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ECOTURISMO E O HOMEM COMO AGRESSOR E VÍTIMA DO MEIO 

AMBIENTE: APA BORORÉ-COLÔNIA 

 

RESUMO- Esta pesquisa bibliográfica tem como objetivo estudar a Unidade de Conservação Área de 

Proteção Ambiental Bororé-Colônia e seus conflitos de habitação, sob a perspectiva do 

desenvolvimento sustentável daquela comunidade em face da preservação ambiental. A Atividade do 

Ecoturismo como um importante instrumento viabilizador da proteção ambiental, por buscar o 

desenvolvimento econômico de forma harmônica com a preservação e conservação do meio ambiente, 

efetivando o desenvolvimento sustentável, sendo ainda destacado, que além da questão ambiental, 

também age a atividade como potencializador do desenvolvimento e progresso humano, viabilizando 

uma vida mais digna, sadia e com qualidade para a população envolvida. 

 

PALAVRAS-CHAVES: APA Bororé-Colônia; Trecho Sul Rodoanel; Áreas Naturais; Ecoturismo; 

Conflito Socioambiental. 

 



 

 
 

1. INTRODUÇÃO  

 

A expansão do adensamento urbano nas metrópoles, muitas vezes de 

forma desordenada, vem comprometendo a necessária manutenção das áreas 

naturais fornecedoras de bens e serviços ecossistêmicos fundamentais ao bem-

estar e à sobrevivência das populações. Historicamente, a expansão da mancha 

urbana nessa região se deu seguindo um padrão radial concêntrico, orientado 

principalmente pelos eixos viários (CAMPOS, 2004). As áreas naturais 

remanescentes urbanas estão à mercê de diversos vetores de pressão do 

desenvolvimento, como a ocupação por moradias irregulares e a construção de 

empreendimentos de significativo impacto ambiental (grifo nosso).Nesse 

cenário, a expansão das cidades que integram a Região Metropolitana de São 

Paulo ocorreu e continua a ocorrer de modo acelerado, avançando sobre as 

áreas de proteção dos mananciais, que passaram a ser parcial e indevidamente 

apropriadas para moradias e construção de obras de infraestrutura. 

 A Região Metropolitana de São Paulo (RMSP) é o quarto maior 

aglomerado urbano do mundo, com 21,4 milhões de pessoas (SEPE; GOMES, 

2008; EMPRESA..., 2014). Assim sendo, inserida nos limites da área de proteção 

aos mananciais e da Reserva da Biosfera do Cinturão Verde da Cidade de São 

Paulo, encontra-se a Área de Proteção Ambiental (APA), Bororé-Colônia, uma 

Unidade de Conservação de Uso Sustentável criada no município de São Paulo 

em 2006.  

2. APA BORORÉ-COLÔNIA LEI DE CRIAÇÃO Nº 14.162 

 

O então Prefeito do Município de São Paulo GILBERTO KASSAB, no uso 

das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal, 

em sessão de 3 de maio de 2006, decretou e eu promulgo a seguinte lei: 

Art. 1º Fica criada a Área de Proteção Ambiental Municipal Bororé-Colônia, 

estabelecidos seus limites e a sua forma de gestão. 

Art. 2º Esta área é considerada Área de Proteção Ambiental por reunir 

remanescentes de Mata Atlântica, demais formas de vegetação natural e 



 

 
 

mananciais de importância metropolitana, sendo uma importante área de 

captação de água. 

Art. 3º Sua criação tem por objetivos: 

I - promover o uso sustentável dos recursos naturais; 

II - proteger a biodiversidade; 

III - proteger os recursos hídricos e os remanescentes de Mata Atlântica; 

IV - proteger o patrimônio cultural; 

V - proteger as sub-bacias hidrográficas do Taquacetuba e Bororé, contribuintes 

do reservatório Billings e Itaim, contribuinte do reservatório Guarapiranga e 

importantes locais de captação de água; 

VI - promover a melhoria da qualidade de vida das populações; 

VII - manter o caráter rural da região; 

VIII - evitar o avanço da ocupação urbana na área protegida; 

IX - promover o resgate da memória histórica da imigração na região [...] 

