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PRÊMIO MÉRITO AMBIENTAL 
 

ROTEIRO PARA APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS 
Categoria: Responsabilidade Socioambiental 

 
 
1.    Título do Projeto 
 
Legado das Águas – Reserva Votorantim 
 
2. Introdução  
Breve descrição da empresa e de suas atividades (tempo de existência, porte, setor 
de atuação e descrição de suas atividades), bem como uma sucinta contextualização 
do projeto. 
 
A Votorantim é uma empresa multinacional brasileira que completou, no ano de 2018, 
um século de existência. As atividades da empresa foram iniciadas no ramo da 
indústria têxtil e diversificadas ao longo dos anos. Atualmente, a Votorantim possui 
um portfólio variado de empresas atuantes nos mais diversos segmentos industriais 
nos setores de cimento, metais, siderurgia, energia, suco de laranja concentrado e 
outros. 

A entrada da Votorantim na indústria de alumínio ficou condicionada à geração de 
energia pela própria empresa. O caminho trilhado para solucionar esta situação foi a 
construção do Complexo Juquiá, conjunto de 7 usinas hidroelétricas localizadas ao 
longo do Rio Juquiá.  

Segundo a visão da alta liderança, conservar a área de vegetação às margens do rio 
era uma ação essencial para garantir sua perenidade e qualidade. Esse pensamento 
conservacionista e inovador para época, iniciou, em meados da década de 1950, um 
processo de aquisição de áreas de vegetação natural na região do Vale do Ribeira que 
resultaria na criação da maior reserva privada de Mata Atlântica do Brasil, o Legado 
das Águas – Reserva Votorantim. 

Atualmente, o Legado das Águas é gerido pela Reservas Votorantim, empresa do grupo 
Votorantim idealizada dentro da nova economia e dedicada à gestão de ativos 
ambientais. 

 
3.    Objetivos e Justificativa do Projeto:  
Apresentação dos objetivos e justificativas de implantação das ações: 
•Objetivo: Descrever onde/situação que se quer chegar. 
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•Justificativa: Descrever a situação que deseja mudar e por quê mudar, situação de 
problemas e dificuldades, lacunas, oportunidades não aproveitadas – argumentos/ 
contexto que justificam o projeto. 
 
O Vale do Ribeira, região onde o Legado das Águas está inserido, possui a maior área 
contínua de Mata Atlântica preservada do Brasil. Porém, em contrapartida, também 
apresenta um IDH abaixo da média nacional e o pior do Estado de São Paulo. Tal fato 
agrava outros problemas existentes como, por exemplo, o desmatamento, ações de 
palmiteiros e a caça. 

Nesse contexto, a iniciativa de proteção das áreas de vegetação adquiridas pela 
Votorantim na região e, consequentemente, a garantia de qualidade e quantidade das 
águas do Rio Juquiá eram colocadas à prova. 

Buscando compatibilizar o aproveitamento do conjunto das áreas adquiridas ao longo 
dos anos e, ao mesmo tempo, contribuir para o desenvolvimento da região, a 
Votorantim promoveu a criação do Legado das Águas, a maior reserva privada de Mata 
Atlântica do Brasil, a partir de uma iniciativa voluntária em parceria com o Governo 
do Estado de São Paulo.  

Contando com uma área de 31 mil hectares de vegetação em estágio avançado de 
conservação, o Legado das Águas inovou dentre as categorias de unidades de 
conservação de São Paulo ao ser nomeada a primeira Reserva Privada de 
Desenvolvimento Sustentável do estado. Estruturada sob a ideologia da nova 
economia, a Reserva promove ações dentro de três eixos centrais, Capital Natural, 
Humano-Social e Econômico, visando contribuir com o desenvolvimento da região, 
gerando receita para empresa e, principalmente, mantendo a floresta em pé. 

