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HISTÓRIA E NATUREZA  
QUE POUCOS CONHECEM
 
Iporanga, na língua Tupi, quer dizer “água bonita” ou “rio bonito” (y = água, 
por extensão, rio; porang = bonito). Quem conhece Iporanga sabe o quanto os 
indígenas, que aqui viviam antes da chegada dos portugueses, acertaram no nome. 

Em meados do Século XVI, exploradores portugueses subiram o Rio Ribeira de 
Iguape em busca de ouro e se estabeleceram às margens do Ribeirão Iporanga, 
dando início a uma rica história, que resultou no surgimento da cidade que hoje 
leva seu nome. A história de Iporanga está intimamente ligada à riqueza dos 
seus recursos naturais e à mistura das culturas indígena, africana e europeia, 
cujos povos compartilharam estas terras durante mais de quatro séculos.

Esta é uma publicação que visa contribuir para o resgate da historia de Iporanga 
e a conservação de suas riquezas naturais e culturais. Mergulhe nessa história.

ExPEdIENTE
Contribuíram com fotos ou informações: 
Ana Gláucia da Silva Martins, Aparecida Nestlehner, Clayton Lino, Dillan 
Mendes da Silva, Fernando Rios, Henrique Domingos, Isabela de Almeida 
Prado, Isaias Santos, Janayna de Oliveira Franco, João Batista Gonçalves, 
Julio Antonio de Oliveira Franco, Maurizio Zenni, Shimi Horiy, Val Ribeiro, 
Vamir dos Santos.

Pesquisa: Jayme Serva, Júlia Mendonça, Milena Fontes, Sérgio Pompéia, 
Soraia Konesuk. 

Produção gráfica e diagramação: 

Image Nature Comunicação e Sustentabilidade 
www.imagenature.com.br

José Elias da Silva Neto  
facebook.com/grafikerzeelias65
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              Prefeitura de Iporanga              Câmara Municipal de Iporanga

Patrocínio:                          Uma iniciativa: 
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A RESERVA BETARY
 
A Reserva Betary é uma reserva particular, com cerca de 60 hectares, onde se 
situa o Centro de Estudos da Biodiversidade – CEB, mantido pelo Instituto de 
Pesquisa da Biodiversidade-IPBio e destinado à pesquisa científica e à divulgação 
dos seres vivos da Mata Atlântica. Por desempenhar as funções de conservação, 
desenvolvimento sustentável e produção de conhecimento científico, o CEB foi 
reconhecido pelo Conselho Nacional da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica 
como Posto Avançado. A Reserva é aberta à visitação de escolas, grupos 
organizados e turistas, de 2a a 6a feira das 10h00 às 16h00 e feriados programados.

O CEB possui sala de aula, laboratório com biotério, sala escura (para ver 
cogumelos e rochas luminescentes), estufa para anfíbios e bromeliário, um 
lago-aquário, um begoniarum (cultivo de begônias) e área de exposição de seu 
acervo. Há também trilhas para visitas didáticas, estufas para a produção de 
mudas de espécies nativas, casa de hóspedes e um restaurante para estudantes e 
pesquisadores.

O projeto OBBIO - Observatório da Biodiversidade, criado pelo CEB, dispõe de 
uma rede de câmeras de vídeo que registram a fauna e a flora 24 horas por dia, 
gerando filmes e conteúdos para uso em pesquisa e ensino. Os visitantes têm a 
oportunidade de ver imagens inéditas do comportamento dos animais silvestres 
nos computadores da reserva ou pela internet (www.obbio.com.br).

O CASARÃO
No centro histórico de Iporanga, em frente à igreja matriz, encontra-se um dos 
edifícios mais antigos da cidade, conhecido por Casarão. A construção, datada 
de meados do século XIX, foi destinada ao comércio de produtos da região e de 
mercadorias trazidas por tropeiros e canoas que subiam o rio Ribeira de Iguape. 
Sua construção original tinha fundações e colunas de pedra, paredes de taipa 
de pilão com estrutura feita de lascas de tronco de palmiteira juçara e telhas 
de cerâmica moldadas nas cochas de escravos. Portas, janelas e pisos eram de 
madeira lavrada à mão. A iluminação externa era feita por um lampião a óleo, 
importado da Holanda. Hoje, ao se visitar o Casarão, é possível conhecer a réplica 
do lampião e os testemunhos das técnicas construtivas da época.