 

Figura 1: Mapa, delimitação da APA Bororé-Colônia 

 

 

Fonte:www.docidadesp.imprensaoficial.com.br/NavegaEdicao.aspx?ClipID=20NKM9NALGHTS

e4JBSELU1KQOIT&PalavraChave=apa, (2018) 



 

 
 

 

Parágrafo único. A Área de Proteção Ambiental Municipal Bororé-Colônia 

definida no "caput" deste artigo não abrangerá o empreendimento denominado 

Rodoanel Mário Covas Trecho Sul Modificado, que se estende entre a BR-116 

(Rodovia Régis Bittencourt) e Av. Papa João XXIII, no Município de Mauá, 

Rodovia de Classe 0, que será desenvolvida e gerenciada pelo Desenvolvimento 

Rodoviário S.A. (DERSA), área está definida pela intersecção da área de 

implantação do Rodoanel com a área limítrofe da citada área de proteção 

ambiental [...]. Passa a vigorar em 24 de maio de 2006 a publicação da LEI nº 

14.162 no Diário Oficial do Município de São Paulo. Cria a Unidade de 

Conservação Área de Proteção Ambiental Bororé-Colônia (APABC). 

 

3. CONFLITOS SOCIOAMBIENTAIS NA APA BORORÉ-COLÔNIA 

ANTERIORES À CONSTRUÇÃO DO TRECHO SUL DO RODOANEL 

 

Os conflitos preexistentes à APA remetem sua origem às décadas de 60 

e 70, em que o território hoje inserido nos domínios da APA Bororé-Colônia 

enfrentou um processo de ocupação desordenado por migrantes de várias 

localidades do país. Após a ocupação dessa região os migrantes começaram a 

reivindicar regularização fundiária e serviços de infraestrutura básica, 

desencadeando conflitos de ordem socioambiental marcados pela disputa por 

recursos naturais (lotes, água, etc.) no processo de consolidação do uso e 

ocupação do solo. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Figura 2: Logomarca da APA Bororé-Colõnoa 

 

 

 

 

 

 

Fonte: /www.geocities.ws/apabororecolonia/colonia.JPG, (2018. 

 

No início da década de 90, com o objetivo principal de eliminar o trânsito 

de passagem, principalmente dos caminhões que atravessam a cidade 

intensificando os congestionamentos e causando problemas à saúde, o governo 

do Estado de São Paulo concebeu o projeto do Rodoanel Metropolitano Mário 

Covas, um dos mais complexos projetos de transporte urbano no Brasil, afetando 

a cidade de São Paulo e municípios situados nos entornos, com quatro trechos: 

Norte, Sul, Leste e Oeste. 

 

4. TRECHO SUL DO RODOANEL E OS IMPACTOS AMBIENTAIS 

 

Os impactos ambientais associados ao empreendimento do Trecho Sul 

do Rodoanel (danos à fauna terrestre e aquática, desmatamento, modificação 

da paisagem, poluição sonora, etc) tiveram como as principais compensações 

ambientais a criação de quatro Parques Naturais Municipais (PNM): Jaceguava; 

Varginha; Bororé e; Itaim, localizados no interior da APA Bororé-Colônia, 

totalizando 1.200 hectares protegidos em remanescentes de Mata Atlântica 

inseridos na área de influência direta do empreendimento (BERNARDELLI 

JUNIOR, J. M.; RUIZ, M. S.; GALLARDO, A. L. C., 2017). Segundo Fennell 

(2002, p. 84) “o parque foi implantado para prevenir a exploração do meio 

http://www.geocities.ws/apabororecolonia/colonia.JPG


 

 
 

ambiente e da vida selvagem, para recreação e, finalmente, como meio de 

estudo científico”.  

 No que tange a respeito de impactos ambientais segundo Maciel (2016, 

p.53): 

Outra relevante questão é a legitimação proporcionada pela 

presença de aparelhos infraestruturais do Estado neste tipo de 

região ocupada. Do mesmo modo, a omissão do Estado torna-

se anuência: a opção territorial escolhida pelos moradores acaba 

ratificada já que o Estado não atende ao desfazimento de obras 

ilegais em tempo hábil, e, por outro lado ainda fornece estrutura 

urbana: asfalto, energia elétrica, abastecimento de água, 

escolas etc. 

