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Quando o assunto é sustentabilidade,  
os horizontes de prazo se expandem. 

o olhar à frente reQuer planejamento, 
sem deixar de lado as Questões  

Que exigem atenção imediata

Visão
futurode

Água limpa e 
cristalina: recurso 
vital que a Sabesp 
trata com cuidado  

e respeito.
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uem passou a fechar a torneira enquan-
to escova os dentes ou recolher a água 
do banho com balde para reaproveitar 
na limpeza sabe: uma vez incorporados 
à rotina, hábitos como esses dificilmen-
te desaparecem. Na escala das operações 

de uma corporação, guardadas as devidas proporções, 
acontece algo semelhante. A tomada de consciência 
não conhece caminho de volta.
 Ao lidar com recursos hídricos, a Sabesp carrega 
a responsabilidade ambiental em seu DNA. E isso se 
reflete na formação de equipes multidisciplinares e 
proativas, cujos integrantes propõem e conduzem 
iniciativas que podem até começar de forma isola-
da, mas logo são encampadas institucionalmente.
 
Parcerias afinadas
Os novos planos para os viveiros de mudas de es-
pécies nativas na Represa do Jaguari, em Bragança 
Paulista, e na reserva Morro Grande, em Cotia, exem-
plificam essa estratégia. Antes administrados inter-
namente, eles agora são objeto de consulta pública 
para delegar sua gestão, operação e manutenção, por 
meio de um instrumento de cooperação, a uma or-

q ganização que tenha expertise no assunto e possa 
desenvolver ali atividades de educação ambien-
tal, além de seguir produzindo mudas de árvores 
para reflorestamentos atuais e futuros. Trata-se 
de colocar os viveiros em boas mãos, para que 
a Sabesp se concentre nas inúmeras demandas 
operacionais inerentes à sua atividade.
  A continuidade da reposição da cobertura ve-
getal, em especial no Cantareira, fala diretamente 
ao coração verde da companhia. Prosseguir com 
a formação de um denso cinturão verde, a come-
çar pelas margens das represas, é uma maneira de 
evitar o acesso indevido e preservar a qualidade da 
água. Recentemente, a Sabesp obteve aprovação da 
Cetesb para concentrar ali todas as ações de plan-
tio que seus diversos setores se prontificam a fazer 
para cumprir termos de compromisso de recupe-
ração ambiental. Essas áreas também são alvo de 
parceria com instituições e empresas que desejam 
investir em reflorestamento, seja por essência do 
negócio, por contrapartida à realização de cons-
truções, seja para compensar emissões de gases 
de efeito estufa (GEE). Dessa forma, a empreitada 
ganha escala ao unir forças de diferentes braços 

da empresa e de parceiros externos em prol de um 
objetivo comum: elevar ao máximo o índice de co-
bertura vegetal do Cantareira, que hoje é de 75%.

Valor ecossistêmico
Ao conduzir reflorestamentos e zelar por mais de 
35 mil hectares (presentes dentro de uma área to-
tal de 44,53 mil hectares, que inclui as superfícies 
de água dos reservatórios), a Sabesp faz mais do 
que demonstrar efetiva participação no cuida-
do com o meio ambiente: ela se posiciona como 
uma empresa que também presta um valoroso 
serviço ecossistêmico (termo que designa as ta-
refas realizadas pelos ecossistemas para propi-
ciar a vida humana, tais como a regulação do 
clima e do ciclo hidrológico). Atualmente, a com-
panhia enfrenta o desafio de mensurar os bens  
e serviços ambientais proporcionados por flores-
tas e pelo conjunto de recursos hídricos sob seus 
cuidados – um tesouro de valor inestimável. Basta 
lembrar que qualquer atividade econômica depen-
de de serviços ecossistêmicos para a provisão de 
matérias-primas e insumos, causando, de alguma 
forma, alterações ambientais. Assim, é importante  

o conhecimento desses impactos ao longo das cadeias 
produtivas, a inovação em práticas e processos e a de-
finição de estratégias para levar em conta o custo dos 
serviços ecossistêmicos nas políticas empresariais.

Movimento mundial
Todas essas frentes, além das muitas histórias rela-
tadas neste documento, se enquadram nos Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável (ODS) propostos em 
2015 pela ONU, na Cúpula das Nações Unidas, para o 
Desenvolvimento Sustentável. Por essa agenda mun-
dial, da qual a Sabesp também é signatária, os parti-
cipantes se comprometem a orientar sua política e 
seus negócios a fim de cumprir os objetivos até 2030. 
 No objetivo número 6, Água Limpa e Saneamen-
to, a empresa atua com mais ênfase. Mas, como a 
água flui sem respeitar fronteiras, ela irriga todos os 
demais pontos do documento, relacionando-se com 
objetivos tão diversos quanto Boa Saúde e Bem-Es-
tar e Combate às Alterações Climáticas. Na prática, 
a adesão aos ODS ajudou a companhia a formatar 
sua visão de futuro, e isso em muito contribuirá para 
desenhar os tantos projetos ambientais que, certa-
mente, ainda estão por vir.

O CULTIVO CONTINUA 
A retomada dos dois viveiros de 
mudas localizados nos sistemas 

Cantareira e Alto Cotia dará suporte 
às ações de reflorestamento  

e educação ambiental nas 
propriedades da Sabesp.
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