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suas nascentes. No outro vale, na porção sudeste da TI, abarca os 
formadores da margem esquerda de rio sem denominação, o qual, 
a jusante, fora da TI, forma a Cachoeira do Pitú, importante ponto 
turístico de Cananéia. Neste rio a TI faz limite com trechos do 
Parque Estadual Lagamar de Cananéia (instituído por Lei Estadu-
al/SP nº 12.810/2008). Entre a TI e a costa encontra-se uma cadeia 
(imponente) de morros, denominada Serra do Mandira (São Paulo 
1982). Para além dela, na direção sudeste, encontra-se o Quilom-
bo do Mandira, reconhecido pelo INCRA (Portaria INCRA nº 
536/2015), distante aproximadamente 10 quilômetros da TI em 
linha reta. A região entre a TI e o quilombo é preenchida pelo 
Parque Estadual Lagamar de Cananéia, formando, assim, um 
contínuo socioambiental de áreas protegidas. Além disso, esta 
região de Cananéia (abarcando o Quilombo, o Parque e a TI) 
insere-se na Área de Proteção Ambiental de Cananéia-Iguape-
-Peruíbe (instituído por Decreto Presidencial nº 90.347/1984). Em 
relação aos tipos de solo as classes existentes na região e suas 
principais localizações, em linhas gerais, são: i) associação entre 
Cambissolo e Podzólico Vermelho-Amarelo, nas áreas encobertas 
por floresta tropical perenifólia em relevo entre ondulado e mon-
tanhoso; ii) grupamento diferenciado de Podzólico Vermelho-
-Amarelo e Podzólico Indiscriminado, em áreas com relevo plano, 
ocupadas por floresta tropical de várzea; iii) associação entre as 
classes Glei Pouco Húmico e Cambissolo Distrófico, nos terrenos 
ocupados por floresta tropical higrófila de várzea com substratos 
compostos por sedimentos aluviais; iv) Glei Pouco Húmico, nas 
áreas de várzea; e v) solo Indiscriminado de Mangue, nas áreas 
localizadas às margens da Baía do Trapandé e dos afluentes do 
complexo estuarino . A principal característica climática do litoral 
do Estado de São Paulo é a ocorrência de chuvas ao longo de todo 
o ano, com maior intensidade no período de primavera e verão 
(outubro a março). O macroclima regional é fortemente influen-
ciado por condições geográficas, sendo que a referida distribuição 
regular das chuvas é resultado de uma combinação de fatores 
como o encontro de massas de ar ou frentes frias e quentes, pro-
vocados pela própria configuração do continente latino-america-
no, e a presença de barreiras orográficas próximas ao oceano 
(Serra do Mar). No litoral Sul de São Paulo, entretanto, em função 
da interiorização da serra de Paranapiacaba, a ocorrência de 
chuvas orográficas é menos intensa, em comparação ao litoral 
Norte do Estado de São Paulo. Os Guarani Mbya possuem seu 
território amplo no Bioma Mata Atlântica onde há o mais intenso 
processo de colonização e desmatamento correlato. Nesta porção 
da América do Sul conservam um território formado por incontá-
veis pontos de passagem e parada, e por aldeias que se interagem 
por meio das dinâmicas sociais e políticas e das redes de paren-
tesco que implicam permanente mobilidade. Tais pontos de passa-
gem e aldeias estão sempre associados a fragmentos de matas. A 
destruição do ecossistema é evidentemente a principal ameaça à 
Mata Atlântica, que hoje concentra enorme diversidade em frag-
mentos florestais de extrema relevância. É fundamental conside-
rar que este processo de ameaça reconhecido em nível internacio-
nal incide diretamente sobre os Guarani Mbya, cuja reprodução 
física e cultural é condicionada ao conjunto de características 
próprio das florestas da Mata Atlântica. Apesar do processo de 
colonização muito antigo, o Vale do Ribeira reúne características 
que permitiram a conservação e regeneração dos mais significati-
vos destes fragmentos florestais existentes. A partir de registros 
tomados diretamente em campo, relatos dos indígenas e consulta 
à bibliografia disponível, observa-se que grande parte dos mamí-
feros nativos da Mata Atlântica, muitos atualmente raros, está 
presente no interior e entorno da TI Tapy’i. Além de referências à 
onça-pintada, outros predadores podem ser encontrados, como o 
puma (Puma concolor) e a jaguatirica (Leopardus pardalis, e 
outros carnívoros como a irara (Eira barbara), a lontra (Lontra 
longicaudis), o quati (Nasua nasua), o mão-pelada (Pocyon cancri-
vorus) e o cachorro-do-mato (Cerdocyon thous). Espécies muito 
caçadas por não-indígenas para fins comerciais - clandestinos - 
sobretudo os porcos-do-mato, queixada (Tayassu pecari) e cateto 
(Pecari tajacu), veados e roedores como a paca (Agouti paca) e a 
cutia (Dasyprocta azarae). Nas matas, também existem grandes 
aves cinegéticas, como, por exemplo, a jacutinga (Pipile jacutin-
ga), diferentes espécies de jacus (Penelope spp.) e tucanos (Ram-
phastos spp.), inhambus (Crypturellus spp.), macuco (Tinamus 
solitarius) e uru (Odontophorus capueira). Conforme relato de 
morador não indígena das proximidades da TI, em um passado 
recente as terras da localidade foram intensamente cultivadas 
com cana-de-açúcar, em sistemas de queimadas sucessivas (sem 
pousio), que, de forma geral, exauriram a fertilidade dos solos. A 
partir do abandono destas áreas, há o processo de regeneração 
das matas, contexto no qual se constituiu a aldeia. Durante o 
período de campo, foram muito comuns as indicações, pelos 
indígenas, relacionadas às dificuldades de se obter sucesso no 
cultivo das roças tradicionais. Relataram que as plantas nascem 
bem apenas no primeiro ano de abertura da roça (através da 
derrubada e queima) e nos cultivos subseqüentes, apenas as mais 
rústicas, como o aipim ou a cana-de-açúcar podem ser produzidas. 
Portanto, embora exista cobertura arbórea nas encostas dos 
morros, há, na região, um processo inicial de recuperação da fer-
tilidade do solo. Por outro lado, observa-se manchas de solo muito 
fértil (ywy ü) em porções mais abertas do vale, onde o relevo 
permite a ocorrência de terrenos planos que recebem depósitos 
de nutrientes. Em relação às matas, e principalmente levando-se 
em consideração a conservação de espécies da fauna representa-
tivas ao modo de vida Guarani Mbya, identifica-se importante 
área junto às montanhas que se posicionam entre a TI e o litoral, 
integrada ao Mosaico do Jacupiranga, complexo de Unidades de 
Conservação na região. Assim, a a TI é identificada e delimitada 
contemplando estas áreas imprescindíveis ao bem-estar dos 
Guarani Mbya.em articulação com as áreas protegidas da região.

5. Reprodução Física e Cultural. Os mitos contados pelos 
Guarani Mbya que habitam aldeias à beira do oceano refletem os 
movimentos migratórios realizados por diversos grupos familiares 
desde, pelo menos, o final do século XIX, conduzidos por xamãs, 
a partir de suas interpretações ancoradas na cosmologia. Para os 
Guarani Mbya, estar no litoral intensifica o tema da passagem 
aos lugares habitados pelos deuses, registrado junto a diferen-
tes interlocutores no trabalho de campo. Ou seja, a presença 
Guarani Mbya no litoral, em geral, e em cada TI, em particular, 
fundamenta-se em pressupostos cosmológicos, a partir dos quais 
as presenças divinas são concebidas e percebidas em seus lugares 
de vida. Há, entre os Guarani Mbya, uma atenção cotidiana ao 
comportamento das pessoas nas aldeias, exatamente para identi-
ficar se agências não humanas, os seres invisíveis causadores de 
doenças, estão as acompanhando, o que se manifesta em adoe-
cimentos. No caso de suspeitas, é o xamã que faz o diagnóstico, 
a identificação do que afeta aquela pessoa, tomando as medidas 
necessárias para afastá-lo, recompondo a saúde, podendo recorrer 
às plantas encontradas nas matas das aldeias da região. Pratica-
mente todas as aldeias Guarani Mbya possuem uma casa deno-
minada opy, traduzida como casa de rezas. A ocupação da opy 
varia de acordo com o contexto de cada aldeia, sendo geralmente 
habitada pelo xamã ou um casal-xamã, com sua família, sendo 
que alguns membros desta podem ser seus auxiliares, ou também 
xamãs. Na opy ocorrem rituais de cantos e danças que se iniciam 
ao entardecer e adentram a noite. Nhemongarai, ou nimongarai, 
é como os Guarani Mbya denominam rituais especiais, chamados 
de rituais de batismo. Considerando a inter-relação entre os ele-
mentos das matas e a cosmologia, as atividades produtivas que 
envolvem recursos ambientais são atravessadas por simbolismos 
que possibilitam descrevê-las como atividades rituais, no sentido 
de extrapolarem a dimensão simplesmente técnica. Logo, são 
importantes do ponto de vista da reprodução cultural. É exata-
mente nessa dimensão ritual do tekoa que os usos, costumes e 
tradições Guarani Mbya adquirem centralidade