 

Ressaltando como o Rodoanel é uma rodovia classe zero e somente 

permite acesso na intersecção com outras rodovias a população local não 

acessa essa via expressa (grifo nosso). Concomitante a isso o Rodoanel Trecho 

Sul gerou conflitos que resultaram como principais modificações relacionadas no 

meio biofísico na região da APA Bororé-Colônia, nessa relação BERNARDELLI 

JUNIOR, J. M.; RUIZ, M. S.; GALLARDO, A. L. C. (2017, p 129) afirmam que:  

Inserem-se nesta categoria de conflitos a deterioração das 

estradas vicinais e vias locais na APA pelo tráfego pesado das 

obras, o assoreamento de corpos d´água, o desaparecimento de 

peixes nos corpos hídricos da região e a poluição sonora e 

impacto visual, decorrentes do empreendimento.  

 

Outro fato de conflito socioambiental está ligada à questão da moradia 

são elas: comercialização de áreas irregulares; invasões e ocupação de áreas 

de risco (próxima barrancos, a rios e riachos e nascentes d’água) e construções 

ilegais e irregulares (ampliação vertical e ou horizontal), ou seja, a ocupação 

desordenada próximos ou não de infraestrutura fornecida pelo Estado. 

Favorecendo assim, à prática dos mais variados crimes tanto contra a pessoa 

humana quanto os de natureza ambiental envolvendo desmatamento, 

exploração ilegal e predatória de recursos naturais, a captação irregular de água, 



 

 
 

lançamento de esgoto não tratado diretamente ao solo e nos corpos hídricos, a 

apropriação indevida de serviços públicos e privados, entre outros. 

Considerando “[...] o risco como a probabilidade de que um evento –

esperado ou não esperado – se torne realidade. A ideia de que algo pode vir a 

ocorrer, já então configura um risco” (DAGNINO, R. S.; CARPI JUNIOR, S. 2007, 

p 52). A APA Bororé-Colônia apresenta multifacetadas e os conflitos 

socioambientais são inevitáveis pois congregam uma multiplicidade de agentes 

naturais e sociais envolvidos determinando uma intrínseca relação entre os 

mesmos e impondo um elevado grau de complexidade para a busca de soluções. 

5. ECOTURISMO NA APA BORORÉ-COLÔNIA 

 

O Conselho Gestor, deliberativo, paritário entre a sociedade civil e o poder 

público e presidido pela Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente, é a 

instância colegiada de decisão em relação à APA que é Unidade de 

Conservação de Uso Sustentável, que funcionam em parceria com a 

comunidade, incluem áreas públicas e privadas. Nas APAs, o uso dos recursos 

naturais não é proibido, mas regulado, e os instrumentos para isso são o Plano 

de Manejo e o Zoneamento Ambiental. Diretrizes, prioridades e estratégias são 

definidas participativamente, eles identificam as potencialidades e fragilidades 

do território, estabelecendo diferentes graus de restrição ao uso dos recursos 

naturais e apontando as atividades econômicas compatíveis com a conservação 

(GUIA TURISTICO, 2012). 

Situada no território da Prefeitura Regional de Capela do Socorro, Zona 

Sul-SP, a APA Bororé-Colônia, obteve um ganho com a criação do Polo de 

Ecoturismo, legislação municipal estabelecida em 07 de janeiro de 2014, 

resultado de um movimento empresarial e turístico, a Lei nº 15.953. Em seu 

artigo 8º, a lei determina a ampliação de Políticas Públicas de melhorias capitais 

da localidade, e destacado impedimento da ampliação dos problemas fundiários 

supracitados, sob pena de prejudicar a explotação1. 

