa formação vegetal se estende desde o nordeste 
até o sul do Brasil, concentrada principalmente ao 
longo do litoral. Conforme as condições climáticas 
locais vão variando, a mata varia também, criando os 
diversos ecossistemas inseridos no bioma, aumentan-
do a diversificação da flora, bem como da fauna.

Na Mata Atlântica, encontramos por volta de 1700 
espécies de vertebrados, sendo que 700 deles são 
endêmicos. Por outro lado do total de 633 animais 
ameaçados de extinção no Brasil, cerca de 383 se 
encontram nesse bioma.

Infelizmente, a história de uma das florestas mais 
importantes do mundo é triste. Em 1500 quando os 
portugueses chegaram ao Brasil, ela ocupava em torno 

de 15% do território nacional, estendendo-se por quase 
todo o litoral. O desmatamento começou principal-
mente com o Pau-Brasil (que quase não existe mais). 
Desde então, os portugueses foram desmatando para 
agropecuária, criação de cidades e passagens para o 
interior do país. A expansão das cidades continua 
ameaçando a floresta e o meio ambiente em geral. Hoje 
restam somente 7% da área original, embora ainda seja 
a segunda maior floresta em extensão do Brasil.

Atualmente nós sabemos da importância desse 
bioma e áreas de proteção foram criadas para sua 
preservação. O PETAR se encontra em uma das regiões 
de maior preservação da Mata Atlântica do Brasil.

Por mais que a importância das florestas e de 
preservar o meio ambiente seja cansativamente 
repetido nas escolas, esse conteúdo não parece ser bem 
absorvido pelas pessoas. Nunca é demais relembrar 
que a nossa sobrevivência e de toda a vida na terra 
depende da natureza.

Na Mata Atlântica, encontramos por volta 
de 1700 espécies de vertebrados, sendo 
que 700 deles são endêmicos. Por outro 

lado do total de 633 animais ameaçados de 
extinção no Brasil, cerca de 383 se encon-

tram nesse bioma.
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Por Sofia Schalka
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Mata Atlântica: 
a casa do som brasileiro

Sons da 
Fauna

No dia 14 de agos-
to, a apresentação do 
grupo de samba “Os 
Sidardetes” abalou as 
estruturas do Petar. A 
“galera” deu um 
verdadeiro show, 
tocando um mix de 
vários estilos, que foi 
do samba até os 
clássicos de rock, 
utilizando instrumen-
tos não convencionais 
para o estilo, como 

Por Mariana Souza

pandeiro e triângulo.
A plateia, turistas em sua maioria, cantou junto, vibrou e 

pediu bis. O grupo, honrado, não poderia deixar de atender 
ao pedido, estendendo o show até o anoitecer.

Gigante para quem vê e perfeita para quem ama, a Mata 
Atlântica abriga sons de todos os gêneros, não apenas de 
animais, mas também o tão amado e brasileiro samba. 
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Paradas, enigmáticas 
e desafiadoras

Relato 
“Tombos”

Bóia Cross: radicalidade e tranquilidade 
juntas em uma experiência única

Cavernas são cavidades naturais rochosas muito 
abundantes no PETAR. Sedimentares e magmáti-
cas, em sua maioria, atraem os aventureiros, abri-
gam diversas espécies e são uma das fontes de renda 
do local, através do turismo.

O Parque é uma das unidades de conservação 
com maior número de cavernas e algumas delas são 
abertas, em parte, ao público. Tais visitas devem ser 
acompanhadas de um guia, que além de prevenir 
acidentes, evita que os excursionistas quebrem o 
equilíbrio natural do lugar.

Lindas de se ver, mas difíceis de explorar, as 
cavernas são divididas por níveis de dificuldade, 
que variam de A até E. As mais complicadas estão 
disponíveis apenas para exploradores profissionais 
ou pesquisadores. 

Por Sofia Schalka

Como em qualquer atividade física, no Boia 
Cross há tombos! E como... Imaginem esta sequên-
cia.

Logo no começo do rio, ainda meio torta na boia, 
estava eu  fazendo de tudo para seguir de frente sem 
cair. Mas, em uma parte mais rasa, eu bati em uma 
pedra e virei com os pés a favor da correnteza. Um 
quase tombo.

Larissa, que havia caído há pouco tempo, estava 
de pé pronta para se deitar na boia novamente, 
quando de repente alguém (eu) bateu nas suas 
pernas por trás, fazendo-a cair de novo. Após bater 
na Lari, escorreguei para fora da bóia e fui arrastada 
pela correnteza batendo o bumbum nas pedras rio 
abaixo, até alguém me ajudar a parar.