6. Levantamento Fundiário.
Na região em que a TI Tapy’i se situa a colonização não indí-

gena remonta aos primórdios do século XVI, em torno dos portos 
que serviram de referência para a conquista europeia através do 
litoral atlântico. A economia regional, após o esgotamento da 
exploração aurífera, passa a ter por eixo propulsor a agricultura, 
com destaque para a produção de arroz, principalmente nas áreas 
de planície do Rio Ribeira de Iguape. O arroz foi o segundo mais 
importante produto agrícola nacional, atrás apenas da cana-
-de-açúcar, o que levou à articulação da região com os pólos 

este conjunto de aldeias. Partindo das pessoas que ocupam posi-
ções de referência nos grupos de parentes nas aldeias estudadas, 
e estendendo apenas algumas de suas relações, observamos os 
vínculos multilocais no Vale do Ribeira e no Complexo Estuarino-
-Lagunar de Iguape, Cananéia e Paranaguá. Acompanhando as 
relações de parentesco registradas nos trabalhos de campo, foi 
possível apreender os modos que estes vínculos se manifestam 
concretamente na região em estudo. As relações de parentesco 
conformam a habitação permanente na região como um todo. A 
TI Tapy’i localiza-se no município de Cananéia, região do baixo 
Vale do Ribeira, no litoral Sul do Estado São Paulo. Abrange áreas 
montanhosas no continente, em formadores do Rio Branco, inseri-
dos na microbacia do Rio Itapitangui. O processo de constituição e 
consolidação do Tapy’i/ é caracterizado pelas restrições territoriais 
com as quais os Guarani se defrontaram ao longo das últimas 
décadas, formando-se à medida que os empecilhos impostos 
pela colonização são superados. A aldeia atual foi estabelecida 
no ano de 1994, pelo grupo de Benito Oliveira; desde então foi 
habitada por outros dois grupos familiares de destaque: o de 
Paulo Cavanha e o de Floriano da Silva. O período sem moradores 
foi de poucos meses, sendo que o grupo de Paulo ali residiu por 
aproximadamente onze anos, e o de Floriano ali habita há 4 anos. 
A habitação permanente a partir do núcleo de residências esta-
belecidos enfrenta restrições decorrentes das propriedades não 
indígenas, sendo que a demarcação, abarcando áreas a jusante 
do Rio Branco e de seu outro formador, a sudeste, é necessária 
para possibilitar o modo de vida guarani mbya, de acordo com 
seus usos, costumes e tradições.

3. Atividades Produtivas. Ao destacarmos a importância de 
atividades como a agricultura, caça e coleta, bem como das áreas 
necessárias à sua realização, o valor das mesmas não se restringe 
à satisfação de necessidades básicas, mas se insere no processo 
mais amplo de produção da vida Guarani Mbya, de acordo com 
seus usos, costumes e tradições. Desde o período pré-colonial, 
adentrando nos primeiros séculos da colonização europeia, o 
padrão econômico Guarani desenvolvia-se nas florestas do sudes-
te da América do Sul, as quais eram apropriadas pelos diferentes 
grupos, e também por povos de matrizes linguísticas e culturais 
distintas. As pesquisas arqueológicas e históricas apresentam os 
Guarani como povos agricultores; isto, contudo, não significa a 
subvalorização da caça e do manejo de recursos florestais. O 
calendário Mbya apresenta duas grandes divisões, ou estações, 
que regulam a realização das atividades produtivas tradicionais: 
ara yma (tempo antigo / frio / inverno) e ara pyau (tempo novo / 
calor / verão). As fases da lua são complementares a esta divisão 
maior, e igualmente importantes para demarcar os períodos corre-
tos para cada atividade. A agricultura tradicionalmente praticada 
pelos Guarani Mbya é de tipo itinerante, realizada por meio da 
derrubada de vegetação, em boa medida utilizando-se de clareiras 
antigas, queima e plantio, alternando os locais de uso, técnica 
amplamente disseminada entre povos indígenas e tradicionais, 
denominada “coivara”. A possibilidade de atualização deste 
padrão tradicional está sujeita às características de cada terra 
ocupada, tais como existência e quantidade de vegetação para 
ser derrubada, relevo e qualidade do solo. O escopo das espécies 
cultivadas pelos Guarani Mbya é bastante amplo, com destaque 
para as seguintes: milho (avaxi), mandioca (mandio), batata doce 
(jety), feijão (komanda), melancia (xanjau), amendoim (manduvi) 
e abóbora (andai). Estas espécies encontram-se presentes em 
praticamente todas as aldeias, e apresentam graus de diversi-
dade intraespecífica de acordo com as características do grupo 
familiar e do ambiente de cada aldeia. A colonização e a correlata 
restrição espacial colocam aos Guarani Mbya a necessidade de 
reproduzir os cultivos tradicionais e suas técnicas de plantio 
em espaços reduzidos e geralmente inadequados, o que nem 
sempre é possível. Diante de tais adversidades, o valor simbólico 
dos produtos das roças assume preponderância diante daqueles 
puramente nutritivos. No trabalho de campo, identificamos os 
plantios realizados nas diminutas áreas disponíveis na região em 
que a aldeia se situa, apontando a necessidade da demarcação da 
TI, abarcando áreas planas que possibilitarão o desenvolvimento 
da agricultura, segundo os usos, costumes e tradições guarani 
mbya. A caça ocupa um espaço fundamentalmente simbólico 
na economia Guarani Mbya. Nas poucas aldeias em que ocorre 
a disponibilidade de animais para a caça, a intensidade de sua 
realização estará estreitamente relacionada com a disponibilidade 
de outras fontes de carne para a alimentação, fato observado no 
Tekoa Pakurity/Ilha do Cardoso e no Tekoa Tapy’i/Rio Branquinho. 
Em virtude do histórico de degradação da Mata Atlântica, as áreas 
mínimas que restaram para a formação de aldeias não possuem 
estoque de animais em quantidade suficiente para a realização 
contínua e intensiva da caça, seguindo as restrições tradicionais 
referentes à época do ano, fases da lua e relações com os “donos” 
dos animais. Logo, as expectativas e os investimentos para a 
captura de animais nas matas não são voltados exclusivamente 
para a reprodução física, mas também, de modo importante, para 
a atualização de sua cosmologia. Contudo, do fato de a caça não 
adquirir centralidade na satisfação das necessidades nutricionais, 
não se depreende que sua prática não seja importante, pois 
possui um destacado investimento simbólico, fundamental para 
a reprodução cultural do grupo. As atividades de pesca também 
ocupam um papel secundário do ponto de vista do suprimento 
das necessidades nutricionais. É uma importante atividade no 
que concerne à sociabilidade, proporcionando momentos de 
intensa alegria. A pesca é realizada predominantemente no verão, 
preferencialmente em água doce, com linha e anzol, sendo mais 
pescados o lambari, o cará e o jundiá. Os Guarani Mbya também 
apresentam um amplo conhecimento associado às espécies 
vegetais. São variadas as finalidades dadas às plantas conhecidas: 
comestíveis, medicinais, artesanato, arquitetura, lenha e técnicas 
de caça e pesca.