De forma geral, o objetivo do Legado das Águas - Reserva Votorantim é provar que a 
proteção da floresta, uso sustentável dos recursos naturais e geração de receita não 
são excludentes. Portanto, desde de 2012, a Reserva coloca em prática ações que 
contribuem para o desenvolvimento territorial onde se insere, envolvendo municípios, 
população e representantes da sociedade civil, com o propósito de gerar valor a partir 
da conservação da floresta. Além de promover e fomentar a pesquisa científica 
aplicada ao conhecimento da biodiversidade e garantir a integridade da floresta por 
meio da proteção e monitoramento da área. 

 
4. Descrição do projeto:  
Apresentação das ações implantadas, tecnologias utilizadas, e investimentos 
realizados (R$) para o desenvolvimento do projeto. Quando aplicável, para melhor 
compreensão do projeto, descrever de forma sucinta o processo de desenvolvimento 
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das ações implementadas; público alvo, apresentação de indicadores, descrever as 
formas de monitoramento e de avaliação de impacto, etc. 
 
Partindo-se de um olhar histórico, a primeira ação para criação do Legado das Águas 
se deu entre as décadas de 1950 e 1980 com a aquisição de uma série de propriedades 
de mata fechada contíguas ao Rio Juquiá pela Votorantim, a qual buscava garantir a 
integridade do rio em sua qualidade e quantidade originais. 

Na segunda ação, iniciada em 2011, diversos investimentos foram realizados em 
pesquisas científicas com o objetivo de conhecer a importância desse conjunto de 
áreas para a conservação da biodiversidade, bem como seu potencial dentro do 
conceito da nova economia. 

Outra ação decisiva para o Legado das Águas foi sua institucionalização como Reserva 
Privada de Desenvolvimento Sustentável, no ano de 2012, por meio de uma parceria 
entre Governo do Estado de São Paulo e a Votorantim. Nessa data, a empresa firmou 
um Protocolo de Intenções no qual compromete-se a proteger a Reserva em caráter 
perpétuo e promover a geração de valor compartilhado. 

Entre 2012 e 2014, foi elaborado, em parceria com a CI – Conservação Internacional, 
o Plano Estratégico de Gestão, documento que define propósito e a estratégia de 
atuação balizando num único documento o plano de negócio e o de manejo. 

De forma específica, os trabalhos e tecnologias desenvolvidos pelo Legado das Águas, 
os quais somaram, somente no ano de 2018, um investimento de mais de R$ 14 
milhões, podem ser agrupados nas seguintes frentes de atuação: 

RESPONSABILIDADE SOCIAL 

O Legado das Águas - Reserva Votorantim tem contribuído de forma ativa no 
desenvolvimento econômico, pautado sobre o princípio da sustentabilidade, e o 
engajamento sociopolítico no Vale do Ribeira. Tais resultados são frutos do trabalho 
empenhado pelos diversos programas implementados pela Reserva em parceria com o 
poder público, sociedade e instituições, são eles:  

 AGP (Apoio à Gestão Pública) 

Desde 2014, o Legado das Águas desenvolve em Juquiá, Miracatu e Tapiraí o Programa 
de Apoio à Gestão Pública (AGP), fruto da parceria entre o Instituto Votorantim e o 
Banco Nacional do Desenvolvimento Social (BNDES). O programa foi dividido em três 
fases: diagnóstico, equilíbrio financeiro e fiscal e ordenamento territorial. 
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Na primeira, avaliou-se, em cada município, a situação de gestão e visão financeira e 
fiscal das prefeituras. Em seguida, foi feito um plano de ação para aumento das 
receitas e diminuição das despesas, bem como para o desenvolvimento de projetos de 
captação de recursos. Depois, veio a fase de equilíbrio financeiro e fiscal, na qual 
servidores dos três municípios foram capacitados e acompanhados por uma equipe do 
Instituto Áquila para auxiliar na implementação do que foi sugerido na primeira etapa. 

