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Riquezas
bem

cuidadas
Preservar a natureza é Preciso.  

e não aPenas Para manter a 
biodiversidade intacta como também 

Para garantir água tratada da 
mais alta qualidade. veja as ações 

sustentáveis que a sabesP emPreende 
em suas áreas Patrimoniais

Represa Cachoeira, 
integrante do  
Sistema Cantareira. FO
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Os números 
falam por si
reflorestamento, preservação da biodiversidade e dos recursos 
hídricos: eis algumas frentes de atuação que você conhecerá  
ao longo deste capítulo. Para começar, confira alguns índices  
que comprovam a relevância dessas iniciativas

Nos quatro sistemas,  
há vigilância constante  
em mais de 

44 mil 
hectares

Anualmente acontecem  
 centenas     de visitas  
de pesquisadores, escolas,  
empresas nacionais  
e estrangeiras em  
propriedades e  
instalações da Sabesp

Riquezas
bem

cuidadas

A fim de garantir a qualidade  
da água, amostras seguem todos  
os dias para análise em um dos 

21 laboratórios
(quatro deles são de água bruta e 17, 
de água tratada) da empresa na 
Região Metropolitana de São Paulo

Todos os anos, cerca de  

10 toneladas 
de lixo e outros descartes  
são removidas das margens  
dos reservatórios, durante  
limpezas periódicas  
coordenadas pela companhia

A recuperação florestal em áreas  
de empréstimo do Sistema  
Cantareira aconteceu em quase 

220 hectares 
na década de 1990

No Projeto Um Milhão de Árvores,  
a Sabesp, em parceria com  
outras três instituições, plantou 

1,4 milhão       de mudas  
ao redor das represas  
do Sistema Cantareira,  
entre 2007 e 2010

Durante a recuperação  
das matas ciliares, os dois viveiros  
da Sabesp produziram mais de 

900 mil mudas  
de 170 espécies nativas

Participante do Programa  
Nascentes, a Sabesp já plantou  
 213 mil mudas 
dentro do Sistema Cantareira  
e promete superar as 700 mil mudas 
de espécies nativas em 2018

Na Reserva Morro Grande,  
estão preservadas  
 dezenas de  
espécies da   flora e fauna  
nativas, em risco de extinção

A área pertencente ao Sistema  
Rio Claro é o lar de mais de
 15 mil espécies  
de plantas e 2 mil espécies  
de animais vertebrados 

A Sabesp permite o acesso  
de pesquisadores a seus sistemas.  
Entre as descobertas, estão  
 90 espécies       de orquídeas 
existentes apenas no Sistema Rio Claro

EVOLUÇÃO DO ínDICE DE COBERTURA 
VEGETAL DO SISTEmA CAnTAREIRA:

década  
de 1980

década  
de 1990

década  
de 2010 2017 década  

de 2020
(estimativa)

61% 64% 74% 75% 78%
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om extensas dimensões, os terrenos da Sabesp exigem 
um trabalho hercúleo e complexo quando o assunto é vi-
gilância. Os patrulheiros agem diariamente e em diversas 
frentes. Funcionários da empresa, e também terceirizados, 
realizam rondas de carro, de barco e a pé. O controle aéreo, 
por meio de drones (que fazem registros em vídeos e fotos), 

veio reforçar a gama de recursos adotados na tarefa de inibir invasões,
descartes irregulares e queimadas, capazes de gerar estragos irrever-
síveis se evoluírem para um incêndio de grandes proporções.
 Os locais que fazem fronteira com áreas altamente urbanizadas 
sentem ainda a grande pressão por parte da população que, muitas 
vezes, quer usufruir dos espaços, inclusive para lazer. Contudo, esse 
controle é rigoroso e também existem os contratos de cessão de uso 
para essas áreas lindeiras. As visitas são, sim, permitidas, desde que 
agendadas previamente. A Sabesp está sempre de portas abertas 
àqueles que desejam conhecer o funcionamento de uma das maiores 
empresas de abastecimento de água do mundo, estimulando a pre-
sença de pesquisadores e estudantes interessados na biodiversidade 
da região e na tecnologia associada à produção de água.

Vigília
constante

c
monitoramento é uma palavra que corre nas 
veias dos responsáveis por proteger cada metro 
quadrado das propriedades e por garantir  
a qualidade da água que chega à sua casa

Riquezas
bem

cuidadas

COnTROLE AÉREO
O drone é capaz de identificar
irregularidades no terreno  
e acompanhar a evolução do
reflorestamento. Em um voo
realizado em dezembro de 2016,
o equipamento registrou com alto
nível de precisão a Represa
Cachoeira, no Sistema Cantareira.