4. Meio Ambiente. A região do Vale do Ribeira delimita a 
bacia do Rio Ribeira de Iguape, desde regiões montanhosas no 
interior do continente ao litoral, onde o rio desemboca junto ao 
complexo Estuarino-Lagunar de Iguape, Cananéia e Paranaguá, na 
divisa entre os Estados de São Paulo e Paraná. Apesar do processo 
de colonização muito antigo, com grandes episódios de desmata-
mento, o vale reúne características ambientais e socioculturais 
que, associadas a fatores econômicos e políticos, permitiram a 
conservação e a regeneração de significativas áreas de mata. 
Abriga hoje um dos principais fragmentos florestais de Mata 
Atlântica do país, compondo o denominado corredor de biodiver-
sidade da Serra do Mar. Desde os anos 1960, mas principalmente 
a partir da década de 80, olhares preocupados com a preservação 
destes ambientes migraram para a região, refletindo na criação de 
grande número de áreas protegidas. Hoje existe um complexo 
mosaico de Unidades de Conservação (UCs) federais, estaduais e 
particulares, de “proteção integral” ou de “uso sustentável”, que 
incidem sobre ricas paisagens naturais e culturais. Sobrepõe-se a 
este cenário uma série de “tombamentos”, inclusive internacio-
nais, como o de Reserva da Biosfera da Mata Atlântica e Patrimô-
nio Natural da Humanidade (UNESCO). Como há na região grande 
diversidade étnica e inúmeras comunidades vivendo em “áreas 
naturais”, a implantação das UCs, sobretudo os Parques de prote-
ção integral, com processos de desapropriação e expulsão, evi-
dentemente gera conflitos. Por outro lado, a presença atual de 
comunidades indígenas em áreas já delimitadas para preservação 
também provoca litígios. De qualquer maneira, tanto formas de 
ocupação tradicional do território quanto a criação de UCs têm 
garantido a conservação das paisagens remanescentes da Mata 
Atlântica. A grande planície costeira sedimentar, sob forte influên-
cia da bacia de drenagem do Rio Ribeira de Iguape, resulta em um 
distanciamento dos contrafortes das serras em relação à linha da 
costa, diferenciando a região do restante do litoral paulista. Esta 
condição reflete em uma série de particularidades relacionadas, 
por exemplo, ao clima e aos tipos de vegetação. O Rio Ribeira de 
Iguape deságua em meio a formação geológica muito peculiar, 
com grandes ilhas arenosas totalmente planas (Ilha Comprida e 
Ilha de Cananéia) e outras montanhosas (Ilha do Cardoso), mistu-
rando grandes volumes de sedimentos fluviais, água doce e salga-
da, no denominado Complexo Estuarino-Lagunar de Iguape, 
Cananéia e Paranaguá. A Terra Indígena Tapy’i situa-se em dois 
pequenos vales de afluentes do Rio Itapitangui, interiorizados em 
região montanhosa do continente. O principal deles corresponde 
ao Rio Branco, sendo que a TI abarca a microbacia composta por 

somos nós”). Em linhas gerais, a localização dos subgrupos Gua-
rani no território brasileiro dá-se do seguinte modo: 1) os Kaiowa 
habitam principalmente na região sul do Estado do Mato Grosso 
do Sul; 2) os Nhandeva encontram-se principalmente no oeste do 
Paraná, no Mato Grosso do Sul e também em algumas aldeias nos 
Estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo; 
3) os Mbya são os mais numerosos nos Estados do sul e sudeste 
do Brasil, e registram-se algumas famílias no norte do Brasil. Para 
os Guarani Mbya, a imagem espacial que se extrai da expressão 
yvy rupa, e dos contextos discursivos nos quais ela aparece, apon-
ta, de início, para o caráter indissociável do território com a cos-
mologia, do espaço com o tempo mítico de criação da terra pelos 
deuses. Quando representam a terra em suportes materiais, como 
no papel, ou em traços no chão, eles o fazem na forma circular. O 
centro do círculo, e da terra, é denominado yvy mbyte. Nos termos 
das divisões estatais, referem-se genericamente ao Paraguai como 
correspondente do yvy mbyte. A partir deste centro, identificam 
“duas águas”: a primeira, para miri, corresponde aos rios Paraná 
e Uruguai. A “segunda água” denominam para guaçu, a “grande 
água”, o mar, que separa esta terra da morada dos deuses. Estu-
dos arqueológicos, articulados com registros produzidos nos pri-
meiros séculos da colonização, bem como com pesquisas em lin-
guística e etnologia, apontam para a longa duração da ocupação 
guarani naquilo que se tornou os países Argentina, Brasil, Para-
guai e Uruguai. A Oeste, suas aldeias encontravam-se distribuídas 
pelas bacias dos Rios Paraguai, Paraná e Uruguai, formadores do 
Rio da Prata, e, a Leste, nas bacias dos rios que desembocam no 
Oceano Atlântico, dentre eles o Rio Ribeira de Iguape. No litoral, 
a região sul daquilo que se tornou o Estado de São Paulo é apon-
tada como a área de fronteira entre os grupos referenciados à 
tradição arqueológica tupiguarani. Nos registros dos cronistas 
quinhentistas, os grupos desta grande região são referidos por 
diversos nomes: Carijós, Arachanes, Tapes, Mbiazais, Ibiraiaras, 
dentre outros. Ao invés de entidades substantivas, tais etnônimos 
devem ser entendidos em seus aspectos contextuais e relacionais. 
Em virtude da posição geográfica de seu território à época da 
conquista, os Guarani estão dentre os povos de mais longa expe-
riência de contato com as colônias ibéricas, tanto portuguesas 
quanto espanholas. A história do Estado de São Paulo dos primei-
ros séculos é indissociável das expedições no território Guarani 
para capturas de indígenas para a escravização, sendo que os 
cativos Guarani eram a maioria da população na Capitania de São 
Vicente no século XVII. No início do período imperial, a documen-
tação aponta que os Guarani foram alvo de investidas administra-
tivas que tinham por estratégia a separação de suas parentelas e 
subsequente distribuição de indivíduos junto aos moradores não 
indígenas da região. A tais investidas, os Guarani escaparam 
através de fugas e rearticulações das parentelas, espalhando-se 
pelas matas do Vale do Ribeira. Conflitos entre os Guarani e 
regionais marcaram a década de 30 do século XIX, os quais leva-
ram ao estabelecimento do Aldeamento do Rio do Peixe/Itariri. A 
partir deste aldeamento, a documentação produzida demonstra 
tanto o processo de esbulho de suas terras quanto a presença 
Guarani em outras localidades na região, em aldeias autônomas e 
distantes dos centros populacionais incipientes, as quais também 
foram, progressivamente, expropriadas pelo projeto colonial. Nas 
primeiras décadas da República, completa-se o esbulho deste 
aldeamento, por meio da construção de ferrovia e da instalação 
da povoação que se tornou o Município de Pedro de Toledo/SP. Os 
registros documentais também demonstram a resistência que os 
Guarani impuseram ao esbulho, por meio de cartas escritas por 
eles próprios, o que, todavia, não foi efetivo para conter a perda 
de suas terras. Com a fundação do Serviço de Proteção aos Índios 
e Localização de Trabalhadores Nacionais (SPILTN, mais tarde 
somente SPI) em 1910, os esforços estatais dirigiram-se no senti-
do de concentrar os grupos Guarani em aldeamentos no interior, 
com destaque para a área denominada Araribá, ação à qual os 
indígenas opuseram-se, permanecendo em diversos pontos do 
Estado, incluindo o litoral, onde se instalou o Posto Indígena do 
SPI, próximo à aldeia Bananal. O levantamento etno-histórico que 
subsidiou o GT conta com relatos de indígenas e não-indígenas, 
bem como de registros na documentação oficial, demonstrando a 
presença Guarani ao longo do século XX no Vale do Ribeira e no 
Complexo Estuarino-Lagunar de Iguape, Cananéia e Paranaguá, 
bem como a conexão sociocosmológica da região com o território 
Guarani Mbya – yvy rupa. Nestes dados, a cidade de Cananéia 
aparece em diversos relatos como lugar com presença Guarani ao 
longo do século XX. A composição da territorialidade Guarani 
Mbya foi abordada de diferentes ângulos, com destaque para as 
dinâmicas multilocais que articulam o conjunto das aldeias na 
região. As relações de parentesco, a observação dos intensos flu-
xos interaldeãos e a reconstituição de algumas trajetórias de vida 
apontam que cada terra indígena se constitui como um espaço 
potencial de habitação para um vasto universo de pessoas e 
famílias, de modo não aleatório, além daquelas que ali residiam 
no momento da realização dos estudos. A situação fundiária das 
terras Guarani Mbya é bastante variada, refletindo a escassez de 
políticas territoriais ao longo de décadas, revertida apenas recen-
temente. O acesso e permanência aos espaços para a formação de 
suas aldeias são dependentes dos arranjos particulares que as 
lideranças conseguem articular, o que é feito a partir de relações 
pessoais com proprietários, patrões e agentes públicos, resultando 
em situações um tanto precárias, expostas a toda sorte de pres-
sões. Disto resulta a grande quantidade de locais com registros de 
ocupação recente, mas desabitados. Com frequência, os processos 
de expulsão das famílias são denominados, por aqueles com 
algum tipo de interesse nas terras, de “abandono”. Uma das 
características da dinâmica sociocultural Guarani Mbya é a procu-
ra constante por lugares adequados à formação de aldeias, num 
amplo espaço geográfico, por diversos grupos familiares. Tal pro-
cura, motivada por fatores intrínsecos aos seus usos, costumes e 
tradições, faz do litoral das regiões sul e sudeste do Brasil um 
continuum de lugares que servem de suporte mais ou menos 
duradouro para a construção dos tekoa. A história dos tekoa 
situados numa região – tal como o Complexo Lagunar-Estuarino 
de Paranaguá, Cananéia e Iguape, e o Vale do Ribeira – deve ser 
apreendida em seu conjunto, tomando cada tekoa como a atuali-
zação de uma estrutura multilocal, a qual abrange, em última 
instância, o território Guarani Mbya em sua totalidade – yvy rupa. 
Assim, a partir desse processo histórico de ocupação de longa 
duração, na década de 90 do século XX são observados diversos 
e intensos movimentos de famílias Guarani Mbya na região do 
Complexo Estuarino-Lagunar de Iguape, Cananéia e Paranaguá. A 
presença dos Guarani, nos anos 70 e 80 do século XX, em 
Paranaguá(PR), na Terra Indígena Ilha da Cotinga, na primeira 
metade dos anos 1990, é estreitamente associada aos movimen-
tos de constituição do Tekoa Tapy’i. O histórico da ocupação 
Guarani na região é composto por uma miríade de relatos que, 
para possibilitar a visibilidade da continuidade histórica dos Gua-
rani Mbya no Vale do Ribeira, e para além dele, foi necessário um 
trabalho de articulação das fontes, o que foi realizado no âmbito 
deste Grupo Técnico. Contudo, é imprescindível ressaltar que, para 
além da memória daqueles que constituíram aldeias no litoral, 
remetendo a pessoas vivas ou falecidas não muito tempo atrás, 
encontraremos os personagens míticos, que fizeram este mesmo 
movimento no espaço-tempo de criação do mundo. A presença de 
divindades, no tempo atual, em regiões do litoral expressa essa 
dimensão de sua cosmologia, com implicações no baixo investi-
mento das narrativas sobre “os antigos”. “Os antigos” são os 
deuses, e é assim que o litoral adquire significação, de acordo com 
seus costumes e tradições.

