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E X P O S I Ç Ã O  DE  M O T I V O S 
 
 

Objetiva o presente projeto de lei criar a Unidade de Conservação - Área de Proteção 
Ambiental Municipal Bororé-Itaim. 
 
O território da Área de Proteção Ambiental Municipal Bororé-Itaim possui importantes 
remanescentes de Mata Atlântica, relevantes para o equilíbrio ambiental dos mananciais e da 
Metrópole, constituindo parte da Reserva da Biosfera do Cinturão Verde da Cidade de São 
Paulo, declarada pela UNESCO por intermédio de seu Programa MAB - O Homem e a 
Biosfera . A Apa Bororé-Itaim situa-se no extremo sul do Município de São Paulo, 
aproximadamente a 40 km do centro, onde ainda predominam áreas naturais, apesar da 
pressão urbana que sofre a região. 
 
As bacias dos ribeirões Bororé e Taquacetuba, situadas na Bacia da Represa Billings, e a do 
Ribeirão Itaim, localizada na Bacia da Represa do Guarapiranga, vêm sofrendo, nas últimas 
duas décadas, processo de ocupação urbana, colocando em risco a qualidade dos corpos 
d'água, os quais, inclusive, são captados pela SABESP - Companhia de Saneamento Básico 
do Estado de São Paulo para abastecimento da Região Metropolitana de São Paulo. Diante 
disso, é necessário implementar ações de controle da supressão de vegetação, da proliferação 
de loteamentos irregulares e de movimentos de terra inadequados nas bacias desses corpos 
d'água, propiciando a manuteção de índices satisfatórios de qualidade ambiental. 
 
Ao contrário de outras categorias de unidades de conservação, na APA as terras não são 
desapropriadas, podendo existir terras públicas ou particulares. Os objetivos básicos dessa 
unidade de conservação são promover o uso do sustentável dos recursos naturais, de modo a 
melhorar a qualidade de vida das populações locais, e proteger a biodiversidade, os recursos 
hídricos e o patrimônio histórico e cultural. 
 
A pressão da expansão urbana é bastante grave, principalmente a partir da Península do 
Cocaia, ocupada em sua quase totalidade por loteamentos, em grande parte irregulares, com 
população predominantemente de baixa renda, os quais serão controlados de maneira mais 
efetiva mediante a gestão participativa, nos termos da lei. 
 
Esta proposta vem atender aos anseios da sociedade que se acha num ambiente 
progressivamente degradado, sobretudo no que se refere aos mananciais, sendo válido todo o 
esforço no sentido de sua preservação, visando a garantia do próprio futuro da Cidade. 
 
Além do uso urbano, tais áreas apresentam inequívoca vocação para uso agrícola, sendo uma 
das últimas zonas rurais do Município de São Paulo. É imprescindível a manutenção e a 
readequação dessas áreas agrícolas compatíveis, de suma importância para a preservação da 
área da APA, mantendo-as com características rurais. 
 
Nos bairros do Bororé e de Colônia, ambos de ocupação reconhecidamente histórica e com 
bens arquitetônicos protegidos por legislação de tombamento, identificam-se a Capela da 



Comunidade de São Sebastião, no Bororé, e o Cemitério de Colônia. No final de 2003, foi 
encontrado um imóvel na área, identificado como uma "casa bandeirista", datada de meados 
do Século XVIII, denominada previamente "Casa do Sítio do Periquito". Em vista da 
antiguidade presumida do bem e da preservação de sua ambiência rural e solo de entorno, 
este também foi considerado como bem de interesse arqueológico. O imóvel em questão 
encontra-se em processo de tombamento no termos da Resolução n° 12/COMPRESP/2003, 
de 24/12/2003 ( Diário Oficial do Município de 08/01/2004), por iniciativa do Senhor 
Secretário Municipal do Verde e do Meio Ambiente. Outros imóveis de provável relevância 
historica, tais como casas características da colonização alemã, foram encontrados e, 
mediante estudos detalhados, poderão ser incorporados ao Patrimônio Histórico Municipal. 
 
Em virtude do acima exposto, propõe-se a criação da Área de Proteção Ambiental Municipal 
- APA Bororé-Itaim como unidade de conservação, no grupo de unidades de uso sustentável, 
nos termos da Lei Federal n° 9.985, de 18 de Julho de 2000, que institui o Sistema Nacional 
de Unidades de Conservação da Natureza - SNUC, regulamentada pelo Decreto Federal n° 
4.340, de 22 de Agosto de 2002. 
 
Trata-se, portanto, de mais uma iniciativa de proteção ambiental no âmbito municipal, sendo 
imprescindível que o Município, como principal interessado na preservação do meio 
ambiente e do bem-estar da população, desenvolva ações concretas, sendo certo que a 
criação da segunda Área de Proteção Ambiental Municipal na região vem consolidar essa 
atitude. 
 
A partir da promulgação da lei de criação da Área de Proteção Ambiental Municipal Bororé-
ltaim, será possível, por meio de lei específica, estabelecer o zoneamento geo-ambiental, 
como previsto na Lei Orgânica do Município. Tal zoneamento identificará as unidades 
territoriais que, por suas características físicas, biológicas e socioeconômicas, e pela 
dinâmica de uso e contrastes internos, devam ser objeto de disciplina especial, com vistas ao 
desenvolvimento de ações capazes de conduzir à preservação, conservação e recuperação dos 
últimos remanescentes de Mata Atlântica e de áreas permeáveis das referidas bacias 
hidrográficas, bem como à melhoria da qualidade de vida da população. 
 
A criação da APA Bororé-Itaim implica o reconhecimento de que a área demanda uma 
atenção especial por parte do Poder Público devido a fatores de ordem ambiental. Dessa 
forma, uma vez criada a APA, com base nos problemas especifícos da área, será efetuada 
uma delimitação interna como acima descrito, sempre tendo em vista os problemas lógicos 
específicos, de forma a ajustar a atuação do poder público à realidade concreta. 
 
Para tal fim, é fundamental a figura do Conselho, eis que, por meio dele, uma maior 
participação da sociedade civil. 
 
Nessa linha de consideração, o projeto colima uma aproximação com setores não-
governamentais e a população em geral, de forma a gerir a área em conjunto com tais setores 
e demais entidades governamentais atuantes, por meio de um Conselho Gestor com poderes 
e sem que haja centralização da gestão por nenhum outro órgão. Chama, assim, a sociedade 
civil a participar do processo e a assumir a sua parcela de poder-dever conjunto, nos termos 
do artigo 225 da Constituição Federal, além de promover uma maior conscientização. 



A experiência com a APA do Capivari-Monos. tem demonstrado que este é o melhor 
caminho para uma gestão eficaz, pois seu Conselho tem caráter deliberativo e a composição 
paritária, abrigando, desde seu efetivo funcionamento, importantes discussões sobre a região. 
 
Outro instrumento eficaz da gestão da unidade de conservação que se pretende implantar é o 
plano de manejo. Ele definirá as ações prioritárias e as responsabilidades de todos os atores 
envolvidos com a região, servindo como base para promover a preservação dos recursos ali 
existentes e o desenvolvimento de atividades compatíveis com a fragilidade desse espaço. 
 
Pode-se afirmar, pois, que a criação da Área de Proteção Ambiental Municipal Bororé-ltaim 
é apenas o ponto de partida para construção de um processo de gestão participativo e amplo 
naquela que é também uma das últimas reservas de biodiversidade da região Metropolitana 
de São Paulo. 
 
Com essas considerações, que existência de grande interesse público a justificá-la, é a 
medida submetida ao exame e deliberação dessa Colenda Edilidade. 