Em 2010, foi restaurado pelo mestre de obras Otávio Nogueira (Bigode) e passou 
a abrigar o Casarão Gastronomia & Arte, onde se encontram bebidas e pratos 
criativos elaborados pela Chef Val Ribeiro, que combina ingredientes locais com 
temperos e produtos da cozinha contemporânea. No salão, s-ão expostos e 
vendidos peças e objetos artesanais produzidos por artistas d-a região (esculturas, 
cerâmicas, cestarias e acessórios). O Casarão abre aos feriados e às quintas, sextas 
e sábados à noite.

AS ORIGENS dE IPORANGA
 
O Vale do Ribeira de Iguape, à época do descobrimento, era habitado por índios 
Tupis que ocupavam a maior parte da costa brasileira. 

No final do século XVI, exploradores em busca de ouro subiram pelo Rio Ribeira 
de Iguape e encontraram fagulhas do metal nos sedimentos do ribeirão Iporanga 
onde, em 1576, formou-se um primeiro povoado, o Garimpo de Santo Antônio. Em 
1625, é fundado o Arraial de Santo Antônio à margem direita do Ribeirão, cerca de 
6 km à montante da atual cidade de Iporanga (hoje restam apenas vestígios dessa 
ocupação). Em 1676 é construído o Porto do Ribeirão, na confluência do Iporanga 
com o rio Ribeira, para facilitar o transporte de mercadorias pelo rio. Mas só em 1730 
surge, junto ao pequeno porto, o povoado de Sant’Ana de Iporanga, que viria a ser 
emancipado somente em 12 de janeiro de 1874. 

Uma influência que marcou a história de 
Iporanga foi a presença dos tropeiros 
que, no século XIX e início do Século XX, 
mantinham o comércio com o sul do país 
e o interior de São Paulo. Em Iporanga, 
faziam o transbordo de cargas das mulas 
para as canoas que desciam o rio Ribeira. 
Para se ter uma idéia, os livros de Notas da 
Vila de Sant’Ana de Iporanga dão conta da 
existência de 68 tropeiros e 42 proprietários 
de tropas no ano de 1822. Construções 
importantes, incluindo a igreja matriz e sua 
torre, são deste próspero período e ainda 
podem ser visitados na cidade.

O centro histórico de Iporanga foi tombado como Patrimônio Histórico do Estado, 
pelo Condephaat, em 20 de junho de 1980.

A BACIA dO RIO RIBEIRA dE IGUAPE

A bacia do rio Ribeira do Iguape ocupa o sudeste do estado de São Paulo e o 
nordeste do estado do Paraná. Nela estão 61% dos remanescentes da Mata 
Atlântica no Estado de São Paulo. É uma área tão importante que foi declarada 
Patrimônio Natural da Humanidade pela UNESCO – Organização das Nações 
Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura.

O Ribeira de Iguape nasce no município de Cerro Azul, Paraná, e deságua no 
Oceano Atlântico, em Iguape, a 470 km de distância. É o único grande rio no 
Estado que corre diretamente para o mar e, também, o único sem barragens.  
As barras mais importantes de seus afluentes abrigaram pequenos  
embarcadouros e pequenos comércios que, ao longo da história, deram origem  
a povoados. Alguns destes se tornaram sedes de municípios como Registro,  
Sete Barras, Xiririca (atual Eldorado) e Iporanga. 

Em Iguape, cidade histórica situada na foz do rio Ribeira, formou-se, no Século 
XIX, um importante porto por onde entravam mercadorias do exterior e saiam 
os produtos da terra como o arroz e a aguardente. A abertura do Valo Grande,  
um canal artificial construído por escravos no final do século XIX, para facilitar o 
acesso das barcaças com arroz ao porto, acabou por provocar o assoreamento do 
canal, impedindo a entrada de navios. Isto levou à decadência do porto de Iguape, 
com reflexos econômicos para toda a região. 

A bacia do Rio Ribeira possui uma geologia diversificada e rica em formações 
calcárias e em metais como o ouro, a prata e o chumbo. Também foi uma grande 
produtora de arroz nos séculos XIX e XX e veio tornar-se a principal região produtora 
de chá, gengibre e banana, cultivados principalmente por imigrantes japoneses. 

O rio Ribeira foi o caminho natural para o transporte de pessoas e mercadorias 
durante a colonização. A construção de canoas de um só tronco e a pesca 
artesanal, especialmente do cascudo e dos lambaris, são dois exemplos da 
convivência com o rio nas tradições culturais da região. Em Iporanga, ainda hoje, 
moradores locais se unem, selecionam uma árvore na floresta e escavam grandes 
canoas que são utilizadas para a Festa de Nossa Senhora do Livramento. 