CAmInHOS DISCRETOS
A circulação dos veículos de 
ronda dentro das áreas da Sabesp 
ocorre em estradas de terra  
ou em trilhas bem fechadas.  
Esta, ao lado, é um dos caminhos 
que cortam a Mata Atlântica, 
dentro do Sistema Rio Claro.FO
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 O engajamento dos envolvidos na fiscalização é de 100%, sempre com apoio 
do departamento jurídico quando há procedimentos burocráticos e legais em 
questão. Além dessa mobilização interna, a Sabesp se articula com outras esferas 
por meio dos Comitês de Bacias Hidrográficas, grupos que contam com repre-
sentantes do poder público, de organizações civis e de usuários (inclui empresas 
sujeitas ou não à outorga de direito de uso). A missão desses grupos é aprovar o 
Plano de Recursos Hídricos da Bacia, acompanhar sua execução e sugerir ações 
para o cumprimento das metas, dentre outras atribuições. Nos encontros regula-
res, os debates giram em torno de um interesse comum: o uso da água. A Sabesp, 
há décadas, participa desses fóruns com o intuito não apenas de expor seu lado 
dentro da complexa gestão de recursos hídricos como também de compreender 
as diferentes necessidades e contribuir com soluções para eventuais conflitos.

Paralelamente a esses monitoramentos, ainda há uma importantíssima e 
óbvia frente de atuação para assegurar a qualidade das águas em todos os 
sistemas: a coleta diária de amostras, encaminhadas para análise em um dos 
quatro laboratórios de água bruta da empresa na Região Metropolitana de 
São Paulo. Assim, a Sabesp prima não só pelo cuidado com a água, como 
também com o meio ambiente.

nA ROTA DO  
TREm DE CARGA 
Um dos pontos de 
vulnerabilidade no Sistema 
Alto Cotia é o entorno da 
linha férrea que atravessa 
a reserva, conectando 
mairinque a Santos.  
Há fiscalização intensa  
nos mais de 10 km dentro 
do terreno da Sabesp,  
pois os focos de  
queimada começam  
quase sempre por ali.

OPERAÇÃO InTEGRADA 
Em ação com órgãos públicos 
parceiros e com um convite 
especial à participação da 
comunidade, a Sabesp realiza 
limpezas periódicas nas margens 
da Represa Paiva Castro,  
integrante do Sistema Cantareira. 
Nessas operações, são retiradas 
toneladas de entulho e objetos 
descartados, como pneus,  
móveis, plásticos, entre outros.
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o longo de sua trajetória, a Sabesp amadureceu seu 
posicionamento diante de questões hoje essenciais, 
como a preservação e a conservação de matas ciliares 
– faixas verdes às margens de córregos, rios, nascen-
tes e mananciais. A estabilidade do solo e a regulação 

dos ciclos de água são algumas das funções cumpridas por essa 
vegetação. Naturalmente, a elevada qualidade da água que a em-
presa se orgulha de produzir, somada às ações voltadas à recupe-
ração dessas porções de verde, reforça a segurança hídrica.

Se monitorar os mais de 35 mil hectares de áreas protegidas 
(descontadas as áreas dos mananciais) na Região Metropolitana 
de São Paulo exige planejamento e uma operação complexa e 
intensa, imagine refazer a floresta que um dia, há séculos, preen-
cheu todo esse vasto território. Junto com empresas parceiras, 
órgãos públicos e com a comunidade, a companhia desenvolve 
ideias, dissemina seu engajamento em atitudes sustentáveis e 
coloca a mão na massa a fim de resgatar o cenário nativo de ou-
tros tempos. Para isso, conta com um time multidisciplinar de 
profissionais: técnicos florestais, agrônomos, engenheiros, biólo-
gos, geógrafos, entre outros.

a

A floresta
de volta
não é de hoje que a sabesp direciona seu 
olhar à recuperação de matas nativas.  
entenda como as equipes multidisciplinares 
atuam para reflorestar áreas degradadas