2. Habitação Permanente. As aldeias de uma determinada 
região geográfica podem ser abordadas como um conjunto 
geográfico multilocal, aberto às relações com as inúmeras outras 
aldeias do território Guarani. A proximidade geográfica por vezes 
é o resultado do movimento de famílias com conexões estreitas. 
Igualmente, nos casos de famílias que habitam aldeias situadas 
numa mesma região, mas possuem trajetórias distintas, tal 
situação, de proximidade, favorece o estabelecimento de alianças 
através dos casamentos. Tais situações encontram-se presentes na 
região definida aqui como Complexo Lagunar-Estuarino de Para-
naguá, Cananéia e Iguape e do Vale do Ribeira. Nesta região, em 
2013, o levantamento realizado contabilizou 19 aldeias ocupadas, 
para uma população de cerca de 750 pessoas. As informações 
produzidas pelo GT indicam as redes de parentesco que conectam 

- Rap Aparecida Com. De Medicamentos Ltda., CNPJ nº 
06.968.107/0001-04, primeira classificada para os itens nº 27, 
29, 38, 47, 83 e 96.

2) Os itens 09, 11, 13, 33, 43, 46, 51, 53, 54, 58, 61, 64, 69, 
79, 80, 88, 95, 105, 106, 107, 111, 113, 115, 117, 120 e 122 não 
houve proposta, sendo que o itens serão cancelados.

Em face da classificação ocorrida, abre-se o prazo para a 
interposição de recurso, conforme determina o artigo 109, inciso 
I da Lei Federal n.º 8.666/93, e suas posteriores alterações. Vali-
nhos, 24 de maio de 2016. Ismael de Lisboa Neto - Presidente 
da CJL

PROCESSO DE COMPRAS Nº 067/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2017 – O Pregoeiro, no uso de 

suas atribuições legais, COMUNICA que decidiu CONVOCAR as 
empresas - JJ Antonioli & Cia Ltda., CNPJ nº 46.065.497/0001-
46, e Comercial de Alimentos Nutrivip do Brasil Ltda., CNPJ nº 
03.817.246/0001-49, segunda classificadas empatadas para o 
Item 13 – 1000 (mil) und. de milho cozido a vapor, embalagem 
lata de 200 grs cada, para a sessão pública de sorteio, que 
ocorrerá em 30/05/2017 às 14h30. Valinhos, 24 de maio de 2017. 
Alcindo Sebastião Marcon - Pregoeiro

 COMUNICADO DE SUSPENSÃO
PROCESSO DE COMPRAS Nº 101/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2017
OBJETO: Desinsetização e desratização
O Secretário de Licitações, Compras e Suprimentos, no uso 

de suas atribuições legais, COMUNICA que decidiu SUSPENDER a 
sessão de abertura do Pregão supra, designada para as 9h00 do 
dia 29/05/2017 para que sejam realizadas adequações no edital.

Valinhos, 26 de maio de 2016. Vladimir Piaia Junior - Secre-
tário de Licitações, Compras e Suprimentos

 VARGEM GRANDE DO SUL

 PREFEITURA MUNICIPAL 
DE VARGEM GRANDE DO SUL

 Despacho de Homologação de 29/05/2017. Processo Admi-
nistrativo nº 023/2017. Em face do constante dos autos do 
Convite nº 001/2017, do tipo menor preço global, HOMOLOGO o 
referido procedimento, com fundamento no inciso VI, art. 43 da 
Lei Federal nº 8.666/93.

Amarildo Duzi Moraes – Prefeito Municipal
 Despacho de Adjudicação de 29/05/2017. Processo Adminis-

trativo nº 023/2017. Objeto: Contratação de empresa especiali-
zada para execução de obras de reforma e adaptação de imóvel 
para instalações do Departamento de Ação Social e CRAS. ADJU-
DICO o objeto do Convite nº 001/2017, pelo critério de menor 
preço global a empresa LIMCOM ENG. CONSTRUÇÃO LTDA. - ME 
pelo valor total de R$ 33.222,28.

Amarildo Duzi Moraes – Prefeito Municipal

 VINHEDO

 PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO

 CARTA CONVITE Nº 01/2017-COMUNICADO Nº 01-P.A.Nº 
3746-7/2017. O Presidente da Comissão Municipal de Licitações, 
nomeada através da Portaria nº 610/2017, comunica a todos os 
participantes do certame e demais interessados que fica designa-
do o dia 30/05/2017 às 08h30min, para a abertura dos Envelopes 
de nº 02 - “Proposta de Preços” das empresas habilitadas no 
certame. Informo que a abertura do certame será na Sala de 
Licitações situada na Av. Independência, nº 5110, Jardim Alba 
(anexo ao CEI - Escola de Educação Infantil “Pica Pau”, esquina 
com a Rua Acre), Vinhedo/SP, CEP 13.280-000. Vinhedo/SP, em 
29/05/2017.

DAVI MAYER BRANCO - Presidente da CML.

 VOTORANTIM

 PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM

 AVISO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO - PREGÃO PRESEN-
CIAL Nº 019/2017

Objeto: “Aquisição de kit Projeto de Brincadeiras Musicais 
da Palavra Cantada contendo Livro, CD e DVD, para os alunos de 
Educação Infantil da Rede Municipal de Ensino”.