Já no meio do percurso, um bom tempo depois 
desse meu primeiro tombo, um monitor resolveu 
brincar de virar as nossas boias. Eu já vinha a um 
tempo sem cair e não queria cair agora.

Pressentindo sua intenção de me derrubar, eu 
comecei a nadar mais rápido, porém minha boia 
virou de lado para a correnteza e a força do rio 
acabou me fazendo cair dela, sozinha.  Mais um 
tombo!!!!

O Bóia Cross é um esporte praticado na água, 
mais especificamente nas águas do Vale do Ribeira. 
Nasceu na década de 40 com a necessidade dos 
exploradores de cavernas da região do Alto Ribeira 
passarem por águas profundas sem molharem suas 
coisas, uma vez que ficariam vários dias dentro do 
local. Atualmente, é voltado tanto para competições 
quanto para turistas. Consiste em seguir o curso do 
rio Betary deitado em uma câmara de pneu de 
caminhão cheia e amarrada.

Os turistas passam por um treinamento de 
alguns minutos e são equipados com protetores 
para não se machucarem nas pedras, sem contar que 
é obrigatório usar tênis e camiseta.

A satisfação vai além da aventura, está presente 
nas águas cristalinas, na proximidade da mata ciliar 
preservada e no som da Mata Atlântica. 

Caverna do Diabo, Petar; Fonte: www.sitiopousada.com.br

 Bóia Cross - www.pousadacasadepedra.com.br

Por Sofia Schalka
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PETAR e Reserva Betary
A importância do PETAR e da Reserva Betary para a humanidade.

Entre as cidades de Apiaí e Iporanga, no Estado 
de São Paulo, localiza-se o Parque Estadual 
Turístico do Alto Ribeira (PETAR). Parque muito 
conhecido por suas mais de 300 cavernas, é um 
ponto turístico muito procurado. O PETAR conta 
com, além das cavernas, diversas trilhas, cachoeiras, 
comunidades quilombolas, sítios paleontológicos e 
arqueológicos; transformando-o em um ótimo 
passeio tanto para uma viagem em família, um 
passeio com os amigos e inclusive uma excursão 
escolar.

Ao mesmo tempo em que o Parque é um ponto 
turístico que proporciona o lazer é também um local 
de pesquisa e preservação das cavernas e da Mata 
Atlântica. Possui a maior porção de Mata Atlântica 
preservada no Brasil e mesmo tendo mais de 300 
cavernas somente 12 estão abertas atualmente para 
visitação devido a necessidade de preservar tais 

locais.
O PETAR é, portanto um ponto turístico 

ótimo para um final de semana em família, um local 
de pesquisas e um parque de preservação. É de 
extrema importância para o turismo local e com toda 
a certeza para a humanidade. Outro local muito 
próximo do PETAR e de extrema importância por 
suas pesquisas é a Reserva Betary. Esta é uma 
unidade de conservação particular onde ocorrem 
diversas pesquisas muito importantes em relação a 
fauna e a flora da região.

A Reserva Betary possui o Centro de Estudos 
da Biodiversidade (CEB) onde realiza estudos 
científicos sobre a fauna e a flora da Mata Atlântica. 
A Reserva conta com uma área de 60 hectares de 
Mata Atlântica preservada e com suas pesquisas 
tornou-se um ponto visitado em busca de educação 
ambiental.  

Reserva Betary; Fonte: www.unifal-mg.edu.br

Por Helena Soares
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Barragens: 

ameaça a patrimônios culturais e 
naturais no Vale do Ribeira.

O Vale do Ribeira, localizado entre o Sul do 
estado de São Paulo e o norte do Paraná, abriga 
cerca de 21% de toda a Mata Atlântica restante no 
Brasil, além de comunidades de remanescentes 
quilombolas, indígenas e caiçaras. Os cerca de 2,1 
milhões de hectares de floresta, 150 mil de restinga e 
17 mil de manguezais foram declarados Patrimônio 
Natural da Humanidade em 1999.

É inegável que o Vale é um valioso patrimônio 
socioambiental, mas há uma ameaça a ele: o projeto 
de construção de barragens ao longo do rio Ribeira 
de Iguape, que é o último no estado de São Paulo 
sem esse tipo de intervenção humana. 