No ano de 2017, o programa trabalhou na elaboração de um plano de turismo regional 
capaz de formalizar e fomentar a atividade na região. O foco desta fase consistiu em 
melhorar a qualidade dos serviços, a infraestrutura e a organização do setor, além de 
aumentar a atração e a competitividade do turismo.  

Entre as diretrizes trabalhadas estão a busca por mecanismos e fontes de captação 
em médio e longo prazos para financiamento dos projetos; capacitação de gestores 
públicos e prestadores de serviços; mapeamento da infraestrutura necessária, 
gargalos e entraves, prevendo o modelo de gestão compartilhada e fluxo de 
monitoramento; estabelecimento de plano de comunicação estratégico para 
divulgação do turismo na região. 

 PVE (Programa Votorantim pela Educação) 

O Programa Parceria Votorantim pela Educação (PVE) foi criado em 2008 com o 
objetivo de contribuir para a melhoria da educação pública nos 57 municípios de 16 
Estados onde a Votorantim atua por meio da mobilização social das comunidades e da 
qualificação das práticas de gestão. 

O programa, desenvolvido pelo Legado das Águas no Vale do Ribeira seguindo 
diretrizes do Instituto Votorantim, tem dois modelos. No PVE individual há um 
atendimento direcionado a um município com ações e esforços focalizados e 
localizados. Já no PVE Polos o atendimento é direcionado a dois ou três municípios no 
território. Nesse caso, uma parte das ações e dos esforços é individualizada e a outra 
é colaborativa. Em 2017, o município de Juquiá foi polo com Miracatu e Juquitiba, 
possibilitando maior interação e troca de experiências entre as secretarias de 
Educação. Assim, ao longo do ano, foram realizadas várias atividades com o objetivo 
de fortalecer, por meio de formações e mobilizações envolvendo a comunidade 
escolar, a gestão educacional nesses municípios e desenvolver projetos junto com os 
alunos.  

 ReDes (Redes para o Desenvolvimento Sustentável), em parceria com o BNDES 

Previsto para durar cinco anos, o Redes para o Desenvolvimento Sustentável (ReDes), 
em parceria com o Instituto Votorantim, teve início em Juquiá e Tapiraí em 2016, 
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tendo como foco apoiar a estruturação de negócios inclusivos por meio da articulação 
de cadeias produtivas e investimento em projetos. Uma de suas principais premissas 
é fortalecer as associações e seus membros por meio de oficinas de planejamento 
estratégico que tracem o entendimento das necessidades das organizações e a 
construção participativa de metas e planos de ação. 

 Empreende Tapiraí 

O programa foi idealizado pelo Legado das Águas para incentivar o empreendedorismo 
em Tapiraí, levando em conta as características e peculiaridades da economia local. 
Em 2016 foram realizadas as primeiras capacitações envolvendo cerca de 30 pessoas. 
Depois, ao longo de 2017, foram escolhidos os melhores projetos para receber 
conhecimentos importantes na área de gestão de negócios, formação de lideranças e 
assessoria técnica. 

 Comunidade Tradicional do Ribeirão da Anta 

A comunidade do bairro Ribeirão da Anta, de Tapiraí/SP, possui belezas naturais de 
uma região cercada pela Mata Atlântica, composta de cachoeiras, fauna e flora 
exuberantes, além de uma cultura riquíssima, que a torna um ponto turístico. No local, 
é possível encontrar peças de artesanato diversas, como cestos, balaios, peneiras e 
esteiras feitas pelas mãos de quem ali vive. Existe, também, um monjolo com mais de 
50 anos, utilizado para a produção de farinha. 

Garantir os direitos territoriais, socioeconômicos, ambientais e culturais da 
comunidade do bairro Ribeirão da Anta, de Tapiraí/SP, respeitando e valorizando sua 
identidade, foi o objetivo do Legado das Águas quando iniciou um trabalho de 
levantamento histórico e cultural local com o objetivo de empoderar a comunidade 
para que ela se veja como tradicional e explore seu potencial, inclusive turístico. 