O Departamento de Licitação e Contratos, comunica a todos 
os interessados, que a empresa L&M SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA 
DA INFORMAÇÃO – EIRELI – EPP, entrou com recurso contra sua 
inabilitação no referido pregão. As eventuais contrarrazões pode-
rão ser apresentadas no prazo de 03 (três) dias úteis, contados 
desta publicação. O conteúdo do recurso está disponível para 
vistas no Departamento de Licitações e Contratos. Votorantim, 29 
de maio de 2017. Marcus Alexandre Pécora - Diretor do Departa-
mento de Licitação e Contratos (Interino).

 Ministérios e Órgãos 
Federais
 MINISTÉRIO DA JUSTIÇA

 FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO

 DESPACHO Nº 05/PRES, DE 20 DE ABRIL DE 2017
O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO – 

FUNAI, em conformidade com o § 7º do art. 2º do Decreto 
1775/96, tendo em vista o Processo nº 08620.001752/2006-04, e 
considerando o Resumo do Relatório Circunstanciado de Identifi-
cação e Delimitação de autoria do antropólogo Flávio Schardong 
Gobbi, que acolhe, face às razões e justificativas apresentadas, 
decide:

Aprovar as conclusões objeto do citado resumo para, afinal, 
reconhecer os estudos de identificação e delimitação da Terra 
Indígena Tapy’i/Rio Branquinho, com superfície aproximada de 
1.154 hectares e perímetro aproximado de 16 quilômetros, de 
ocupação tradicional do povo indígena Guarani Mbyá, localizada 
no município de Cananéia, Estado de São Paulo.

ANTONIO FERNANDES TONINHO COSTA
RESUMO DO RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DE IDEN-

TIFICAÇÃO E DELIMITAÇÃO DA TERRA INDÍGENA TAPY’I/RIO 
BRANQUINHO

Referência: Processo FUNAI nº 08620.001752/2006-04. Terra 
Indígena: Tapy’i. Localização: Município de Cananéia, Estado de 
São Paulo. Povo Indígena: Guarani Mbya. Família Linguística: 
Tupi-Guarani. Superfície aproximada: 1.154 hectares. Perímetro: 
16 quilômetros. População aproximada: 35 pessoas (em 2016). 
Identificação: Grupo Técnico constituído por meio das Portarias 
Funai/Pres nº 1562, de 19 de outubro de 2010; nº 926, de 16 de 
junho de 2011; nº 962, de 5 de outubro de 2015; nº 1213, de 11 de 
dezembro de 2015; e nº 260, de 22 de março de 2016, coordenado 
pelo antropólogo Flávio Schardong Gobbi.

1. Dados Gerais. Os atuais moradores da Terra Indígena Tapy’i 
utilizam o termo Mbya e/ou Guarani como autorreferente nas 
relações interétnicas. Todos moradores falam a língua indígena, e 
em diferentes graus o português para se comunicar com os jurua/
não-indígenas. Segundo a classificação linguística, Mbya é uma 
das variações da língua guarani, pertencente à família linguística 
Tupi-Guarani, que por sua vez integra o tronco Tupi. Atualmente, 
no Brasil, esses grupos compreendem, além do Mbya, os falantes 
do Kaiowa e Nhandeva. Às diferenças linguísticas entre os falan-
tes Mbya, Kaiowa e Nhandeva somam-se contrastes sociocultu-
rais, os quais podem ser mais ou menos acentuados, bem como 
processos históricos distintos, embora interconectados. Nhandeva 
também é uma palavra utilizada pelos Mbya para fazer referência 
ao seu coletivo étnico, mais especificamente nhande va’e (“os que 
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da ocupação desse povo no Vale do Ribeira. As fontes escritas 
e orais evidenciam a presença dos Guarani na região do atual 
município de Iguape, no entorno da Terra Indígena Ka´aguy Hovy, 
no passado recente, de onde foram retirados forçosamente pelo 
Serviço de Proteção ao Índio/SPI para a Reserva do Bananal, 
em Peruíbe. As histórias dos habitantes da TI se analisadas em 
maior detalhe, demonstram os fatores que regem a mobilidade 
dos grupos familiares no Vale do Ribeira e o estabelecimento 
dos diversos tekoa (que se poderia traduzir em alguns contextos 
como “aldeia”) no decorrer do tempo. O primeiro é a presença 
de condições ecológicas e ambientais adequadas, tal como a 
presença de mata atlântica em boas condições ambientais e 
ecológicas, de águas limpas e a ocorrência de tipos específicos 
de animais e vegetais. Em segundo, há também os elementos, 
já mencionados, de cunho religioso e cultural, que norteiam 
as jornadas e trajetórias de todos os indivíduos e os coletivos 
guarani. Por fim, há as relações com segmentos da sociedade 
envolvente, pois como contam com cada vez menos espaços 
para estabelecerem aldeias e com cada vez menos condições de 
exercerem o modo de vida que julgam o ideal de forma plena, 
os Guarani estão cada vez mais empenhados no diálogo com 
os Estados nacionais na busca por direitos territoriais e pela 
regularização fundiária de seus locais de uso e ocupação. Há no 
espaço delimitado da TI Ka´aguy Hovy, locais adequados para o 
manejo das áreas de moradia e plantio, para além das aldeias 
atuais, que permitem a reprodução física e cultural do grupo no 
longo prazo, segundo seus usos, costumes e tradições.

III – ATIVIDADES PRODUTIVAS: Na TI Ka´aguy Hovy as 
atividades produtivas tradicionais se complementam com ati-
vidades que geram renda, como a confecção e a venda de 
artesanato, turismo e apresentações musicais. Seus habitantes 
desenvolvem atividades produtivas diversificadas, que abarcam 
tanto a agricultura, a caça, a pesca e a coleta para subsistência, 
comoaquelas que envolvem o comércio, o turismo e o serviço 
público, especialmente de saúde e educação. Nas últimas déca-
das, com a crescente falta de espaços para exercerem de forma 
plena o modo de vida que consideram o ideal, tem aumentado 
cada vez mais a dependência do dinheiro e das mercadorias 
para a satisfação das necessidades básicas. Esse quadro de 
crescente dependência econômica e de falta de espaços para 
exercer o modo de vida tradicional, no entanto, não impediu 
os Guarani da TI Ka´aguy Hovy de continuarem desenvolvendo 
seus conhecimentos e práticas ligados ao meio ambiente, pro-
curando tornar o local em que vivem o mais próximo possível 
do que consideram o ideal, por meio de estratégias de gestão 
e manejo do meio ambiente. Diante do contexto em que já não 
é mais possível viver da maneira dos antepassados, com grande 
autonomia, os Guarani procuram conciliar os diferentes tipos de 
atividades tendo em vista o nhandereko, expressão importante 
e recorrente que pode ser traduzida como “a maneira de viver”, 
ou como “nosso modo de ser”. As atividades produtivas criam 
vínculos com o ambiente e com osoutros seres vivos. Esse vín-
culo é o que dá vida e permite a continuidade e a inovação dos 
saberes e dos modos de conhecer desse povoindígena sobre os 
lugares que ocupam. Dentre as atividades produtivas, deve ser 
destacado o sistema agrícola com os cultivares tradicionais dos 
Guarani, que são um componente identitário importante, já que 
são fundamentais para a concretização da vida ritual do grupo.
Os Guarani praticama sua agricultura dentro de um sistema que 
envolve o corte da vegetação, a queima da cobertura vegetal, o 
plantio, a colheita e o abandono temporário da área cultivada 
até que a vegetação novamente se estabeleça no local, seguindo 
a sucessão natural. Entre os cultivares tradicionais se destaca o 
avaxieteí, o “milho verdadeiro”, que costuma ser cultivado por 
todas as famílias guarani. O avaxieteí está relacionado a um dos 
mais importantes rituais religiosos que acontecem anualmente 
nas aldeias, o Nheemongarai. Este é o ritual de atribuição dos 
nomes na língua guarani às crianças da aldeia, ou seja, é a reve-
lação de parte da constituição da pessoa guarani.