A ExUBERÂNCIA dA FAUNA E dA FLORA
 
Iporanga é cercada por importantes Unidades de Conservação do Estado de 
São Paulo: Parque Estadual Turístico do Alto Ribeira (PETAR), Parque Estadual 
Intervales, Mosaico de Jacupiranga, Parque Estadual da Ilha do Cardoso. A Região 
do PETAR é reconhecida por possuir um dos maiores patrimônios espeleológicos 
do Brasil, com mais de 400 cavernas cadastradas.

Sua incrível paisagem guarda o maior remanescente de uma das florestas de 
maior biodiversidade do mundo: a Mata Atlântica. Aí se encontram mais de 20 mil 
espécies de plantas, mais de 800 espécies de aves, 340 de anfíbios (rãs, pererecas 
e sapos), 250 de mamíferos, 200 espécies de répteis e 350 de peixes, além de uma 
infinidade de insetos, cogumelos multicoloridos e muitos outros seres vivos.

As florestas de Iporanga estão repletas 
de palmeiras como as do palmito juçara, 
onde podem ser encontrados tucanos, 
araçaris, arapongas e jacus, e até mesmo 
caxinguelês (os esquilos brasileiros), 
alimentando-se de seus frutos. Os ramos 
das árvores, devido à elevada umidade 
do clima local, ficam tomados por plantas 
epífitas, como as orquídeas e bromélias, 
que parecem, mas não são parasitas. 

Ao se caminhar pela mata, além das 
pegadas de veados, cachorros do mato 
e guaxinins, é comum escutar arapongas 
e saracuras, bugios, uma diversidade de 
cantos de sapos e pererecas e, nas matas 
mais fechadas, o canto dos urus e nhambus.

O mundo silencioso das cavernas abriga 
animais adaptados à vida na escuridão 
como morcegos, alguns insetos e opiliões 
e o raríssimo bagre-cego, uma espécie rara 
de peixe adaptada à vida na ausência de 
luz: não possui olhos e a pele é desprovida 
de pigmentos, sendo semitransparente.

Mas o que torna Iporanga um lugar 
único no planeta é o grande número 
de cogumelos bioluminescentes. 
Isso mesmo! São mais de 9 espécies 
de cogumelos nas matas úmidas que 
brilham no escuro. As hifas (finíssimos 
filamentos dos fungos e que podem 
formar cogumelos) de algumas espécies 
crescem sobre as folhas caídas, formando 
pequenos tapetes luminosos no chão da 
floresta, conhecidos por ‘’saporema’’. 

TUdO SE POdE FAZER EM IPORANGA
 
Em Iporanga, história e natureza se misturam. A região possui sítios arqueológicos, 
praticamente desconhecidos para o público. No centro histórico encontram-se 
construções do século XIX. Ao mesmo tempo, a natureza oferece paisagens 
inesquecíveis, rios, cascatas e cachoeiras de águas cristalinas, montanhas e serras 
que abrigam cavernas com suas formações geológicas fascinantes; tudo isso 
coberto por uma rica e exuberante floresta tropical.

Por isso tudo, Iporanga constitui um importante destino para atividades de estudo 
do meio (um grande laboratório para os professores vivenciarem com seus alunos 
os conteúdos do currículo), turismo de base comunitária (conhecer o dia-a-dia 
das comunidades tradicionais), ecoturismo (caminhadas, banhos de rio, visita a 
cavernas, observação de aves), turismo de aventura (bóia-cross, rapel, cascading, 
canoagem) e, mais recentemente para o turismo científico (conhecer como os 
cientistas estudam a natureza).

Painel de azulejo da praça de Iporanga em alusão à origem da cidade

Iporanga em 1908, em foto da Comissão Geográfica e Geológica

Caverna Desmoronada

PRINCIPAIS ATRAÇÕES 
dE IPORANGA

Centro Histórico: Construções em taipa 
de Pilão dos Séculos XVIII e XIX,  
como a Igreja Matriz de Sant’Ana,  
a casa do Museu Histórico e o Casarão. 
Porto do Ribeirão, Casa do Artesão e 
Praça da Matriz.

Festas Tradicionais: Procissão Fluvial 
de Sant’Ana e Nossa Senhora do 
Livramento no Rio Ribeira de Iguape, 
(no dia 31 de dezembro), missa Afro, 
carnaval de rua, Festa do Divino Espírito 
Santo e da Padroeira Sant’Ana, (em 25 
e 26 de julho), a procissão de Corpus 
Christi; Roda de Violeiros Festa da Vila 
São José (19 de março).

Cavernas abertas à visitação: existem 
ótimas opções para todas as idades nos 
Núcleos Santana, Ouro Grosso e Casa de 
Pedra dentro do PETAR. 