Riquezas
bem

cuidadas

Antes de aprender sobre as principais ações am-
bientais já realizadas, lembre-se que os sistemas 
tratados neste relatório se inserem em regiões pro-
tegidas, como parques estaduais, reservas flores-
tais, Áreas de Proteção Ambiental (APAs) ou Áreas 
de Preservação Permanente (APPs). Todas estão 
sob regulamentação do Código Florestal Brasileiro, 
que segue nova lei estabelecida em 2012 (a anterior 
datava de 1965). O objetivo de ambas as denomi-
nações é garantir que as atividades humanas res-
peitem as características ambientais do lugar, man-
tendo os ecossistemas em equilíbrio. Com isso em 
mente e a consciência sobre a conexão direta das 
matas com os recursos hídricos, a gestão ambien-
tal promovida pela Sabesp mira tanto a cultura de 
prevenção quanto a de recuperação. Agora, sim, os 
exemplos de sucesso.

Resgate gradual
A barragem e o represamento de água ocasionam 

impactos diretos e indiretos. Entre as consequências 
secundárias está o surgimento de trechos estéreis, 
denominados áreas de empréstimo. Como eles sur-
gem? Para a construção da barragem, utiliza-se a 
terra removida de locais contíguos. Morros com vi-
sual desértico passam a pontuar a paisagem próxima 
à represa. E a situação não se reverte por si só. Por 
isso, a Sabesp preparou um plano de regeneração 
de 13 dessas regiões, todas no Sistema Cantareira.  

A aplicação de técnicas agronômicas e ecológi-
cas para tratar os locais degradados aconteceu em 
paralelo a ações complementares da companhia, 
que aproveitou para ensinar e sensibilizar a comu-
nidade local sobre a importância desse trabalho de 
formiguinha, iniciado em 1996. Cada área de em-
préstimo tinha suas particularidades: algumas com 
processos avançados de erosão, outras de acesso 
difícil e ainda com declividade acentuada. Com 
planejamento individualizado, repôs-se a cobertu-
ra vegetal no menor tempo possível.

TUDO nO SEU TEmPO
 À distância, pode-se pensar  
que este morro é apenas  
um gramado, mas trata-se de  
um dos muitos recuperados  
na borda da Represa Cachoeira,  
dentro do Sistema Cantareira.  
A vegetação replantada, ainda em 
crescimento, convive com trechos 
ocupados por matas originais.

FO
TO

: D
IV

U
LG

A
Ç

Ã
O

/S
A

B
ES

P



4140

O DESERTO ERA AQUI
Assim ficavam as áreas de empréstimo 
durante a construção das represas  
Jaguari e Jacareí, no Cantareira. O registro  
de maio de 1996 comprova a presença 
de apenas terra estéril e água. A situação 
precisava ser revertida o quanto antes.

Os números e os registros da evolução dessas áreas indicam que o es-
forço compensou. A recuperação aconteceu em aproximadamente 212 
hectares, área parecida com a do Parque Ibirapuera. Nesse processo, a 
Sabesp montou dois viveiros florestais, um próximo à Represa do Ja-
guari, dentro do Sistema Cantareira, e outro na Reserva Florestal do 
Morro Grande, no Alto Cotia. Deles saíam as mudas a serem plantadas, 
depois da recuperação do solo, com o intuito de refazer a mata nativa. 
Os viveiros produziram mais de 900 mil mudas, de 170 espécies dife-
rentes. Entre elas, alguns nomes conhecidos pelos leigos como angico-
-branco, ingá-do-brejo, tamboril, peroba-rosa e cedro-rosa.

As imagens selecionadas comprovam que os enormes buracos e 
valas, tecnicamente chamados de voçorocas, desapareceram. Os ma-
nanciais agradecem: afinal, a terra erodida seguia em direção a eles,  
e poderia assoreá-los caso nenhuma medida fosse tomada.

SURGE Um nOVO CEnÁRIO
Sozinha, a natureza não 

conseguiria se recompor. Uma 
complexa operação de reabilitação 

das áreas degradadas envolveu 
centenas de profissionais. Não 

bastava apenas plantar espécies 
nativas; algumas etapas, como 
aterro, preparação de terraços, 
roçagem e adubação, deveriam 

acontecer previamente. Sem falar 
na manutenção, essencial para  
o sucesso do reflorestamento.  

Estas imagens aéreas retratam  
a área de empréstimo 10 (A10),  

próxima à Barragem Jacareí.
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InSPEÇÃO RIGOROSA
Antes do plantio, as mudas passam 
por avaliação de técnicos experientes.  
A qualidade e a procedência das 
espécies devem ser de excelência a fim 
de garantir ao máximo a continuidade 
do processo de reflorestamento. 
Abaixo, mudas de angico-branco 
e plantio de aroeira-pimenteira.