Aprovado pelo governo federal na década de 
noventa, o projeto prevê a construção de quatro 
barragens ao longo do rio para a geração de energia. 
Porém, ao serem construídas, inundarão perma-
nentemente uma área de cerca de 11 mil hectares, 
incluindo cavernas, Unidades de Conservação, 
cidades, terras de quilombos e de pequenos agricul-
tores, além de alterar significativamente o regime 
hídrico do rio, o que traria prejuízos difíceis de 
mensurar. 

Apesar de ainda não estar aprovada pelos órgãos 
competentes, o projeto de implantação da usina de 
Tijuco Alto, que é o mais perto da autorização, já 
vem produzindo efeitos negativos na região há 
bastante tempo. Centenas de pequenos agricultores 
que viviam no local onde seria implantada a barra-
gem venderam suas terras à CBA (empresa do 
grupo Votorantim, responsável pelas construções) 
ao acreditar que o território seria inundado. Muitas 

famílias que viviam nestas terras, mas não eram 
proprietárias, foram expulsas de suas casas sem 
nenhum tipo de indenização, aumentando o êxodo 
rural na região e gerando lucro para a empresa.

Em função de todos esses impactos, formou-se na 
região o Movimento dos Ameaçados por Barragens 
(MOAB), composto principalmente pelas comuni-
dades quilombolas que seriam afetadas. A essa luta 
se juntaram outras tantas organizações sociais que 
atuam na região e que se opõem a esse modelo de 
desenvolvimento socialmente excludente e ambien-
talmente insustentável. Assim, a igreja católica, 
sindicatos de trabalhadores rurais e organizações 
não-governamentais se associaram ao MOAB para 
se opor à construção das barragens.

Benedito Alves da Silva, conhecido como Ditão, 
líder do quilombo Ivaporunduva e membro da 
Equipe de Articulação e Assessoria às Comunidades 
Negras (EAACONE), diz: "Essa barragem é pra nós um 
grande crime, isso é uma coisa que não devia acontecer, 
simplesmente nós estamos correndo este risco, e lutando 
há mais de vinte anos contra essa barragem. [...] se ela 
acontecer, muitas comunidades quilombolas vão desapare-
cer porque, se fizer essa primeira barragem lá, pode fazer as 
outras, afinal são quatro projetos. Fazendo as quatro, todas 
as comunidades vão desaparecer e, no nosso ponto de 
entender, vai violar um patrimônio brasileiro que são os 
quilombos. Também não vai ser respeitada a Constituição 
Federal, os artigos 215, 216 e 168, que garantem nossos 
direitos. O Quarto poder não pode passar por cima deles, e 
os governos, tanto o federal, o estadual como o municipal 
não estão fazendo nada para que isso não aconteça. E 
continuaremos na luta por causa disso.".

Rio Ribeira de Iguape; Fonte: www. conhecendoiguape.files.wordpress.com

Benedito Alves da Silva, conhecido como
Ditão, líder do quilombo Ivaporunduva e 

membro da Equipe de Articulação e 
Assessoria às Comunidades Negras 
(EAACONE); Fonte: Tifani Ferreira

Por Larissa Santos
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Oportunidade histórica
Remanescentes quilombolas aproveitam o turismo 

para propagar sua cultura e sua historia.

O turismo na cidade de Iporanga
Cavernas, cachoeiras, trilhas e muito mais

Nosso país tem, em sua cultura, uma mistura de 
costumes, raças, cores e religiões. O Brasil é muito 
lembrado externamente por seu samba, seu axé e o 
seu futebol. Mas, será que todos os pontos são bem 
lembrados? Em uma rápida viagem ao Parque 
Estadual Turístico do Alto Ribeira, é possível 
descobrir uma nova parte da vasta cultura brasilei-
ra: os remanescentes quilombolas do local podem 
mostrar seu artesanato, sua comida, seu sotaque, 
etc. Uma oportunidade sem igual de conhecer e 
participar da história dos escravos, que no passado 
sofreram tanto com o trabalho forçado, a persegui-
ção, a exclusão e a desigualdade.

O Vale do Ribeira é uma das regiões mais pobres 
de São Paulo e abriga o maior número de quilombos 
do Estado, são ao menos 15 comunidades. A 
Comunidade de Quilombo de Ivaporunduva vive 
do turismo e da agricultura familiar (a região possui 
muitos bananais que são uma parte importante na 
economia local) e a renda é dividida entre todas as 
famílias. Existem limites para a plantação e posse de 
gado, garantindo a igualdade e a preservação do 
local. 

A cidade de Iporanga, localizada no Estado de 
São Paulo, é uma cidade pequena que abriga o 
PETAR, Parque Estadual Turístico do Alto Ribeira, 
e a Reserva Betary; os dois pontos turísticos mais 
conhecidos e visitados. 