Turismo de aventura: Acquaride 
(bóia-cross), um esporte que surgiu em 
Iporanga na década de 70 e se difundiu 
pelo país, rapel na ponte de Iporanga e 
cascading na cachoeira Arapongas.

Quilombos: Ivaporunduva, com 
infraestrutura para atendimento  
ao turista, além de outras  
alternativas do circuito quilombola  
(www.circuitoquilombola.org.br), como 
São Pedro e Praia Grande, entre outros.

Reservas particulares: Reserva Betary 
(www.reservabetary.com.br) e  
Reserva Canhambora  
(canhambora.blogspot.com.br).

Sítios arqueológicos:  
remanescentes do ciclo do ouro no  
Vale do Ribeirão Iporanga,  
ainda muito pouco explorados.

Mirantes: da Boa Vista, do Alto da 
Bandeira, Morro da Coruja, Morro do 
Descalvado. 

Caminhadas e trekking: trilhas da Casa 
de Pedra, da Figueira, do Rio Betari e 
muitas outras por toda a região.

Cavalgadas no Bairro da Serra e outras 
(consulte as agências)

Cachoeiras: Sem Fim, Arapongas, 
Taquaruvira, Andorinhas e Beija-Flor, 
entre outras.

Locais de banho: piscinas naturais do 
Rio Betari e do Ribeirão Iporanga.

Passeios de canoas e de barco  
com saídas do Porto do Ribeirão,  
no centro de Iporanga.

Pesca esportiva no Rio Ribeira de 
Iguape (dourados e curimbatás, 
espécies introduzidas, e lambaris, 
cascudos e traíras típicos da região)

Birdwatching: observação de pássaros 
nos parques e reservas da região.

ONdE CONSULTAR 
ROTEIROS E 
PROGRAMAS

Prefeitura Municipal de Iporanga, 
Secretaria Municipal de Turismo e  
Meio Ambiente.

Agências locais: Ecocave 
(www.ecocave.com.br), Núcleo Terra – 
Turismo Pedagógico (www.nucleoterra.
com.br); IPOTUR (www.ipotur.com.
br), Cave Atlântica (www.caveatlantica.
com.br), Parque Aventuras (www.
parqueaventuras.com),  
Planeta Trilha (www.planetatrilha.com.
br), Equipe Selva Ecoturismo e Aventura 
(equipeselva@hotmail.com), APCI - 
Associação de Pousadas e Campings 
de Iporanga; ASA - Associação Serrana 
Ambientalista; Equipe Selva - Ecoturismo 
e Aventura (equipeselva@hotmail.com / 
www.aequipeselva.com / (15) 99682-3290)

Associações de monitores: AMAIR-
Associação dos Monitores Ambientais de 
Iporanga e Região (www.amair.com.br); 
Cooperativa de Monitores  
Ambientais do Alto Vale do Ribeira 
(coopemaavr@gmail.com). 

 Festa Nossa Senhora do Livramento Mapa da região, mostrando o Valo Grande
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Bagre-cego

Cogumelos bioluminescentes

Sede da Reserva Betary

Iporanga

Caverna Desmoronada

Rio Betari

Casarão: gastronomia e arte

Bigode Val Ribeiro

Rio Ribeira de Iguape

Porto do Ribeirão 1908 (Commissão Geofráphica e Geológica)
Por aqui, entraram os exploradores em busca do ouro em  

meados da década de 1570

Igreja matriz 
e sua torre

Mascarados no carnaval

Porto do Ribeirão 2014

QUATRO SÉCULOS dE TRAdIÇÕES
 
No Vale do Ribeira, existe o maior número de comunidades remanescentes 
de quilombos de todo o estado de São Paulo, além de comunidades caiçaras e 
indígenas, de pescadores tradicionais e de pequenos produtores rurais.  
Há também descendentes de imigrantes de diversas origens. Essa diversidade 
cultural se reflete na culinária, no artesanato e nas festividades tradicionais.

A culinária é à base de pescados 
(cascudos, lambaris, traíras), de 
raízes (mandioca, inhame, carás e 
taiás), de arroz pilado e rapadura. A 
produção de aguardente já foi uma 
importante atividade econômica e 
ainda é uma tradição em Iporanga.  

O alambique do Seu Jeremias, que produz uma 
excelente cachaça e pode ser visitado próximo 
à entrada da cidade, mantém essa tradição. 

O artesanato regional é marcado pela cestaria 
com taquaras, imbés e cipós e pela cerâmica 

fabricada em comunidades 
tradicionais, como a dos Bairros 
Encapoeirado, em Apiaí, e Pavão, em 
Itaoca. Máscaras e bonecos feitos de 
papel pelo artista “Vardeco” chamam 
a atenção nos carnavais. Na cidade 
encontram-se à venda as vassouras de 
imbé do seu Zé Rola e os belos cestos 
do seu Arabelo e da dona Maria 

Aparecida, além de produtos de outros artesãos 
locais (visite a Casa do Artesão).

