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Interligação entre as Represas Jaguari (bacia Paraíba do Sul) e Atibainha (bacias PCJ) 

Esclarecimentos à Prefeitura de Igaratá, Reflorestamento Microbacia do Charco 

Em atendimento ao ofício CETESB 578/15/IE, de 24/07/2015, a Sabesp apresenta, a seguir, 
esclarecimentos ao Ofício SEMAI no 29/2015, emitido pela Prefeitura de Igaratá em 08/06/2015. 

 

 

Assunto: Restauração de 50 ha na microbacia do Charco em Igaratá 

Referência: Audiência Pública da "Interligação do Reservatório do Jaguari com o Reservatório 
do Atibainha (Sistema Cantareira) 

Esta solicitação de recomposição, plantio com árvores nativas nas APP's da Microbacia do 
Ribeirão do Charco em Igaratá, vem ao encontro dos Projetos e ações compensatórias por 
ocasião da Transposição das Águas do Reservatório do Jaguari para o Sistema Cantareira em 
São Paulo. É conhecido por todos que esta sub ou microbacia é contribuinte do Reservatório do 
Jaguari e que em primeira instância abastece a população urbana do Município. 

Com área aproximada de 2.000 ha e configurada no Plano Diretor como contribuinte principal de 
abastecimento público da cidade, a Microbacia do Charco tem déficit de vegetação nas áreas 
permanentes carecendo desta forma de uma ação concreta para sua plena recuperação. Solicito 
seja incluído no conjunto de ações compensatórias pela retirada das águas do Reservatório do 
Jaguari, o plantio com nativas de 50 ha, a fim de recuperar nascentes e matas ciliares. 

Esclarecimento: A Sabesp pode direcionar parte da reposição florestal associada à supressão 
de vegetação e intervenção em APP no Projeto da Interligação à recuperação de áreas 
selecionadas na microbacia do ribeirão do Charco. 

Fora essa obrigação legal, a Sabesp não tem como assumir responsabilidades financeiras por 
programas ou atividades fora do seu campo de atuação e das suas competências legais e 
institucionais. 

A Sabesp entende que recursos financeiros provenientes da Cobrança pelo Uso da Água 
poderiam ser canalizados para projetos de recuperação e reflorestamento dos mananciais que 
abastecem as cidades da bacia do Paraíba do Sul; ressalvando, no entanto, que a destinação 
desses recursos é uma prerrogativa do Comitê de Bacia (CBH-PS). 


