
O Sistema Sócio-Ecológico da 
Juréia-Itatins

Histórico de Ocupação da Região do Rio Verde



O Mosaico da Juréia-Itatins

O Mosaico da Juréia-Itatins abriga 
um importante remanescente de 

Mata Atlântica do Brasil,  uma 
complexa floresta sociocultural 

que coevoluiu com os modos de 
vida dos povos dos sambaquis, 
povos indígenas e populações 

tradicionais caiçaras. A 
importância da preservação deste 

complexo sistema sócioecológico é 
indiscutível, e todo esforço deve 
ser direcionado para a proteção 

deste patrimônio cultural e 
ambiental da humanidade.
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Ocupação Pré-Histórica e Colonial

Sambaquis do Rio Guaraú com conchas e  material lítico, 
de povos que habitaram a região (Cali 2008: 26-7)

Os povos dos sambaquis 
ocuparam a região entre 
5.000-2.000 anos atrás, e 
viviam da pesca, caça e 
coleta. A chegada dos 
povos Tupi-guarani 
ocorreu a partir de 2.000 
anos atrás, 
aproximadamente, 
praticando a agricultura 
de coivara e a pesca. 
Vestígios arqueológicos 
são encontrados em 
vários pontos na Baixada 
Santista.

A ocupação colonial também 
deixou vestígios na Juréia, 

como trechos do antigo 
“Caminho do Imperador”, da 

primeira metade do século 
XIX, depois conhecido como 
“Trilha do Telégrafo” (1871). 
Durante os séculos XIX e  XX, 

fazendas de arroz também se 
instalaram na região, escoando 

a produção pelos rios. 

Rota de escoamento da produção de arroz da fazenda Pogoçá no início do século 
XX. Base: Secretaria de Economia e Planejamento do Estado de São Paulo, 1978. 

Escala 1: 250.000 (Cali 2008:51). 



Ocupação Histórica

https://arqueologiaweb.com.br/newpage41b6a987

Os diferentes povos que 
historicamente ocuparam 
a região da Juréia-Itatins
com modos de vida de 
baixo impacto deixaram 
vestígios materiais 
identificados em várias 
localidades. Além disso, 
influenciaram a estrutura 
e a biodiversidade da 
floresta através dos 
múltiplos usos que dela 
faziam (caça, coleta, 
pesca, agricultura 
itinerante), de suma 
importância para a 
compreensão da ecologia 
histórica da região.



Ocupação Caiçara no Rio Verde

Entre princípios dos século XIX e início do 
século XX houve uma expressiva 
ocupação caiçara na região da Juréia.
Os assentamentos caiçaras “ocupavam as 
áreas de restinga, próximas a praia, ou 
mais para o interior, na floresta de Mata 
Atlântica, e no caso do sítio Rio Verde II, 
aproveitando a área de várzea do Rio 
Verde. Construíam sua casa de pau-a-
pique e faziam roça de subsistência onde 
predominava o cultivo da mandioca.” 
(Cali 2008: 86). 

Sítios arqueológicos do Rio Verde I e II. Base imagem Google Earth 
2008 (Cali 2008: 41)

Alicerces de pedra e barro de moradia no sítios Rio Verde II. Junto 
aos alicerces há restos de um forno e um valo que capta água de 

cachoeira próxima (Cali 2008: 41)



Ocupação Caiçara no Rio Verde: Século XIX

Documentos encontrados na Paróquia da cidade 
de Iguape (SP) comprovam, através de títulos de 
terras do governo imperial, escritos após a Lei 
de Terras de 1850, que os ancestrais diretos da 
família Prado, a qual habita as comunidades do 
Rio Verde e do Grajaúna até os dias de hoje, já 
possuíam posse reconhecida da terra no século 
XIX.

Título de terra de Maria Euzébia do Prado, 1856, Paróquia de Iguape, Folha 653.



Genealogia Caiçara no Rio 
Verde

A profundidade histórica da ocupação da 
família Prado nas “terras do Rio Verde” 
remonta há no mínimo cinco gerações.
Dna. Maria Euzébia do Prado é ancestral 
direta de Seo Onésio do Prado, morador da 
comunidade do Grajaúna/Una e casado com 
Dna. Nancy Prado. Ambos são avós de 
Edmilson, Heber e Marcos, que hoje estão 
com suas moradias ameaçadas.



Ocupação Caiçara no Rio Verde (1957)
No século XX, mapa de 
1957 do Arquivo Público de 
São Paulo mostra a posse 
das terras da praia do Rio 
Verde/Grajauna por 
Antônio Baptista (do 
Prado), que também 
aparece na árvore 
genealógica. 
O mapa também mostra a 
ocupação da região por 
inúmeras famílias caiçaras, 
indicando a importância de 
seu papel para a formação e 
preservação da floresta.