VERDE QUE TE QUERO VER 
Com as ações ambientais no Cantareira, 

a cobertura florestal às margens de 
suas represas registrou aumento de 

40%, comparada ao fim da década 
de 1990. Nestas imagens, áreas 

replantadas na Represa Cachoeira,  
no primeiro semestre de 2017.

A união faz a força
Mais uma vez, a Sabesp reforça sua preocupação ambiental 
com seu envolvimento no Projeto Um Milhão de Árvores. Uma 
aliança com as organizações The Nature Conservancy (TNC) e 
Instituto de Pesquisas Ecológicas (IPÊ), e com a empresa pú-
blica paulista Desenvolvimento Rodoviário S.A. (Dersa), que 
ampliou a cobertura vegetal ao redor das represas do Sistema 
Cantareira. Juntas, as quatro instituições alcançaram a marca 
de 1,4 milhão de árvores plantadas entre 2007 e 2010. 

Sementes hoje, árvores amanhã
Esforços coordenados entre a Sabesp e o Governo do Esta-
do de São Paulo transformaram o Programa Nascentes em 
ótimo exemplo de trabalho de proteção ambiental. Pre-
sente em muitos municípios paulistas, o programa envolve  

diversos setores da sociedade, unidos por uma causa comum: 
preservar e recuperar matas ciliares. Essas áreas verdes, que 
abraçam as fontes de água, merecem tal mobilização.

Além de órgãos públicos, ONGs, escolas, proprietários e 
lindeiros, o programa também é atraente para corporações 
interessadas em compensar emissões de carbono ou reduzir 
a pegada hídrica – expressão que indica o volume de água uti-
lizada na produção de bens e serviços. Companhias, como a 
Sabesp, que extrapolam suas metas recebem o Selo Nascentes, 
espécie de atestado de compromisso com o meio ambiente.  
A significativa contribuição da empresa já inclui 213 mil mu-
das de espécies nativas plantadas em áreas do Sistema Can-
tareira e, até 2018, esse número vai ultrapassar a casa das 
700 mil mudas. Em alguns anos, a intenção é superar o plan-
tio e a manutenção de mais de 1 milhão de mudas.    
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Guardiões 
da história
muitas das edificações antigas dentro dos terrenos 
da sabesp são mantidas em suas características 
originais. Preservá-las valoriza as origens  
do nosso sistema de abastecimento de água

Riquezas
bem

cuidadas

omo a maior parte dos siste-
mas de abastecimento data 
da primeira metade do século 
20, suas edificações e demais 
estruturas originais tornam-

-se parte da memória da região onde se 
localizam. Cuidar desse patrimônio tam-
bém configura uma atitude sustentável. 
Apesar de as visitas serem restritas, quem 
tem a oportunidade de conhecer um pou-
co dessas áreas entende rapidamente que 
os avanços tecnológicos incorporados aos 
processos de saneamento convivem bem 
com a infraestrutura antiga. No Sistema 
Rio Claro, há três casas centenárias ergui-
das para acolher os engenheiros envolvi-
dos na obra. Um deles, um finlandês, che-
gou a morar por anos ali. Atualmente, sua 

ex-residência acolhe os responsáveis pela 
administração do sistema, mas com parte 
do mobiliário original conservado.

Torres de captação de água, tubulações, 
bombas e registros veteranos pontuam 
todas as propriedades da companhia. Na 
zona norte da capital, algumas instalações 
até fazem parte de roteiros turísticos. Uma 
das principais é a Casa de Bombas, no 
Núcleo Engordador, onde começou a fun-
cionar o Sistema Cantareira Velho, como 
mencionado no capítulo A Metrópole e 
Suas Águas. Hoje, essa área faz parte do 
Parque da Cantareira. Outros equipamen-
tos igualmente antigos e desativados per-
manecem em seus locais de origem, des-
pertando nostalgia e curiosidade em quem 
passa diante deles.

c TRAVESSIA SECULAR 
Dentro do Sistema Rio Claro, 

ainda é possível atravessar pontes 
construídas no início do século 20. 

Metal e madeira, combinados, 
permitem a transposição com 
carros. Em primeiro plano, um 

registro desativado de uma das 
adutoras da propriedade.