IV – MEIO AMBIENTE: A TI Ka´aguy Hovy está localizada na 
porção sul do Estado de São Paulo, especificamente no Municí-
pio de Iguape. Esse Município está inserido na região conhecida 
como Vale do Ribeira. Ele também integra a região denominada 
“Complexo Estuarino Lagunar Cananéia-Iguape–Paranaguá”. A 
região denominada Vale do Ribeira abrange partes dos Estados 
do Paraná e São Paulo e está localizada próxima das regiões 
metropolitanas de Curitiba e São Paulo. Esta região apresenta 
a menor densidade demográfica e os mais baixos índices de 
indicadores sociais do Estado de São Paulo. Em contrapartida 
às características acima citadas, o Vale do Ribeira concentra 
hoje cerca de metade de toda a vegetação nativa de domínio 
Mata Atlântica remanescente do Estado. Dados apontam que, 
dos 90 mil km² que restaram da Mata Atlântica original do País, 
aproximadamente 13% estão no Vale do Ribeira. Ambiental-
mente, o Vale do Ribeira também se destaca como a região do 
Estado de São Paulo com o maior número de áreas protegidas. 
Aproximadamente 58% de sua superfície total se encontra 
abrangida por áreas protegidas. Além da grande quantidade 
de áreas de preservação, a região do Vale do Ribeira possui 
uma grande diversidade cultural, representada por quilombolas, 
caiçaras, indígenas, pescadores artesanais e pequenos agriculto-
res, todos possuindo vínculo econômico, social e cultural com a 
floresta atlântica. A área de uso e ocupação da TI Ka´aguy Hovy 
compreende ambientes de encosta (unidade morfológica mor-
raria costeira) e planície (unidades geomorfológicas: planícies 
marinhas e flúvio-marinhas) do Complexo Estuarino Lagunar 
Iguape-Cananéia-Paranaguá. Pode-se afirmar que os ambientes 
deste complexo estuarino são ocupados há aproximadamente 
duas décadas pela maior parte dos integrantes dos grupos 
familiares que habitam os quatro tekoas situados na TI Ka´aguy 
Hovy. Nos quatro tekoas, as residências e maior parte das áreas 
de roça, apresentam-se dispostas em áreas de encostas, mais 
próximas à base (sopés dos morros) dos morros do Itaguá, do 
Bugio e de Icapara (face voltada para o mar). As áreas de uso 
(caça, pesca e coleta) se distribuem ao longo do complexo de 
morraria costeira (face voltada para o mar e face voltada para o 
continente) e em áreas de planície marinha e flúvio marinha pró-
ximas às aldeias e com ocorrência de caixetais (adensamento de 
Tabebuia cassinoides). Nos ambientes de encosta, as formações 
florestais ainda se encontram em bom estado de conservação. 
Nas quatro aldeias foi apontado o predomínio de Ka´aguy 
ete (mata madura que também poderia ser traduzido como 
“floresta verdadeira”). Cabe salientar que, embora essas áreas 
detenham uma estrutura de vegetação que permite enquadrá-
-la em estágio final de sucessão florestal, há claros sinais de 
perturbações antrópicas como, por exemplo, “picadas de divisa 
de lotes”, trilhas de caça, e vestígios de exploração ilegal de 
palmito juçara (Euterpe edulis). Nos ambientes de planície, as 
formações florestais remanescentes se encontram parcialmente 
conservadas, pois são muito mais vulneráveis aos impactos da 
ocupação e exploração não indígena do que as áreas de encosta. 
Além de picadas de divisa de loteamentos (em parte de ocupa-
ção irregular), são praticadas há muito tempo as atividades de 
caça e extração de palmito. A APA Cananéia-Iguape-Peruíbe está 
sobreposta a quase todo o perímetro da TI delimitada. As APAs 
são Unidades de Conservação que possuem uma proposta de 
gestão participativa para se garantir que o uso sustentável seja 
viabilizado em termos políticos, econômicos e sociais. Busca-se 
com a gestão dessas áreas a elaboração de acordos entre seus 
habitantes para a fiscalização e incentivo àsatividades econômi-
cas sustentáveis. Tendo em vista tais objetivos, a regularização 
da TI Ka´aguy Hovy não contraria os objetivos de criação da 
APA e evoca a possibilidade do estabelecimento de parcerias 
futuras, entre os habitantes da TI e o órgão gestor da Unidade 
de Conservação, para a melhoria das políticas de gestão, manejo 
e conservação da área em sobreposição. A proposta de delimita-
ção da TI Ka´aguy Hovy permite aos seus habitantes exercerem 

 DESPACHO Nº 06/PRES, DE 20 DE ABRIL DE 2017
O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO – 

FUNAI, em conformidade com o § 7º do art. 2º do Decreto 
1775/96, tendo em vista o Processo nº 08620.077510/2015-74, e 
considerando o Resumo do Relatório Circunstanciado de Identi-
ficação e Delimitação de autoria do antropólogo Igor Alexandre 
Badolato Scaramuzzi, que acolhe, face às razões e justificativas 
apresentadas, decide:

Aprovar as conclusões objeto do citado resumo para, afinal, 
reconhecer os estudos de identificação e delimitação da Terra 
Indígena Ka’Aguy Hovy, com superfície aproximada de 1.950 
hectares e perímetro aproximado de 44 quilômetros, de ocupa-
ção tradicional do povo indígena Guarani Mbyá, localizada no 
município de Iguape, Estado de São Paulo.

ANTONIO FERNANDES TONINHO COSTA
RESUMO DO RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DE IDENTIFI-

CAÇÂO E DELIMITAÇÃO DA TERRA INDÍGENA KA´AGUY HOVY
Referência: Processo Funai/BSB nº 08620.077510/2015-74. 

Terra Indígena: Ka´aguy Hovy. Localização - Município: Iguape. 
Estado: São Paulo. Superfície aproximada: 1.950 ha. Perímetro 
aproximado: 44 quilômetros Povo Indígena: Guarani Mbya. 
Família Linguística: tupi-guarani. População: 90 (noventa pes-
soas) (2012). Identificação e Delimitação: Grupo Técnico cons-
tituído pela Portaria Funai n°1564/PRES,de 19/10/2010 e com-
plementadas pelas portarias:nº 925/PRES, de 16/06/2011;nº985/
PRES, de 03/08/2012;nº 962/PRES, de 05/10/2015. Antropólogo-
-Coordenador: Igor Alexandre Badolato Scaramuzzi.