A manifestação cultural mais 
importante de Iporanga é Festa de 
Nossa Senhora do Livramento e 
São Benedito, de 31 de dezembro 
a 2 de janeiro, que se inicia com 
a procissão fluvial numa grande 
balsa enfeitada sobre duas canoas, 

seguida por centenas de pessoas em barcos 
e boias, que descem o Ribeira até o Porto do 
Ribeirão. Depois seguem em procissão pelas 
ruas da cidade. No dia do Divino Espírito Santo 
(25 de julho), ocorre a cerimônia chamada 
Abertura do Império seguida de procissão até a 

matriz. No dia seguinte, comemora-
se a padroeira da cidade, Sant’Ana. 
No feriado de Corpus Christis, a 
comunidade enfeita o acesso à 
matriz de Iporanga para a procissão.

Um evento único de Iporanga é o 
carnaval de rua que se concentra 

na praça da matriz. Grupos tradicionais de 
misteriosos mascarados, mudos e sem revelar 
suas identidades, percorrem as ruas dançando 
e pousando com os foliões.

Seu Jeremias

Seu Zé Rola

Seu Arabelo

Dona Maria Aparecida

Seu João Lopes 
escavando canoa

Boia-cross



Em 1815, é construída em Iporanga, 
a Capela de Santa Ana, concluída 
em 1822. Em 1825, decidiu-se pela 
construção, com mão de obra escrava, 
de um canal com 10m de largura (o 
Valo Grande), para encurtar a distância 
para o porto de Iguape, cobrando-
se pedágio das barcaças de arroz 
produzido nas várzeas do Ribeira. Este 
canal foi erodido (hoje possui mais 
de 100 m de largura) e provocou o 
assoreamento e a decadência do porto, 
o que afetou seriamente a economia 
de Iguape e de toda a região. 

A coroação de D Pedro II, em 1841, 
é celebrada em Iporanga com a 
inauguração do Teatro Recreativo 
Sant’Anna, com uma apresentação da 
Companhia Lírica Francesa, que chegou 
à cidade após uma longa viagem.

 Na década de 1840, chega às águas 
do Ribeira de Iguape, o primeiro 
barco a vapor. Mais tarde, é fundada 
a primeira companhia de navegação 
fluvial, a Companhia Xiririquense, que 
passa a atender a região. 

Nesta época, a antiga Capela de 
Iporanga dá lugar à atual Igreja 
Matriz. Em 1884, é finalizada a sua 
torre, arquitetada e produzidapelo 
alemão Guilherme Looze. Para a 
sua inauguração, um sino de bronze 
feito na Bélgica é encomendado pelo 
próprio Imperador. A essa época, 
Iporanga já havia conquistado sua 
emancipação como cidade.

 Com o fim da escravidão, os escravos 
libertos ocupam terras sertão adentro, 
criando diversas comunidades 
quilombolas (Nhunguara, 
Ivaporunduva, Bombas, Praia Grande 
e Poço Grande, entre outras). 

A descoberta do ouro causa um in-
tenso fluxo migratório em direção ao 
vale. Em 1625, é fundado o
Arraial de Santo Antônio. Na foz do 
rio Iporanga é formado o Porto do 
Ribeirão, por onde chegavam pesso-
as e mercadorias transportadas em 
canoas típicas, esculpidas num único 
tronco. Diversas vilas surgem na 
região, tais como Sete Barras, Juquiá, 

Ribeira e Jacupiranga. Nessa mesma 
época é criado um registro para o 
ouro produzido, situado na margem 
do Ribeira (atual cidade de Registro), 
onde se recolhia o imposto chamado 
de “quinto” para a Coroa Portuguesa. 
Em Iguape, os portugueses constro-
em a primeira Casa de Fundição de 
ouro do Brasil para produzir os lingo-
tes destinados a Portugal. 

história, 
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Pinturas rupestres de 40 mil anos de 
existência figuram como os primeiros 
registros da atividade humana 
no planeta. No Brasil, registros 
arqueológicos na Serra da Capivara 
(Piauí), que datam de 30 mil a.C., 
indicam já a presença humana.

Diferentes teorias explicam a chegada 
do ser humano ao continente 
americano. Dentre as mais aceitas, estão 
a do Estreito de Bering, com origem na 
Sibéria e a de navegação via Oceano 
Pacífico, com origem na Polinésia.