Ocupação Caiçara no Rio Verde (1962)

Roças e capoeiras são visíveis nas fotografias aéreas ortorretificadas de 1962, evidenciando o manejo da floresta com 
agricultura itinerante. As capoeiras e capoeirões são áreas abandonadas pela agricultura nas quais a floresta está em 
regeneração. As fotos mostram que a maior parte das florestas do território não era usada para o plantio de roças, e 
também a influência das roças na formação da paisagem do Rio Verde (Faceto 2018).

Roças e capoeiras 
no Rio Verde

Área não 
manejadas



O Cadastro de Ocupantes de 1990

Após a criação da E.E.J.I., a Fundação 
Florestal realizou ou cadastro geral de 
identificação de seus moradores, com 
base no Decreto Estadual 32412/1990.
Na ocasião, foram identificadas 119 
famílias com direito de permanência, 
com base em sua antiguidade na área e 
compatibilidade de suas atividades com 
o meio ambiente. Essas famílias 
ocupavam cerca de 3% da área da 
unidade de conservação. 
Na área do rio Verde havia um total de 
22 famílias.



Expulsão pelo Cansaço

Devido aos conflitos decorrentes da criação 
da E.E.J.I., a partir de 1986 iniciou-se um 
processo de esvaziamento demográfico, 
decorrente das dificuldades impostas aos 
moradores, expulsos pelo cansaço (Castro 
2017).
Após anos de esforços da comunidade 
caiçara, em 2006 a área foi recategorizada no 
Mosaico de Unidades de Conservação da 
Jureia-Itatins (MUCJI), revogado por uma 
Ação Direta de Inconstitucionalidade (2009), 
e recriado em 2013. 
Apesar de terem sido criadas duas Reservas 
de Desenvolvimento Sustentável, nem todas 
as famílias caiçaras foram contempladas.

Ano 1991 2010 2019
Comunidades caiçaras na 
Juréia

22 18 9

Famílias da praia do Una/Rio 
Verde/Grajauna

22 8 7

A “expulsão pelo cansaço” (Castro 2017)

https://www.researchgate.net/publication/265843617_OS_MOSAICOS_DE_UNIDADES_DE_CONSERVACAO_NA_REGIAO_DO_VALE_DO_RIBEIRA_SAO_PAULO_CONSIDERACOES_SOBRE_OS_PROCESSOS_DE_CRIACAO/figures?lo=1



As Taperas do Rio Verde

Taperas são locais que foram habitados por 
familiares mais velhos ou antepassados das
famílias caiçaras atuais. Além da importância 
familiar e cultural, são locais seguros, de fácil 
acesso e com terrenos produtivos.
As taperas apresentam remanescentes de 
cultivos tradicionais, principalmente árvores
frutíferas, além plantas ornamentais e 
medicinais, evidências concretas de 
ocupação anterior (Carneiro da Cunha et al. 
2019). Artefatos antigos que caracterizam a 
cultura caiçara também são encontrados (Cali, 
2008).

As taperas escolhidas pelos avós para a moradia de 
Edmilson, Marcos e Heber – as Taperas de Vovó Nancy, de 
Vovó Bernarda e de Tio Juca Derfina – estão localizadas na 

Trilha do Imperador, na parte central das
comunidades do Rio Verde e do Grajaúna, o que permite o 

apoio necessário aos avós. É aí que Edmilson, Heber e 
Marcos vivem há anos, próximos às áreas de roça e  com 

fácil acesso ao mar, à família que ainda está na comunidade, 
bem como no caminho de romeiros de Bom Jesus de Iguape.



Uma Solução para o Conflito
Sendo assim, reiteramos nosso apoio a uma solução inovadora e 
alinhada com o estado da arte na área de conservação para a 
gestão da Estação Ecológica Jureia-Itatins, baseada em um 
modelo de governança adaptativa, construído de forma 
participativa e que envolva as comunidades tradicionais, o 
Estado, pesquisadores e outros atores sociais.

Uma solução para o conflito da E.E.J.I. envolve a retomada do 
diálogo pela Fundação Florestal, a partir da discussão do Plano 
de Uso Tradicional (PUT) elaborado pela União dos Moradores 
da Jureia e a Associação dos Jovens da Juréia, com apoio de 
acadêmicos. Apresentado em junho de 2018 à Secretaria do Meio 
Ambiente do Estado de São Paulo, propõe um uso tradicional 
compatível com a conservação da biodiversidade e a 
preservação deste rico sistema sócioecológico.

Fotografias: Marcus Schmidt
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