I- DADOS GERAIS. Os indígenas que habitam a Terra 
Indígena Ka´aguy Hovy se autodenominam como Guarani e/ou 
Guarani Mbya. A língua materna falada por todos os habitantes 
da TI Ka´aguy Hovy é classificada como Mbya, uma variante da 
língua Guarani pertencente à família Tupi-Guarani, do tronco 
tupi. Os Guarani no Brasil compreendem os subgrupos Mbya, 
Kaiowa e Nhandeva, somando uma população total aproximada 
de 60.000 pessoas. O território dos Guarani abrange uma ampla 
área, designada por eles pelo conceito yvyrupa, que pode ser 
traduzido como “suporte ou plataforma terrestre”. Ele abrange 
os rios Uruguai, Paraná e Paraguai, desde o sudeste do Uruguai, 
passando pela província de Misiones na Argentina, pela região 
oriental do Paraguai, atingindo o noroeste boliviano e, no Brasil, 
em sete Estados– Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, 
São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Mato Grosso do Sul. 
Na região sudeste, onde se localiza a TI Ka´aguy Hovy, a popu-
lação é de cerca de 13.000 pessoas. As pesquisas arqueológicas 
no Vale do Ribeira apresentam a região como uma área de 
fronteira fluida entre as ocupações guarani e tupi no período 
pré-colonial. É interessante notar que na mesma região onde 
se localiza a TI Ka´aguy Hovy foi encontrado e estudado o sítio 
arqueológico tupiguarani da Toca do Bugio (Scatamacchia & 
Rambelli, 2008), cuja datação de peças de cerâmicas remonta 
a 1.100 anos atrás. Embora seja difícil precisar se os habitantes 
do sítio eram Guarani ou Tupi, ou se poderiam conviver ambos 
os grupos em tempos ou espaços distintos na mesma região, 
é notável que tenha sido encontrado na região um cachimbo 
muito semelhante ao que é utilizado atualmente pelos Guarani 
de todo o Vale do Ribeira, que o chamam de petygua. Considera-
-se que os Guarani ocupavam a parte meridional do Estado no 
momento da Conquista, tendo se tornado o grupo indígena 
majoritário da então Capitania de São Vicente desde o segundo 
quartel do século XVII, por conta das expedições de captura de 
cativos guarani, realizadas pelos bandeirantes paulistas, que 
substituíram os demais grupos tupi e tapuia com quem os Gua-
rani conviviam na região até a chegada dos europeus. A história 
da ocupação guarani em toda a região do Vale do Ribeira é 
bastante rica e complexa e pode ser reconstruída parcialmente 
por meio de sistematização de fontes escritas e arqueológicas 
e por meio da memória oral, tanto dos Guarani como de mora-
dores não indígenas mais antigos que tiveram contato com os 
índios ao longo de sua história. Por tratar-se de região com 
a cobertura vegetal do Bioma Mata Atlântica mais densa até 
hoje, e na qual as grandes obras de infra-estrutura (rodovias e 
linha férrea) tardaram a chegar, a ocupação guarani no Vale do 
Ribeira permaneceu por muito tempo pouco visível, embora sua 
presença tenha sido documentada já na época da Conquista. Até 
1914, a circulação da população do Vale do Ribeira era realizada 
exclusivamente através de vias fluviais. Posteriormente a essa 
data, com a criação da ferrovia Sorocabana, ramal Santos-
-Juquiá, passou-se a escoar a produção dos pequenos distritos 
e colônias por meio da via férrea. A Rodovia Régis Bittencourt, 
hoje principal meio de acesso à região foi inaugurada em 1961. 
Durante todo esse período, as matas do Vale do Ribeira perma-
neceram pouco exploradas pela colonização, permitindo aos 
Guarani uma ocupação autônoma, que vez por outra cruzava 
com fazendeiros, agentes do Estado ou da Igreja e outros não 
indígenas que deixaram memória escrita do contato com os 
Guarani e contribuíram para uma reconstrução parcial dessa 
dinâmica. Mesmo que tenham tido um tímido reconhecimento 
formal de sua ocupação no Vale do Ribeira, na primeira metade 
do XIX, a partir da criação do antigo aldeamento do Rio do 
Peixe, esse reconhecimento sempre foi ameaçado pelo processo 
de colonização e pelas diretrizes assimilatórias que orientaram 
a política indigenista desde o Império até a promulgação da 
Constituição de 1988. Deve-se notar ainda que até mesmo o Rio 
do Peixe, que constituía o único aldeamento reconhecido pelo 
governo dentre os diversos pontos de ocupação tradicional dos 
Guarani no Vale do Ribeira durante o século XIX, foi flagrante-
mente esbulhado dos índios, em processo violento ocorrido no 
início do século XX, culminando na criação da antiga colônia 
de Alecrim (atual Município de Pedro de Toledo). Os Guarani 
resistiram e permaneceram ocupando não apenas a região pró-
xima de Pedro de Toledo, para qual fugiram depois dos ataques 
movidos pelos colonos, mas também dispersos por toda a bacia 
do Rio Ribeira, em regiões onde o Serviço de Proteção ao Índio/
SPI atuou novamente para removê-los. O local para qual parte 
do grupo fugiu, na região do Rio do Azeite, foi onde o Serviço de 
Proteção ao Índio/SPI criou o Posto Indígena de Itariri, para onde 
tentou, sem sucesso, transferir toda a população guarani do Vale 
do Ribeira, liberando o restante das suas terras tradicionalmente 
ocupadas para a colonização. Desde então, os Guarani, devido 
ao crescente povoamento não indígena, à devastação ambien-
tal, à criação de Unidades de Conservação de Proteção Integral, 
entre outros fatores, estão sendo impelidos para fora das suas 
terras de uso e ocupação tradicional.

II - HABITAÇÃO PERMANENTE: Os quatro Tekoa que se 
situam na TI Ka´aguy Hovy foram estabelecidos pelos atuais 
grupos familiares que os ocupam no ano de 1998. A TI Ka´aguy 
Hovy está localizada localizadas no entorno da estrada que liga 
o núcleo urbano do Município de Iguape, a Vila de Icapara e ao 
Povoado Barra do Ribeira. Os grupos familiares que habitam a TI 
Ka´aguy Hovy estão estabelecidos desde a década de oitenta no 
Vale Ribeira e constituíram tekoa em diversas localidades nessa 
região e no Complexo Estuarino Lagunar Iguape-Cananéia-Para-
naguá: Ilha das Peças; Ilha de Superagui; Ilha do Cardoso (atual 
TI Pakurity), Município de Cananéia e de Pariquera-Açu (atual TI 
Guaviraty); Sete- Barras (atual TI Peguaoty); Município de Iguape 
(no perímetro da Estação Ecológica Juréia-Itatins); entre outras 
localidades. Desde o início da década de noventa, os grupos 
familiares que habitam TI Ka´aguy Hovy vivem nas mesmas 
localidades. No início dos anos noventa estabeleceram aldeias 
na Ilha do Cardoso/Cananéia/SP, atual TI Pakurity, e, desde então, 
estão vêem ocupando núcleos habitacionais próximos entre si. 
O estabelecimento na Terra Indígena Ka´aguy Hovy é entendido 
como um retorno ao lugar dos antepassados, revelado em 
sonhos para os pajés que orientaram esses grupos familiares em 
suas trajetórias pelo Vale do Ribeira. A mobilidade regida pelos 
sonhos e pelas lideranças espirituais é um fator decisivo da 
territorialidade dos Guarani Mbya, e é referendado pela história 

1, Espólio de Ambrósio Alício Miguel, Posseiro, Não, Total
2, Maria da Guia Miguel Barbosa, Posseiro, Sim, Total
3, Frankelino Barbosa,Posseiro, Sim, Total
4, Fabiane Miguel Barbosa, Posseiro, Sim, Total
5, Celina Borges, Posseiro, Sim, Total
6, Espólio Baptista Keutenedjian, Proprietário, Não,Parcial
7, Thiago Keutenedjian, Usufrutuário, Não,Parcial
8, Esmeralda Rodrigues Caetano, Posseiro, Não,Parcial
9, Frederico Guimarães Aguirre Zurcher, Proprietário, Não, 

Total
7. Conclusão e proposta de delimitação. Os estudos antropo-

lógicos, etno-históricos, ambientais, documentais, cartográficos e 
fundiários realizados pelo presente GT demonstram que a Terra 
Indígena Tapy’i atende os quatro requisitos presentes no pará-
grafo 1º do Art. 231 da Constituição de 1988, configurando-se, 
portanto, como uma “terra tradicionalmente ocupada”. Em seu 
conjunto, as peças técnicas e documentos juntados aos autos 
do Processo FUNAI nº 08620.001752/2006-04, devidamente 
considerados no relatório circunstanciado em causa, comprovam 
a existência de vínculo indissolúvel entre os Guarani Mbya e 
esta porção do seu território tradicional, qual seja, a região do 
Complexo Estuarino-Lagunar de Iguape, Cananéia e Paranaguá 
e do Vale do Ribeira, a qual compõe o mundo terreno Guarani 
Mbya – yvy rupa. Neste sentido, a Terra Indígena Tapy’i integra 
o conjunto mais amplo das aldeias Guarani Mbya no litoral do 
Brasil, apresentando características ambientais que possibilitam 
o exercício pleno do mbya reko – o modo de vida Guarani. A pro-
posta de delimitação da Terra Indígena Tapy’i apresenta superfície 
total de 1.154 hectares, aproximadamente, e perímetro total de 16 
quilômetros, aproximadamente.

