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APA RIO GRANDE 

Apresentação 

 

 
O Instituto CausAmbientalis - ICA é uma organização da sociedade civil 

sem fins lucrativos. Fundada em 2001, com sede na Rua Argentina n.11, bairro 

Parque Pouso Alegre em Rio Grande da Serra, que tem como missão 

promover a conservação da biodiversidade da Mata Atlântica, através da 

educação ambiental, do ecoturismo e do desenvolvimento sustentável com 

geração de emprego e renda. Oferece: palestras, oficinas, debates, artes 

cênicas, expressão corporal e musical com objetivo a conscientização 

ambiental. 

 

Proposta 

 
  

O Reconhecimento da riqueza e da extrema importância ambiental da 

região possibilita a criação da Unidade de Conservação de Uso Sustentável – 

APA Rio Grande, localizada no mesmo município, conforme mapa indicativo 

(figura 01) que será avaliado por especialistas e órgãos competentes, com 

participação dos órgãos públicos, sociedade civil e população em geral. 

Disposto as Leis de Unidade de Criação (Lei Federal 9.985/2000), Lei dos 

Mananciais (Lei nº 9.433/1997), Lei das Florestas (LEI Nº 12.727, DE 17 DE 

OUTUBRO DE 2012.) e o Art. 225 da Constituição Federal. 

 O município de Rio Grande da Serra possui seu território total em área 

de manancial e Mata Atlântica, com grande biodiversidade da fauna e flora, 

algumas em risco de extinção. 

 As características físicas da região (geográfica e geológica) 

possibilitaram o surgimento de grande quantidade de nascentes, ribeirões,  
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riachos e rios que alimentam os sistemas de abastecimento de água da região 

metropolitana do estado de São Paulo, como a represa Billings. 

 Nesse contexto, o Instituto CausAmbientalis – ICA, vem propor junto aos 

Conselhos Participativos e Secretarias Municipais e membros do Núcleo 

Gestor, a inclusão no Plano Diretor Municipal de um estudo para criação de 

uma UC-Unidade de Conservação para Rio Grande da Serra, onde para o 

município enquadra-se uma APA-Área de Proteção Ambiental (com alto grau 

de ocupação humana) para corredores ambientais, incluindo como exemplo os 

os bairros: Recanto Monte Alegre, Chácara Santo Inácio, Parque Pouso Alegre, 

Roncon, Fazenda São Joaquim, Chácara Santa Fé, Chácara São Francisco e 

Bairro Pedreira, na preservação dos últimos remanescentes de mata atlântica 

da região Metropolitana do Estado de São Paulo, obter assim e fazer cumprir 

as leis vigentes com o plano de manejo, na conservação dos recursos naturais 

de maneira sustentável. 

 

VANTAGENS 

- Para criação dessa Unidade de Conservação em específico, não precisa de 

desocupação humana; 

- Através do Plano de Manejo a Prefeitura de Rio Grande da Serra poderá 

receber verbas dos governos Estaduais e Federais para o município (exemplo: 

Pagamentos por Serviços Ambientais-PSA, entre outros); 

- Facilidade de financiamento privado com projetos de pesquisa, cursos e 

oficinas; 

- Maior visibilidade na região Metropolitana e o aumento no trade do Turístico 

para o município (pousadas, restaurantes e ecoturismo); 

- Geração de emprego e renda; 

- Conservação da fauna, flora e recursos hídricos de forma sustentável. 

 

DESVANTAGENS 

- Não há. 
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Segue abaixo um exemplo de UC para Rio Grande da Serra, que será 
avaliada no decorrer de todo o processo com a participação livre de toda 
População e órgão públicos. 
 
 

 
Figura 01- APENAS EXEMPLO PARA UMA ÁREA DE CONSERVAÇÃO 

 

 

Justificativa 

 

 
 Nos últimos anos presenciamos a crise no abastecimento de água em 

diversas cidades do estado de São Paulo, atingindo cerca de 20 milhões de 

pessoas pela estiagem e diminuição na oferta de água potável.  

 Por ser área de manancial e possuir 40% de seu território de floresta 

nativa, abrigar várias espécies da fauna e flora (muitas não catalogadas pela 

ciência), centenas de nascentes e dezenas de rios, Rio Grande da Serra, é o  
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principal responsável para o abastecimento de água do Reservatório da 

Represa Billings e atualmente serve de transposição das águas para a Represa 

Taiaçupeba do Sistema Alto Tietê onde seus reservatórios atingiram 4,1%, o 

menor nível da história. 

 Por esses motivos justificasse a grande importância de trazer esse 

projeto de preservação dos remanescentes florestais. 

 

 

 

Objetivo 

 
 

 O objetivo principal do projeto com a criação da Unidade de 

Conservação, APA RIO GRANDE, é garantir o abastecimento de água potável 

para toda a região Metropolitana de São Paulo, além de melhorar a qualidade 

do ar e contribuir para o aquecimento global. Conciliar preservação e 

conservação ambiental com desenvolvimento econômico de modo sustentável, 

para as atuais e futuras gerações.  

 Com a implementação da APA RIO GRANDE, o município 

consequentemente terá aumento das potencialidades turísticas como: o 

ecoturismo, a culinária e o cultivo de frutas da região e plantas medicinais, o 

artesanato feito a partir da matéria prima local extraída de forma sustentável, o 

incentivo a pesquisa científica, além de trazer emprego e renda aos moradores 

locais. 
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Compromisso 

 

O Instituto CausAmbientalis – ICA se compromete no desenvolvimento de  todo 

o processo desde o PMMA – Plano Municipal da Mata Atlântica e a criação da 

Unidade de Conservação: 

 

- Mobilização da sociedade; 

- Cronograma de reuniões; 

- Articulação entre os órgãos públicos e privados; 

- Parcerias de especialistas; 

- Estrutura e material para as atividades; 

- Recursos humanos; 

- Projeto de pesquisa (levantamento de dados). 


