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JUSTIFICATIVA - PL 0149/2016 
As Áreas de Proteção Ambiental - APAs - Capivari-Monos e Bororé-Colônia foram 

criadas respectivamente pelas leis municipais 13.136, de 9 de junho de 2001 e Bororé-14.162, 
de 24 de maio de 2006. Estão situadas no extremo sul do município, nas subprefeituras de 
Parelheiros e Capela do Socorro, abrangendo 260.000 quilômetros quadrados. Abrigam 
mananciais hídricos e remanescentes de Mata Atlântica cuja conservação é fundamental para 
a sobrevivência da metrópole paulistana. Nas APAs paulistanas está situada a maior parte da 
agricultura familiar paulistana, atividade que, ao lado do ecoturismo, é compatível com a 
proteção da floresta e dos mananciais e tem sido incentivada pela Prefeitura. 

Desde 2007 o aniversário das duas APAs tem sido comemorado no mês de junho, com 
atividades de educação ambiental, ecoturismo, economia solidária, mostras de produtos locais, 
mas não consta do calendário oficial de eventos da cidade, o que traz dificuldades para a sua 
viabilização. 

A Rota Gastronômica do Cambuci tem como objetivo resgatar e fomentar o cultivo e o 
consumo desta fruta nativa da Mata Atlântica de forma sustentável, abrangendo aspectos 
gastronômicos, históricos, culturais, ambientais, econômicos e turísticos, como estratégia de 
conservação ambiental e geração de renda. Desde 2008 ela realiza anualmente um circuito de 
festivais gastronômicos e nas cidades de São Paulo, Rio Grande da Serra, Santo André - 
Paranapiacaba, Mogi das Cruzes, Salesópolis, Caraguatatuba e Paraibuna, onde são 
divulgados e comercializados diversos produtos a base do fruto como geleia, trufa, sorvete, 
suco, cachaça, licor, muda, semente e cosmético, todos produzidos pela comunidade dos 
locais onde a Rota passa. 

O Cambuci (Campomanesia phaea) é uma espécie endêmica da Mata Atlântica. No 
passado era abundante na cidade de São Paulo, dando inclusive nome a um tradicional bairro 
paulistano. Atualmente ela é encontrada nas APAs Capivari-Monos e Bororé-Colônia, e seu 
manejo sustentável, colheita, processamento e comercialização é uma fonte de renda para a 
comunidade local, especialmente agricultores familiares. 

Desde 2012 a Rota Gastronômica do Cambuci em São Paulo tem sido realizada de 
forma articulada com as APAs. A experiência de fazer a abertura da rota e a festa das APAs na 
mesma data tem tido sucesso, atraindo público e potencializando os dois eventos. Após a 
abertura a rota percorre vários locais como mercados e feiras orgânicas e da economia 
solidária. Em 2014 o seu encerramento foi feito no Mercado Municipal, porém sem o apoio 
necessário por não fazer parte do calendário oficial. 

Dessa forma a inclusão de ambos os eventos, de forma articulada, trará benefícios 
para o turismo da cidade e contribuirá tanto para a proteção da Mata Atlântica, quanto para a 
geração de renda no território das APAs. Capivari-Monos e Bororé-Colônia. 
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