Apesar de os dinossauros estarem 
extintos há muito tempo, o homem 
conviveu até aproximadamente 10 mil 
a.C. com uma megafauna, formada por 
preguiças gigantes, mamutes, tigres 
dente-de-sabre e outros grandes animais. 

Civilizações complexas, com sistemas 
de escrita, de governo e organizações 
sociais, já ocupavam o vale do Nilo, a 
Mesopotâmia, o sudeste asiático e a 
América Central. No Brasil, registros 
indicam que diversos povos indígenas 
ocupavam o território antes da 
chegada do europeu.

Passadas as Idades Antiga e Média, 
na Época Moderna ocorre o 
Renascimento (comercial, cultural 
e científico) e, junto com ele, o 
Mercantilismo, que impulsionou 
a exploração de novos territórios, 
lançando homens ao mar nessa busca. 
Portugal e Espanha foram pioneiros 
nessa atividade, alcançando a Ásia e a 
África e descobrindo a América.

Antes da ocupação humana, ocorriam 
aqui exemplares da megafauna, como 
a preguiça gigante e o tigre-de-dente-
de-sabre, cujas ossadas foram encon-
tradas no fundo de algumas cavernas 
da região. No sítio de Capelinha, em 
Jacupiranga, foi encontrado o registro 
mais antigo da presença humana no 
Vale do Ribeira: o crânio de “Luzio”, um 
homem que viveu há aproximadamente 
10 mil anos.
 
A existência de Sambaquis, tanto na 
costa quanto em locais mais distantes 
(os sambaquis fluviais nos afluentes 
do Rio Ribeira de Iguape) indica que 
grupos humanos mais primitivos já 
habitavam toda a região há mais de 5 
mil anos. Eram chamados Homens do 
Sambaqui, que formavam amontoa-
dos de conchas com restos de alimen-
to, ferramentas, pequenas esculturas 
e até sepultamentos. 
 
Em torno de 1 mil a.C., os índios tupis 
passaram a dominar o território 
ocupado pelos Homens do Samba-
qui. Materiais arqueológicos indicam 
uma intensa atividade tupi logo antes 
da chegada dos portugueses. Se-
pultamentos em urnas de cerâmica, 
pontas de flecha e pilões de pedra 
são exemplos dos materiais que ainda 
podem ser encontrados em roças da 
zona rural, como nos bairros da Serra, 
Betari e Ribeirão, em Iporanga, indi-
cando a existência de antigas aldeias 
Tupis. Estas tiveram participação 
ativa na exploração do ouro sob o 
controle dos primeiros colonizadores.

Tudo indica que o primeiro europeu na 
região foi um degredado chamado Ba-
charel de Cananéia, que se tornou uma 
importante liderança entre os índios 
locais. Em 1533, chega a expedição de 
Martim Afonso de Souza, que funda a 
vila de Cananéia, onde permanece por 
alguns meses, ocasião em que organi-
za uma das primeiras “entradas” para 
o interior do país em busca de ouro: 
um grupo de cerca de 80 homens 
armados sobe o vale e desaparece na 
floresta sem deixar vestígios.

Em 1554, as missões jesuíticas come-
çam a percorrer o litoral Sul de São 
Paulo e chegam a Iguape. A descober-
ta de ouro de aluvião na barra do Ri-
beirão Iporanga e em outros afluentes 
do rio atrai muitas pessoas. Em 1576, 
já se observa a primeira ocupação em 
Iporanga, o chamado Garimpo de San-

to Antônio (no qual sobraram alguns 
muros de pedra de antigos canais do 
garimpo, situado no Ribeirão, a cerca 
de 5 km da atual cidade. No ano se-
guinte, ocorre a fundação de Iguape. 

Em 1908, o Rio Ribeira é inteiramente 
mapeado pela Commissão Geographica 
e Geologica. Por volta de 1912, inicia-se 
a vinda de imigrantes japoneses para o 
Vale, que recebem terras para cultivar. 
A banana, o gengibre e o chá preto são 
introduzidos no Vale, e se tornariam 
importantes culturas da região. 

 A atividade minerária ressurge na década 
de 1920 com a exploração de chumbo 
e prata em minas como as de Furnas, 
atraindo técnicos europeus que se esta-
beleceram na região. Em 1932, inicia-se 
em São Paulo a Revolução Constitucio-
nalista. Após a derrota na batalha de 
Itararé, combatentes paulistas fogem 
para a região de Iporanga pelos antigos 
caminhos de tropeiros. Na década de 30, 
é inaugurada a rodovia estadual Apiaí – 
Iporanga, melhorando o acesso à região, 
o que dá início a um ciclo de extrativismo 
do palmito e de madeiras de lei. 