Em PLEnA FORmA 
Construído entre as  
décadas de 1930 e 1940, 
este edifício atualmente 
sedia a administração  
do Sistema Rio Claro, 
localizada junto da estação 
de tratamento. Nele 
também funciona um dos 
laboratórios da empresa.

RESISTEnTE AO TEmPO 
A antiga torre de captação do Poço 
Preto, ainda em operação, bombeia  
a água transportada ao longo de  
86 km até a capital. Hoje, ela também 
faz as vezes de mirante, para aqueles 
que monitoram a região e gostam  
de contemplar a vastidão verde.
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água não é o único tesouro guardado nos reservatórios da 
Sabesp. Especialmente em dois dos sistemas localizados 
em áreas pertencentes à companhia – o Alto Cotia e o Rio 
Claro –, a riqueza da fauna e da flora desperta a atenção 
de pesquisadores e organizações ambientais. O primeiro 
se situa na preservadíssima Reserva Florestal do Morro 

Grande (11,1 mil hectares), enquanto o segundo ocupa 16 mil hectares 
inteiramente inseridos no Parque Estadual da Serra do Mar.      

Morro Grande caminha para tornar-se ainda mais protegida, ao ga-
nhar o status de Reserva do Patrimônio Particular Natural (RPPN) como 
forma de compensação pelas obras em andamento de um novo siste-
ma, o São Lourenço. Mas seu atual grau de conservação já foi mais do 
que suficiente para virar o novo habitat de duas onças-pardas (espécie 
também conhecida como suçuarana), encontradas no intervalo de um 
ano na cidade de Itapevi. Por meio de uma articulação entre a Polícia 
Ambiental, que resgatou os felinos, e a Associação Mata Ciliar, atuante 
na região em cuidados com animais silvestres, montou-se uma opera-
ção para soltar ambas as onças na reserva da Sabesp. Hoje, a associação 
segue conversando com a companhia para delimitar áreas de soltura 

Vida em 
movimento

a

Preservados, os mananciais são redutos da 
biodiversidade. Por consequência, tornam-se  
objeto de estudo ou campo de ação para 
universidades, ongs e interessados em geral,  
a quem a sabesp sempre franqueia o acesso

Riquezas
bem

cuidadas

em suas propriedades, inclusive no Cantareira: medidas bem-vindas 
para devolver os bichos a seus respectivos ecossistemas, tão fragmen-
tados devido ao desmatamento e à expansão urbana desordenada.

Reservas como essa, desprovidas de muros ou cercas a fim de permitir 
o livre trânsito de animais, pedem investimento em manutenção, vigilância 
e estrutura para recepção de grupos, algo que muitas empresas podem en-
tender como dispendioso e desnecessário. Não a Sabesp, que enxerga uma 
relação cristalina entre o cuidado com o meio ambiente e a qualidade da 
água. Basta vermos o exemplo do Sistema Guarapiranga, cujo terreno, não 
pertencente à empresa, está tomado por ocupações irregulares. Em situa-
ções assim, ninguém sai ganhando: nem a flora nem a fauna, menos ainda 
o manancial e as pessoas, submetidas a condições precárias de habitação.

DE VOLTA PARA CASA 
Capaz de sobreviver em áreas 
como pastagens, a onça- 
-parda não está em extinção, 
mas já desapareceu de muitas 
localidades devido a fatores 
como caça, atropelamentos e 
destruição de seu habitat natural. 
A Reserva Florestal do morro 
Grande, da Sabesp, recebeu 
entre 2016 e 2017 dois animais 
resgatados nas proximidades. 



48

Entre 2000 e 2005, Morro Grande foi objeto de estudo de um 
grupo formado por 20 pesquisadores e 25 estudantes de três 
instituições: o Instituto de Biociências da USP, o Instituto de 
Botânica e o Departamento de Engenharia Civil da Unesp. O 
inventário resultante dessa força-tarefa ressalta o interesse 
biológico da reserva, até então pouco explorada do ponto de 
vista científico, e fornece bases seguras para sua conservação 
e manejo. O trabalho, disponível online, faz um especial agra-
decimento à Sabesp não só por ter aberto as portas da reserva 
como pelo financiamento que permitiu a compilação dos resul-
tados e a organização de um banco de dados. 