Ali vivem cerca de 20 pessoas. Mas, aos finais de semana, a população aumenta, pois 
os filhos e netos vêm visitar os mais velhos que lá habitam. A história da comunidade 
do Ribeirão da Anta teve início na década de 1930, quando Gumercindo Alves deixou 
Ibiúna e se embrenhou na mata até se estabelecer ao lado de um ribeirão que recebia 
a visita de muitas antas que lá chegavam para matar a sede. Depois, ele trouxe a 
mulher, Mariana. Juntos, tiveram nove filhos. Oito deles ainda estão vivos e 
posteriormente tiveram filhos e netos. Hoje, a família tem cerca de 150 descendentes 
– a maioria mora e trabalha em Tapiraí. 

Um dos objetivos do trabalho do Legado das Águas com essa comunidade, nos últimos 
dois anos, foi fazer com que o Legislativo, o Conselho de Turismo e a própria Prefeitura 
de Tapiraí os reconhecessem como uma comunidade tradicional. 
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PESQUISA CIENTÍFICA 

No âmbito da pesquisa científica, a Reserva tem empenhado esforços para estruturar 
um polo de pesquisas destinadas à conservação e conhecimento da biodiversidade de 
um dos biomas mais ricos e ameaçados do mundo. Dentre as linhas de pesquisa, 
destacam-se: 

 Projeto Orquídeas do Legado das Águas 

Desenvolvido pelo Legado em parceria com o pesquisador Luciano Zandoná, o projeto 
consiste no resgate de orquídeas, classificadas como espécies raras, que caem 
naturalmente das árvores, e morreriam se permanecessem no chão da floresta. Após 
resgatadas, as plantas são direcionadas ao Orquidário, local onde recebem o 
tratamento necessário até serem realocadas em árvores ao longo das trilhas da 
Reserva. 

Além do ponto de vista ambiental, esse projeto apresenta um papel importante 
referente à conscientização sobre a relevância desse grupo de plantas. Futuramente, 
o trabalho do Orquidário dará subsídios para a produção de orquídeas nativas da Mata 
Atlântica que possivelmente poderão ser comercializadas. 

 Projeto Carnívoros do Vale do Ribeira 

Com o objetivo de estudar a ecologia das onças e utilizá-las como ferramenta de 
conservação da floresta, o Legado das Águas, em parceria com o Instituto para a 
Conservação dos Carnívoros Neotropicais – Pró-Carnívoros, desenvolve, desde 2014, 
um projeto para o monitoramento, estudo e conservação de grandes felinos 
ameaçados de extinção, considerados essenciais ao equilíbrio da cadeia alimentar e 
indicadores da diversidade e qualidade ambiental. 

Como resultado, o projeto visa obter mais informações populacionais sobre onças-
pintadas (Panthera onca) e onças pardas (Puma concolor), assim como, sobre sua 
ecológica e comportamento em uma das mais importantes áreas de remanescente de 
Mata atlântica. Essas informações serão cruciais para subsidiar ações de conservação 
da espécie e da integridade biológica da Mata Atlântica do Estado de São Paulo. 

 Projeto Aves do Legado das Águas 

Em parceria com a Sustentar Meio Ambiente, foi desenvolvido, de setembro a 
dezembro de 2016, um projeto de catalogação de aves. A iniciativa buscou nortear a 
implantação da atividade de observação de aves no Legado e foi liderada pelos 
biólogos Wagner Nogueira, Luciano Lima e Rafael Bessa. 
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A composição das espécies existentes no Legado das Águas chama atenção. Muitas 
delas são as mais desejadas pelos observadores de aves que visitam a região, como o 
uru (Odontophorus capueira), o sabiá-cica (Triclaria malachitacea), a choquinha-
cinzenta (Myrmotherula unicolor) e diversos outros. Essa riqueza de espécies viabiliza 
o projeto Observação de Aves, o qual tem se desenvolvido como mais uma 
oportunidade para responder a diversas questões sobre a biodiversidade da Mata 
Atlântica e, assim, gerar subsídios para a conservação das espécies, dentro e fora da 
Reserva. 