 Em 1958, cria-se o PETAR, com o 
intuito de conservar o patrimônio 
espeleológico das cavernas e desen-
volver o turismo. 

A construção da rodovia BR-116, que 
liga São Paulo a Curitiba, estimula a 
bananicultura e o turismo, enquanto 
a produção de chumbo começava a 
entrar em decadência. Em 1971, inicia-
se o tombamento do centro histórico 
de Iporanga. Porém, em 1982, a queda 
da torre da Igreja, destrói parte dos 
casarões históricos. Em 1999, o Vale 
do Ribeira é declarado Patrimônio 
Natural da Humanidade pela Unesco. 
Em 2006, é inaugurado o Centro de 
Estudos da Biodiversidade, na Reserva 
Betary, um Posto Avançado da Reser-
va da Biosfera da Mata Atlântica.

ATÉ 1500 SÉCULO xVI SÉCULO xVII SÉCULO xVIII SÉCULO xIx SÉCULOS xx E xxI

Em 1908, o navio japonês Kasato Maru 
chega ao Porto de Santos. Também 
no início do século XX explode a 
Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 
1918.Em meio à grande guerra, ocorre 
a Revolução Russa dando origem 
à União das Repúblicas Socialistas 
Soviéticas. 

Em 1929, ocorre a quebra da bolsa 
de Nova Iorque gerando uma crise 
econômica mundial. Por conta da 
crise, a cultura do café no Brasil entra 
em forte declínio.

Em 1930, Getúlio Vargas dá um 
golpe de estado e toma o poder, 
permanecendo na presidência do 
Brasil durante 15 anos. Dois anos 
depois, estoura em São Paulo a 
Revolução Constitucionalista. 

De 1939 a 1945, estoura a Segunda 
Guerra Mundial. Após seu fim, 
instaura-se a Guerra Fria. Sem embates 
diretos, EUA e União Soviética 
praticam uma corrida armamentista, 
tecnológica e espacial. 

Em 1945, Vargas é deposto e o Brasil 
retorna à democracia. Em 1960 ocorre 
a fundação na nova capital do país: 
Brasília. Logo em seguida, em 1964, o 
Brasil deixaria novamente a democracia 
com a instauração do Regime Militar, 
que perduraria por 21 anos.

Em 1991, com a queda do Muro 
de Berlim, a União das Repúblicas 
Socialistas Soviéticas chega ao fim, 
assim como a Guerra Fria.

Em 2001, ocorre o atentado terrorista 
às Torres Gêmeas de Nova Iorque, 
matando quase 3 mil pessoas. 

No fim de 1807, Napoleão invade 
Portugal, obrigando o rei a transferir 
a Corte para o Brasil. Com a vinda do 
poder político, o Brasil acaba por se 
tornar Reino Unido a Portugal.

Em 1814, Napoleão é derrotado. Com 
a ameaça francesa afastada, súditos 
portugueses exigem o retorno do rei. 
D. João então regressa ao país e deixa 
no Brasil seu filho d. Pedro. 

Juntamente com outras colônias 
espanholas, o Brasil proclama sua 
independência em 1822, com d. Pedro 
como imperador. Esse período é o 
Primeiro Reinado. 

Em 1831, d. Pedro I abdica do trono em 
favor de seu filho de apenas 5 anos e 
retorna a Portugal. Este é o Período 
Regencial, já que será governado por 
regentes até d. Pedro II poder assumir 

o trono. Quando este atinge 14 anos, é 
promovido a imperador pelo Golpe da 
Maioridade, inaugurando o Segundo 
Reinado.

Em 1850, é assinada a Lei Eusébio 
de Queiroz, que proíbe o tráfico e, 
em 1888, a Lei Áurea vem a abolir a 
escravidão no Brasil.

Ao longo do século XIX, a Itália 
vive conflitos de unificação de seu 
território. A instável situação política 
e econômica estimula a migração de 
italianos para trabalhar nas lavouras 
de café brasileiras.

No final do século, o regime 
monárquico já estava ultrapassado. 
Um golpe militar derruba o Imperador 
e proclama a República no Brasil, em 
15 de novembro de 1889.

Apesar de invasões estrangeiras no 
nordeste brasileiro se apresentarem 
como impasses à colonização (1612, 
franceses no Maranhão; 1630, 
holandeses no Recife), a busca do 
ouro pelos bandeirantes promove 
o desbravamento do território e a 
ocupação do interior.