                                                           
1 Explotação para as geociências é um termo técnico usado para referir-se à retirada, extração ou obtenção 

dos recursos naturais, geralmente não renováveis, para fins de aproveitamento econômico, pelo seu 

beneficiamento, transformação e utilização. Contrapondo-se, a exploração, visa a descoberta, delimitação  



 

 
 

Apesar de ser uma península o bairro de Bororé, é conhecido como Ilha 

do Bororé, possui um acesso pela Avenida Paulo Guilguer Reimberg – Bairro de 

Varginha  e duas travessias de balsa que cruza a represa Billings tendo seu 

acesso principal pelo bairro de Grajaú e a segunda que interliga o bairro de 

Riacho Grande no município de São Bernardo do Campo, criando uma condição 

de isolamento2 que conferiu feição singular à paisagem tornando-se um dos 

bairros mais peculiares da cidade de São Paulo. O bairro de Colônia Paulista, 

fundado em 1829 com o nome de Colônia Alemã, é um dos mais antigos focos 

de colonização estrangeira do Brasil. Toda região tem alto potencial para turismo 

e lazer. Assim, na APA Bororé-Colônia o patrimônio histórico, turismo ecológico, 

o cicloturismo, o turismo cultural, o turismo rural sustentável e a gastronomia já 

figuram como atividades que podem gerar renda e contribuir para a 

sustentabilidade da região (grifo nosso).  

 

Figura 3: Primeira Balsa: Balsa Bororé 

 

Fonte: www.geocities.wsgeografeiroapaborore.html,( 2018) 

                                                           
2 O autor deste trabalho residente em Jd. Monte Verde sendo vizinho da ilha do Bororé também constata. 

Por ser distante a APA Bororé-Colônia para o desespero dos que gostam e defendem os animais, a ilha se 

tornou mais um ponto de desova para cães e gatos que um dia tiveram um lar e que de repente viraram lixo 

e como tal precisam ser descartados por seus donos em algum lugar. E que lugar melhor para isto do que 

uma ilha isolada da qual não se consegue mais voltar. Várias reportagens televisivas também foram feitas 

denunciando esse crime mas sem nenhum resultado efetivo por parte do poder público. Algumas pessoas, 

amantes dos animais, que moram por perto, tentam ajudar resgatando-os pedindo e desembolsando 

alimentos e veterinários, tentando na medida do possível minimizar o sofrimento dos animais. Fonte: 
http://esquadraopet.blogspot.com/2012/09/bororesao-paulo-ilha-do-abandono.html, 2018.  



 

 
 

 

Figura 4 – Segunda Balsa: Balsa Taquacetuba  
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Fonte: sstatic.panoramio.com.storage.googleapis.comphotoslarge3039222.jpg, (2018) 

 

A APABC oferece como atrativos:  o Mirante Natural da Cratera da 

Colônia; represas Billings e Guarapiranga com praias, passeio de barcos, 

caiaque e cursos náuticos; pesqueiros e restaurantes; artesanatos; igreja da 

Colônia, cemitério de Colônia, capela de São Sebastião do Bororé (desenho da 

logomarca) e o Templo Quan-Inn; Parques Naturais Municipais da Cratera de 

Colônia, Bororé, Varginha, Itaim e Jaceguava ideal para observação da fauna e 

flora; várias chácaras de produtos orgânicos, hospedagens, guias turísticos, etc 

(GUIA TURÍSTICO, 2012). 

O cambuci fruto típico da mata atlântica é abundante na região também é 

de extrema importância para a APABC, dele muitos produtores fazem produtos 

típicos. O sabor azedinho, que lembra uma mistura de limão com jabuticaba, 

traduz-se numa utilização versátil, pode-se produzir: cachaça, licor, suco, geleia, 

iogurte, sorvete, mousse, biscoito, bolo, molhos e recheios para pratos salgados 

e xarope. Os óleos essenciais extraídos da planta representam um grande 

potencial para a fabricação de cosméticos e fármacos (ROTA DO CAMBUCI). 

   

Figura 5: Fruto Cambuci 



 

 
 

 

Fonte: conexaoplaneta.com.br/blog/tag/pancs/, (2018) 

 

As atividades na APABC relacionadas à agricultura familiar são 

resistentes, trabalhando com frutas, legumes e hortaliças orgânicas, abastecem 

alguns hortifrutis e restaurantes, organizando-se através da Cooperativa 

Agroecológica dos Produtores Rurais e de Água Limpa da Região Sul de São 

Paulo (COOPERAPAS). Promovendo também em seus espaços circuitos 

ecoturísticos como vivência rural, casamento no campo, dentre outros eventos. 