 Projeto Antas no Legado das Águas 

No Legado é realizado, em parceria com o Instituto Manacá, um projeto de 
conservação das antas do Vale do Ribeira. A pesquisa mapeia os fatores de ameaça, 
analisa a ocupação da espécie e obtêm dados ecológicos e comportamentais. O 
objetivo do projeto, iniciado no ano de 2016, é elaborar um protocolo de 
monitoramento da área e colaborar com a execução das metas de um Plano de Ação 
para a Conservação da Anta. 

A anta exerce uma importante função no ecossistema, moldando a estrutura e função 
da paisagem e do ambiente em que ocorre, pois atua como um importante dispersor 
e predador de sementes, bem como afeta o ciclo de nutrientes das florestas pelo alto 
consumo de plantas. Porém, a redução da Mata Atlântica contribuiu fortemente para 
o atual estado de conservação da espécie, e as poucas populações remanescentes 
ainda sofrem com a caça e outras pressões antrópicas”, afirma a presidente do 
Instituto Manacá, Mariana Landis. 

 Projeto Muriquis do Legado das Águas 

Em parceria com o Instituto Pró-Muriqui, o Legado realiza um importante estudo para 
conservação dos macacos muriquis – os maiores primatas não humanos das Américas. 
Vítimas de caça desde a década de 1960, as duas espécies, muriquis-do-sul 
(Brachyteles arachnoides) e muriquis-do-norte (Brachyteles hypoxanthus), estão 
criticamente em perigo de extinção, sobretudo após a destruição do seu habitat: a 
Mata Atlântica.  

Desde de 2013, o Projeto Muriquis do Legado das Águas realiza o levantamento e 
monitoramento demográfico e avalia o estágio de conservação dos muriquis-do-sul, 
considerados “jardineiros da floresta” por serem importantes dispersores de 
sementes. 

 Projeto Borboletas do Legado das Águas 
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O Legado iniciou, no ano de 2016, o levantamento de borboletas no Vale do Ribeira. 
A pesquisa está sendo realizada em parceria com a Sustentar Meio Ambiente em sete 
expedições de campo para amostragens das espécies, sendo a última delas realizada 
em janeiro de 2019. 

Algumas espécies de borboletas são indicadores de boa qualidade de vegetação e 
conservação e, para a Dra. Laura Braga, bióloga responsável pelo levantamento, o 
ambiente do Legado oferece condições especiais para a conservação de borboletas. 
“O Legado representa um fragmento de Mata Atlântica essencial para a manutenção 
das populações de espécies silvestres, fornecendo, assim, informações importantes 
para a comunidade científica sobre comportamento, interações ecológicas, padrões 
de distribuição espacial e temporal, entre outras áreas do conhecimento ecológico”, 
comenta a pesquisadora. 

 Projeto Herpetofauna do Vale do Ribeira 

O Legado das Águas, em parceria com o Instituto Butantan, de São Paulo, trabalha na 
identificação da fauna Herpetológica – ramo da zoologia que estuda os anfíbios e 
répteis – na região de Juquiá, Miracatu e Tapiraí, no Vale do Ribeira.  

O projeto, dirigido pelo biólogo Giuseppe Puorto, especialista em serpentes e Diretor 
do Museu Biológico do Instituto Butantan, tem como objetivo, além de conhecer as 
peculiaridades desses animais, informar a população sobre como agir em caso de 
acidentes com serpentes, comuns na região, reforçando quais devem ser os primeiros 
socorros nessa situação, além de orientar sobre o papel das cobras na natureza, o 
manejo correto e a prevenção de acidentes. 