Na primeira metade do novo século 
(1640), um novo rei, Dom João IV, 
assume o governo de Portugal pondo 
fim à União Ibérica. Entretanto, o 
país estava coberto de dívidas e 
crises sociais, fazendo com que as 
atenções se voltassem ao Brasil, 
que era uma fonte de lucro mais 

garantida. É incentivada a busca de 
ouro e metais preciosos pelo interior, 
principalmente após a descoberta e 
massiva exploração de ouro e prata 
que vinha ocorrendo bem ao lado, 
nas colônias espanholas.

No final do século, jazidas de ouro são 
encontradas na região de Minas Gerais 
o que foi extremamente importante, 
já que até então só se obtinha ouro de 
aluvião, em pequenas quantidades. 
Logo em seguida é criada a Casa da 
Moeda, na Bahia. Essa descoberta 
de ouro vai gerar um novo fluxo de 
escravos africanos trazidos ao Brasil.

No começo do século, chegam ao 
Brasil as primeiras sementes de café 
trazidas da Guiana Francesa. O cultivo 
e exportação do café vai se tornar 
uma das mais importantes atividades 
comerciais do país.

De sua fundação até 1763, o centro de 
poder da colônia portuguesa localizava-
se em Salvador. Entretanto, com as 
descobertas do ouro e cultivo de café, 
se tornou vantajosa a transferência da 
capital para o Rio de Janeiro. 

A partir da segunda metade do 
século, há uma queda significativa no 
ouro extraído das minas. Portugal, 
que ainda encontrava-se em dívidas, 
passou a adotar métodos agressivos 
e extremos para atingir a arrecadação 

esperada de ouro, no que veio a se 
chamar derrama.

Na Europa, as correntes iluministas 
influenciavam uma série de 
contestações. Entre elas, deve-se citar 
o movimento de Independência dos 
Estados Unidos, antiga colônia inglesa. 
Mais tarde, também estoura em Paris 
a Revolução Francesa, no ano de 1789. 
Este fato será tão significativo, que 
vai marcar o fim da Idade Moderna e 
iniciar a Era Contemporânea.
Influenciados por correntes 
europeias, pelo exemplo dos 
outros povos e insatisfeitos com a 
administração portuguesa, surgiram 
rebeliões regionais de contestação, 
entre elas, a Inconfidência Mineira, 
também de 1789.

Por conta do tratado de Tordesilhas, 
firmado em 1494 entre Portugal 
e Espanha, as porções de terra 
americana encontradas foram 
divididas entre essas duas nações. 
As civilizações indígenas foram 
subjugadas, escravizadas e, com 
o passar do tempo, muitas delas 
dizimadas. 

Inicialmente adotou-se no Brasil a 
prática do extrativismo da árvore 
que daria nome ao país. Mais tarde, 
em 1532, com a crescente ameaça de 
ataques franceses buscando invadir o 
território, implementou-se o sistema de 
capitanias hereditárias sob comando de 
Martim Afonso de Souza. Adotou-se a 
cultura da cana-de-açúcar em diversas 
regiões próximas ao litoral.

No início da colonização 
portuguesa, adotou-se a mão-de-
obra indígena. Porém, devido aos 
altos lucros gerados com o tráfico 
negreiro, a inerente dificuldade de 
aprisionar indígenas e a intervenção 
da Igreja Católica, adotou-se a 
escravidão negra, que agora ocorria 
em larga escala para o cultivo de 
cana-de-açúcar.

Em 1580, morre o rei de Portugal, que 
não tinha filhos, gerando uma crise 
de sucessão do trono. Filipe II, rei da 
Espanha, acaba por assumir também 
o reino de Portugal e, com ele, todas 
as suas colônias. Este período ficou 
conhecido como União Ibérica e 
significou o fim dos limites territoriais 
travados pelo Tratado de Tordesilhas. 

A descoberta de ouro em Minas Gerais 
leva à decadência do garimpo no Vale 
do Ribeira e a atividade econômica 
volta-se para a agricultura: o plantio 
de arroz, milho, mandioca e cana-de-
açúcar. Em 1730, o Porto do Ribeirão 
se torna o principal núcleo popula-
cional. Em 1755, nas margens do rio 
Ribeira de Iguape, Garcia Rodrigues 
Paes, Nino Mendes Torres, José Rolim 
de Moura e Antônio Leme de Alvaren-

ga fundam a cidade de Iporanga.
No final do século XVIII, os principais 
núcleos de povoamento do Vale do 
Ribeira encontram-se em Cananeia 
e Iguape, no litoral, e em Xiririca 
(atual Eldorado) e Iporanga. Nesse 
período, a cultura de cana-de-açúcar 
ganha tamanha proporção que passa 
a utilizar mão-de-obra escrava pro-
veniente da África e a exportar sua 
produção de aguardente. 
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