Em SEGURAnÇA 
O levantamento feito em Morro 
Grande pelo consórcio de 
pesquisadores da USP, do Instituto 
de Botânica e da Unesp entre 2000 
e 2005 apontou a presença de  
várias espécies em risco de extinção. 
Entre elas, o gato maracajá, a 
araucária (entre outras 20 árvores)  
e o sagui-da-mata-escuro.

Riquezas
bem

cuidadas
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FLORES RARAS 
Mapear a ocorrência de orquídeas 
não é dos trabalhos mais simples, 
pois, quando elas não estão floridas, 
podem passar despercebidas. Ainda 
assim, o orquidólogo Masuji Kayasima 
classificou 90 tipos que só existem  
na região do Sistema Rio Claro.

rígido: a Sabesp libera apenas dez visitantes por 
dia, somente nos fins de semana, e mediante a 
assinatura de um termo de responsabilidade.   

Pesquisas de campo
As restrições de visitação em nada atrapalha-
ram os estudos feitos pelo orquidólogo Masuji 
Kayasima, de Mogi das Cruzes, nos últimos 45 
anos. Nesse período, ele identificou cerca de 90 
espécies que só existem lá, montou trilhas sina-
lizadas com orquídeas e salvou centenas que se 
encontravam caídas, amarrando-as em árvo-
res. Atualmente, ele acompanha mais de perto 
duas espécies, a Haulleqia brackhurtiana e a 
Oncidium paranapiacabense, ambas bastante 
raras porque são difíceis de polinizar. E, apesar 

da idade avançada, vai ao Rio Claro sempre que 
pode – idealmente, a cada 15 dias. 

Outros frequentadores assíduos são os alunos 
e pesquisadores do Museu de Zoologia da USP, 
que mantém ali a Estação Biológica de Boraceia 
numa área cedida pelo Estado para a universi-
dade. O núcleo possui salas de aula, laboratório 
e alojamento, e conta com autorização do Ibama 
para coletar animais para pesquisa. 

Visitas de escolas, é claro, são sempre bem-vin-
das – basta agendar. No Alto Cotia, os funcionários 
mais antigos já percebem até uma mudança de 
comportamento nas atuais gerações. Ótima notícia, 
porque as crianças de hoje serão os profissionais 
de amanhã. Nas mãos deles, recairá a responsabili-
dade de dar continuidade a todo esse trabalho. 

Bioma precioso
Com seus 16 mil hectares encravados no Parque 
Estadual da Serra do Mar, o Sistema Rio Claro 
responde por cerca de 5% da maior unidade 
de conservação de um remanescente de Mata 
Atlântica no país. Esse bioma, não custa lem-
brar, reduziu-se a apenas 8,5% de sua cobertu-
ra original (considerando somente a soma das 
porções florestais significativas, acima de 100 
hectares). Ainda assim, é o lar de mais de 15 mil 
espécies de plantas e 2 mil espécies de animais 
vertebrados, entre os quais vários ameaçados 
de extinção. A exuberância da biodiversidade é 
diretamente proporcional à sua atual fragilida-
de: de acordo com a última medição da Funda-
ção SOS Mata Atlântica, realizada entre 2015 e 

2016 em conjunto com o Instituto Nacional de 
Pesquisas Espaciais (Inpe), o desmatamento da 
floresta nos 17 estados em que ela está presente 
aumentou 58% em relação ao período anterior. 

Alarmantes, esses dados reiteram a impor-
tância de cuidar daquilo que está ao nosso al-
cance. Os 5% do Parque Estadual da Serra do 
Mar que cabem à Sabesp podem parecer pouco 
representativos em termos de área, mas é ali que 
se situa um dos raros trechos de mata primária 
– ou seja, tal qual ela surgiu – em todo o Brasil. 
A Fundação Florestal, autora do mais completo 
inventário florístico já feito na região, elaborado 
entre 2009 e 2010, classificou o local como zona 
intangível, dada sua relevância ambiental. Por 
esse motivo, o controle de entrada é bastante 

OS DOnOS DA CASA
Animais de médio a grande 
porte, como capivaras 
e bichos-preguiça, são 
típicos da Mata Atlântica. 
Herbívoros, dependem 
diretamente da vegetação 
conservada para sobreviver.

VISITAnTES ILUSTRES 
No Sistema Alto Cotia, visitas de 
escolas das proximidades acontecem 
com frequência e contam com a 
recepção caprichada de funcionários 
da Sabesp, que se orgulham  
de colaborar com a educação 
ambiental das futuras gerações.
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