Flávio Schardong Gobbi – Antropólogo - Coordenador do GT
Portaria Funai nº1562/PRES, de 19 de outubro de 2010
DESCRIÇÃO DO PERÍMETRO
Inicia-se a descrição deste perímetro no ponto P-01, de coor-

denadas geográficas aproximadas 24°56’25,9” S e 48°01’52,1” 
WGr, situado no limite municipal e no divisor de águas até o ponto 
P-02 de coordenadas geográficas 24°54’14,5”S e 48°02’3,6” WGr, 
localizado no referido limite; daí, segue em linha reta, no divisor 
de águas, passando pelos seguintes pontos com suas respectivas 
coordenadas geográficas: P-03, 24°54’14,4 “S e 48°01’56,8”WGr, 
P-04, 24°54’14,1”S e 48°01’54,0” WGr; P-05, 24°54’10,5” S e 
48°01’49,1 “ WGr; P-06, 24°54’10,2” S e 48°01’48,3” WGr; P-07, 
24°54’11,3” S e 48°01’46,2” WGr; até o ponto P-08, de coorde-
nadas geográficas 24°54’10,7” S e 48°01’44,0” WGr; situado na 
cabeceira de um curso d’água sem denominação; daí, segue a 
jusante pelo referido curso d’água até o ponto P-09, de coordena-
das geográficas 24°54’1,7” S e 48°01’21,9” WGr; daí, segue em 
linha reta, no divisor de águas, passando pelos seguintes pontos 
com suas respectivas coordenadas geográficas: P-10, 24°53’57,6” 
S e 48°01’19,2” WGr; P-11, 24°53’56,5” S e 48°01’14,7” WGr; 
P-12, 24°53’56,7” S e 48°01’12,8” WGr; P-13, 24°53’57,8” 
S e 48°01’2,7” WGr; P-14, 24°53’58,9” S e 48°01’0,1” WGr; 
P-15, 24°54’1,8” S e 48°00’56,4” WGr; P-16, 24°54’2,6” S e 
48°00’53,9” WGr; P-17, 24°54’2,9” S e 48°00’51,0” WGr; até 
o ponto P-18, de coordenadas geográficas 24°53’58,2” S e 
48°00’38,9” WGr; situado na cabeceira de um curso d’água sem 
denominação; daí, segue a jusante pelo referido curso d’água 
até o ponto P-19, de coordenadas geográficas 24°54’10,8” S e 
48°00’18,9 “ WGr; localizado confluência com outro rio princi-
pal; daí, segue a montante do referido rio até o ponto P-20, de 
coordenadas geográficas 24°54’18,1” S e 48°00’45,3 “ WGr; daí, 
segue em linha reta até o ponto P-21, de coordenadas geográficas 
24°55’5,5 “ S e 48°00’16,6” WGr, situado a margem esquerda de 
curso d’água sem denominação; daí, segue a montante do referi-
do curso passando pelos seguintes pontos com suas respectivas 
coordenadas geográficas: P-22, 24°55’11,6” S e 48°00’29,0” 
WGr; P-23 24°55’16,6” S e 48°00’26,2” WGr; P-24, 24°56’23,5” 
S e 48°01’47,2” WGr; e posteriormente em linha reta até o ponto 
P-01, início da descrição deste perímetro dessa área. OBS: 1- Base 
cartográfica utilizada na elaboração deste memorial descritivo: 
IGC/SP - Escala 1: 10.000, com translação para SIRGAS 2000. 
2- As coord. geográficas citadas no memorial descritivo referem-
-se ao Datum Geocêntrico SIRGAS 2000. Brasília - DF, 09 de maio 
de 2016. Responsáveis Técnicos pela. Definição dos Limites: Flávio 
Gobbi - Coordenador do GT e José Antônio de Sá – Engenheiro 
Cartógrafo – CREA 15.455/D – PR.

de desenvolvimento. A produção de mandioca e a produção de 
farinha também foram relevantes na região O escoamento da pro-
dução ocorria através da navegação dos rios, o que dinamizou os 
portos e os entrepostos às margens deles, formando aglomerados 
urbanos. Merece destaque, nos séculos XVIII e XIX, o desenvol-
vimento de uma expressiva indústria naval, principalmente em 
Cananéia, em virtude de sua posição estratégica no litoral e da 
abundância de matéria-prima nas matas da região. Os ciclos do 
ouro e da agricultura de arroz tiveram como componente central 
a utilização de mão de obra escrava, da qual provém importantes 
parcelas da população regional, destacadamente nas áreas rurais. 
Com o declínio dos ciclos do ouro e do arroz, estes grupos negros 
mantiveram-se no Vale do Ribeira, principalmente em suas áreas 
rurais, desenvolvendo atividades de agricultura e pesca que 
perduram até hoje, fortemente vinculados aos seus locais de vida 
e aos processos socioeconômicos regionais. Nas últimas décadas, 
sob influência da Constituição Federal de 1988, afirmaram-se 
enquanto remanescentes de quilombos, abrindo um processo de 
reconhecimento territorial e reivindicação por políticas públicas 
que aos poucos ganha expressão no Vale do Ribeira. Próximo 
à TI Tapy’i, o quilombo reconhecido mais próximo é o Mandira, 
distando aproximadamente 10 quilômetros em linha reta. Do 
final do séculoXIX em diante, a região não experimentou o mesmo 
processo de desenvolvimento econômico observado nas demais 
partes do Estado de São Paulo. A rizicultura entrou em declínio, 
solapada pelo desenvolvimento da empresa cafeeira em outras 
regiões. Assim, os projetos de colonização, que já haviam se 
iniciado em meados do XIX, acompanhando as políticas imperiais 
de povoamento do Brasil com famílias de origem europeia, não 
tiveram êxito do ponto de vista econômico, e muitas imigrantes 
abandonaram a região. A exceção, já na primeira metade do 
século XX, é a imigração japonesa, principalmente no município 
de Registro, baseada no cultivo de arroz, chá e junco. Uma 
importante atividade na região, que marca a paisagem contem-
porâna nas áreas rurais, é o cultivo de bananas, resultado de 
políticas estatais para o desenvolvimento do Vale do Ribeira na 
primeira metade do século XX. No contexto local em que a Terra 
Indígena se insere, no vale do Rio Branco, a banana é o principal 
cultivo agrícola, realizado em pequenos sítios. Num período mais 
recente, o plantio de pupunha ganhou dimensão importante na 
região, incorporado nas propriedades rurais ao lado da banana. 
A TI Tapy’i situa-se integralmente na Área de Proteção Ambiental 
Cananéia-Iguape-Peruíbe, UC de uso sustentável, federal, criada 
pelo Decreto Presidencial nº 90.347/1984, administrado pelo ICM-
BIO. Em sua porção sudeste, a TI faz limite parcial com o Parque 
Estadual Lagamar de Cananéia, UC de proteção integral, criada 
pela Lei Estadual nº 12.810/2008, administrado pela Fundação 
Florestal do Estado de São Paulo. A instalação e consolidação das 
UC’s, associada aos processos de reconhecimento territorial de 
quilombos e indígenas, configuram um complexo de áreas prote-
gidas que fazem do Vale do Ribeira uma região sui generis para 
a compatibilização da preservação da natureza e os interesses 
das comunidades tradicionais. Trata-se de uma construção ainda 
incipiente, que tem como passo decisivo, para as comunidades 
indígenas, o encaminhamento da demarcação de suas terras. Por 
ocasião dos trabalhos de campo para o levantamento fundiário, 
foram identificadas 09 (nove) ocupações particulares não indí-
genas, em 05 imóveis. A maior ocorrência de área cultivada é 
com banana e pupunha, esta para produção de palmito. A mão 
de obra na maioria dos casos é familiar, e em apenas 02 (duas) 
ocupações existe mão de obra contratada. Quanto às dimensões 
das ocupações, 05 (cinco) ocupações estão enquadradas como 
minifúndios, 02 (duas) como médias propriedades e apenas 01 
(uma) como grande propriedade, parcialmente incidente. Nas 
incursões a campo e entrevistas com os ocupantes, observou-se 
que 04 (quatro) ocupantes residem na área, 03 (três) dos quais, 
herdeiros do espolio de Ambrósio Alicio Miguel. 01 (um) ocupante 
reside em São Paulo, outro em Cananéia e outro no bairro de 
Itapitangui localizado próximo da área em estudo. Os estudos 
fundiários identificaram que apenas 04 (quatro) famílias moram 
permanentemente na área; outro ocupante declara que mora na 
área, aparentemente passa a maior parte dos dias no lote, mas 
também possui residência na cidade de Cananéia. A seguir segue 
quadro com informações acerca das ocupações não indígenas 
na TI Tapy’i.

QUADRO DE OCUPANTES NÃO-ÍNDIOS NA TI TAPY’I
n.º ,NOME,Situação do Ocupante, Reside no Imóvel?, Área 

incidente