Um dos famosos consumidores de produtos da COOPERAPAS é o restaurante 

da famosa chefe de cozinha Paola Carosella (Maciel 2016, p. 84). 

Segundo Santos (2006, p. 67), “o espaço é a sociedade, e a paisagem 

também o é. No entanto, entre espaço e paisagem o acordo não é total, e a 

busca desse acordo é permanente, essa busca nunca chega a um fim”. Os 

espaço mais promissores são aqueles que foram, desde o início, estabelecidos 

no local, em nível de povoado, utilizando uma abordagem integrada que prioriza 

a infraestrutura adequada e o uso dos materiais locais [...] (LINDBERG; 

HAWKINS, 2001). Na APABC, Maciel (2016), em contrapartida lembra [...] o que 

falta é a estrutura de acesso, tanto na prestação de serviço, da qualificação das 

empresas e pessoal apto ao trabalho (tecnicidade no atendimento), quanto da 

divulgação e estrutura pública (transporte viário, trilhos e pontos de 

pavimentação ecológica, etc). Está aí o descumprimento legal novamente 

impactando o desenvolvimento sustentável da região, eis que as Políticas 

Públicas não são suficientes para executar as diretrizes normativas, o que ainda 

pode ser corrigido. 



 

 
 

 Importante lembrar ainda que a região é o mais importante remanescente 

de Mata Atlântica do município. Portanto, quem for visitá-la deve ter alguns 

cuidados: trazer de volta todo o lixo, manter o máximo silêncio na mata e 

respeitar a privacidade dos habitantes locais. “Lembre que sua presença pode 

ser muito importante para ajudar na preservação dessa área” (GUIA 

TURÍSTICO, 2012). 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A região da APA Bororé-Colônia, pela própria ação antrópica é marcada 

por um processo histórico de segregação socioterritorial, há de considerar se 

houvesse a existência de um Conselho Gestor atuante antes do licenciamento 

do empreendimento estadual paulista Rodoanel, o Trecho Sul, poderia estimular 

um fórum para ampla participação da comunidade sobre as compensações 

ambientais, representando maiores benefícios para a população diretamente 

atingida pela imposição de dificultar as devidas licenças e assim, podendo 

minimizar os conflitos socioambientais.A gestão da cidade é pouco presente na 

região da APABC do ponto de vista do desenvolvimento sustentável, facilitando 

a ocupação irregular ou ilegal por moradias (pessoas de baixa renda), imóveis 

de médio e pequeno porte (comércio local) e, a extração da fauna e flora para 

comercialização ilegal. O antropoceno vive o período da informação, mas a sua 

qualidade produz efeito prejudicial na proteção ambiental.   

 O caráter pedagógico da Educação Ambiental na APABC a essa camada 

da sociedade não é atuante em nível potente de conscientização a respeitar a 

legislação ambiental colaborando assim para suas práticas delituosas.  E é 

necessário acolher populações que têm sido historicamente segregadas, 

suprindo suas necessidades para que possam receber educação adequada e 

serem parceiras em diversas iniciativas tal como aquelas que objetivam a 

proteção das Unidades de Conservação. 

Para mostrar parte das riquezas da região Sul da sua biodiversidade, seu 

patrimônio histórico e natural o Ecoturismo na APA Bororé-Colônia vem a 

contribuir para o desenvolvimento sustentável permitindo o acesso ao bem 



 

 
 

ambiental sem o degradar. Alia-se a isso o benefício de educar e incentivar a 

comunidade e turistas na preservação, na valorização e convivência com as 

populações tradicionais.        

 O objetivo desse trabalho é mostrar a antropização e seus efeitos e como 

o Ecoturismo pode atenuar com o seu conceito de atividade turística de forma 

sustentável, utilizando o patrimônio natural e cultural, com o mister de incentivar 

sua conservação e busca a formação de uma consciência ambientalista por meio 

da interpretação do ambiente, promovendo o bem-estar das populações. Por 

outro lado, a falta de dados em tempo real não permite a melhor tomada de 

decisão caracterizando este assunto como uma lacuna do conhecimento que 

poderá ser mais explorada em estudos futuros. 
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