Vale do Ribeira: cultura e preservação da região ganham fortalecimento
com o patrocínio da Petrobras
A Cooperaﬂoresta, Associação dos Agricultores Agroﬂorestais de Barra do Turvo e Adrianópolis, está localizada no Vale
do Ribeira, é composta por comunidades que representam grande importância cultural e ambiental, conta com o patrocínio da Petrobras em novo projeto.
A região do Vale do Ribeira é compreendida pelos municípios do sul de São Paulo e leste do Paraná, banhados pela
Bacia Hidrográﬁca do Ribeira. Uma área de mais de 2 milhões de hectares de Mata Atlântica que representa também a
maior porção em preservação do país. Riqueza ambiental, cultural e socioambiental que levou a Unesco, em 1999, a
tombar a região como patrimônio da humanidade*.
Toda essa beleza natural está reunida em diversos Parques de Preservação Ambiental, como o Parque Estadual do Alto
Ribeira - PETAR -, que atrai turistas de todos os cantos para apreciar o contato direto com a natureza em meio a cavernas, cachoeiras, rios e trilhas.
É em meio a essa diversidade de fauna e ﬂora que também nasceram comunidades de grande importância cultural.
Quilombolas, indígenas e caiçaras ocupam a região há tempos, dando vida a uma cultura que enriquece a história do
Brasil.
São várias as heranças culturais cultivadas no Vale do Ribeira por séculos. Danças, costumes, conhecimentos, representações religiosas de diversas origens constituem uma cultura pouco conhecida mas muito rica em história.
História essa representada principalmente pelo surgimento dos povoados litorâneos que serviram de base a colonização
espanhola e portuguesa no Brasil, no século XVI.
As comunidades tradicionais do Vale do Ribeira: caiçara, ribeirinha, indígenas, agricultores familiares e quilombolas,
mantém uma estreita relação com a natureza. Cabe destacar a presença de
10 aldeias guaranis e a expressiva concentração de comunidades
quilombolas, sendo considerada: a maior concentração em todo o estado
de São Paulo**.
Para encontrar toda essa diversidade cultural não é preciso ir muito longe.
Grande parte dessas comunidades estão próximas a grandes centros
populacionais como São Paulo e Curitiba, mais especiﬁcamente nos
municípios de Barra do Turvo e Adrianópolis.
Neste ambiente de riqueza cultural e ambiental, com grande
potencial de conservação, a Petrobras patrocina o “Projeto Agroﬂorestar:
Vale do Ribeira”, com realização da Cooperaﬂoresta (Associação dos
Agricultores Agroﬂorestais de Barra do Turvo e Adrianópolis), tendo
esse projeto o objetivo, de promover a recuperação e conservação
ambiental, além do desenvolvimento sustentável (ecologicamente equilibrado,
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socialmente justo e economicamente viável) junto às comunidades
quilombolas, famílias agricultoras tradicionais e aldeias indígenas localizadas
no Vale do Ribeira. A partir da ampliação, fomento, aprimoramento, pesquisas, implantação e manejo de sistemas agroﬂorestais
agroecológicos inspirados na natureza, entre as comunidades tradicionais da região, contribuindo assim para o desenvolvimento
socioeconômico, conservação ambiental e cultural dos povos do Vale do Ribeira.
Referências:
www.ciliosdoribeira.org.br/vale-ribeira/patrimonio

www.quilombosdoribeira.org.br/vale-do-ribeira#riqueza_socioambiental

O Projeto Agroﬂorestar: Vale da Ribeira é realizado pela Cooperaﬂoresta e
patrocinado pela Petrobras por meio do Programa Petrobras Socioambiental.
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