 Apesar da aparente perfeição do sistema, existem 
barreiras: os grandes empresários vêem uma gigan-
tesca fonte de matéria prima e, por se tratar de uma 
região tão carente economicamente, há grande luta 
pelas terras. Aos “trancos e barrancos”, aquelas 
famílias guardam em seu sangue e em sua memória 
a triste história de um Brasil negro, perseguido e 
oprimido, mas também carregam a vitória nas mãos. 
Agora, sua missão é manter vivo um Brasil verde e a 
historia de seus antepassados para as futuras 
gerações.

O PETAR possui cerca de 300 cavernas, 
diversas cachoeiras e trilhas; atraindo assim famílias 
e grupos de amigos. Embora o número de cavernas 
seja grande apenas 12 são abertas para visitação 
devido a necessidade de preservar tais formações. O 
PETAR, como o próprio nome diz, é um parque 
turístico portanto atrai muitas pessoas para a cidade 
de Iporanga, ajudando assim na economia.

A Reserva Betary é uma unidade de preser-
vação particular porém aberta para visitação. 
Embora menos conhecida que o PETAR, também 
chama muito a atenção decido ao CEB (Centro de 
Estudos de Biodiversidade) que produz diversas 
pesquisas e descobertas sobre a fauna e a flora da 
Mata Atlântica e devido a educação ambiental que 
transmite. 

Caso você esteja pensando em fazer uma 
viajem à cidade de Iporanga não perca tais passeios, 
o PETAR e a Reserva Betary são dois lugares ines-
quecíveis. 

Vista do Quilombo de Ivaporunduva; Fonte: Tifani Ferreira.

Fonte: www.viajeaqui.abril.com.br

Por Mariana Souza

Por Helena Soares



Estudo do Meio Times 1ª Edição - Cotia, 07 de novembro de 2015.9 - ECONOMIA

A economia no Vale do Ribeira
O turismo consciente

Uma das principais atividades econômicas da 
região perdura sendo a agricultura, provedora de 
renda para grande parte da população - principal-
mente quilombola -, mas não só esta, a pesca tam-
bém é bastante utilizada como meio de obter ganhos 
porém, é um meio voltado para a área litorânea. 

Ao embarcar em uma viagem tendo como 
destino o Vale do Ribeira, algo bem comum é 
repararmos na enorme quantidade de plantações de 
banana que ocupam áreas extensas e possuem 
grande relevância do ponto de vista comercial. Não 
tão visível, porém também muito importante é a 
cultura do chá preto. 

A banana pode ser considerada tão signifi-
cativa para a região que, segundo o Instituto 
Socioambiental, "a banana [...] é cultivada em quase 
todos os municípios, por grandes e pequenos produtores." 
Entretanto, como vem acontecendo em várias 
regiões do país e até mesmo do mundo, os grandes 
produtores acabam por sobrepor, muitas vezes, os 
pequenos agricultores estes que, além de lidar com 
a venda do fruto, também reconhecem a possibili-
dade de usar, por exemplo, a fibra do caule da 
bananeira para a produção de artesanato. 

Existe ainda um setor secundário regional 
caracterizado por reduzido número de estabeleci-
mentos que absorvem pouca mão-de-obra, com 
destaque para a exploração de fosfato e calcário, 
predominante nos municípios de Cajati e Apiaí. 
Grande número de produtores familiares desenvol-
vem agricultura de subsistência. A pecuária é 
incipiente, a formação geológica é considerada um 
fator para isso.

A região é muito conhecida pela quantidade 
de parques estaduais presentes em seu território, 
com uma fauna exuberante, flora estonteante e 
formações incríveis como as cavernas, o ecoturismo 
possui grande potencial.

O investimento público em parques, estra-
das e roteiros, por sinal, comprova que o ecoturismo 
e o turismo de aventura são apostas dos governos 
estadual e federal para a região. Em novembro de 
2005, por exemplo, o governo de São Paulo conse-
guiu um empréstimo de R$ 20 milhões do Banco 
Interamericano de Desenvolvimento (BID) para 
investimento no setor. Como contrapartida, se 
comprometeu a aplicar US$6 milhões em estratégias 
voltadas para o crescimento do turismo na região e 
para a preservação do meio ambiente. 

Retirada e manuseio da fibra de banana; fonte: Tifani Ferreira.

Retirada e manuseio da fibra de banana; fonte: Tifani Ferreira.
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