 Projeto Ictiofauna do Legado das Águas 

A chamada ictiofauna (conjunto de peixes da região) também é foco de estudos no 
Legado. A pesquisa, a cargo da ecóloga Dra. Fernanda Tonizza Moraes, foi iniciada em 
agosto de 2016 como objetivo de conhecer melhor os peixes que habitam os rios, 
córregos e represas da Reserva. “A bacia do Rio Juquiá é muito rica em peixes. No 
entanto, também há muitas espécies invasoras, como a piranha e os peixes nativos do 
Pantanal e do Cerrado”, conta a pesquisadora. 

USO PÚBLICO 

Em relação ao uso público, o Legado das Águas foi aberto para visitação em 2017. 
Desde então, o portfólio de produtos ecoturísticos vem sendo diversificado e, 
atualmente, conta com mais de 10 produtos, dentre eles estão trilhas, caiaque, 
travessias, observação de aves e outros. 
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O monitoramento ambiental da área é uma atividade planejada e desenvolvida de 
forma estratégica pelos, aproximadamente, 30 fiscais responsáveis. Esse tipo de 
monitoramento já era realizado desde a aquisição das áreas que compõem a Reserva, 
porém em escala diferente. 

  

SOLUÇÕES DE REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL 

O viveiro de plantas nativas do Legado das Águas é uma iniciativa com a missão de 
subsidiar os projetos de reflorestamento e paisagismo. Um dos diferenciais do 
viveiro é o Projeto Código Verde, desenvolvido em parceria com a GS1, PariPassu, 
Zebra Tecnologies e a 3M, o qual implementou a rastreabilidade de todo o processo 
produtivo no viveiro. Dessa forma, além de assegurar a qualidade das plantas 
produzidas, o código verde viabiliza a certificação de origem da planta e a 
diversidade genética nos projetos. 

A compensação de reserva legal é também uma das frentes de capital econômico 
do Legado com objetivo de “arrendar” áreas da Reserva para regularização de 
latifundiários/produtores/empresas que não possuam ou possuam abaixo do 
exigido de reserva legal para a sua propriedade. 

5. Resultados alcançados:  
Abordar os resultados que foram atingidos com a implementação do projeto, 
destacando as transformações positivas sociais, ambientais e/ou econômicas. 
 
Exemplos: 
 
- Criação de novas oportunidades de negócios, acesso a novos mercados 
 
- Capacitação e desenvolvimento de projetos com a integração/engajamento de 
partes interessadas (comunidade interna e externa, órgãos públicos, consumidores, 
ONG’s, etc)  
 

✓ Nº de pessoas capacitadas 
 

✓ Nº de pessoas envolvidas nos projetos 
 
CAPITAL HUMANO-SOCIAL 

Com relação ao eixo de Capital Humano-Social, os resultados se apresentam sob a 
forma de engajamento social e político no Vale do Ribeira. A abertura conquistada 
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pelo Legado das Águas para atuação social no território dos municípios nos quais está 
inserido é fruto dos esforços empregados nas inúmeras vertentes dos programas 
implementados pela Reserva. Pontualmente, destacam-se os seguintes marcos legais 
como resultado da contribuição do Legado das Águas, por meio do programa AGP, para 
o desenvolvimento territorial dos municípios: os Planos Diretores de Tapiraí e 
Miracatu, o Plano de Turismo Integrado Regional e os Planos de Saneamento Básico 
para Juquiá e Miracatu. 

O programa PVE já promoveu inúmeras formações com técnicos das secretarias de 
educação de Juquiá, Miracatu e Juquitiba; formações com coordenadores e diretores 
das escolas de municipais de Juquiá; desenvolvimento da oficina Criativos da Escola 
com alunos das escolas municipais e estaduais de Juquiá com objetivo de estimular a 
criação com base na interação, experimentação e colaboração entre jovens, além de 
diversas outras ações ligadas a temas de educação ambiental. 

Ao longo de 2017, o programa ReDes emprenhou esforços para o fortalecimento de 
associações e capacitação de seus membros, nas quais foram contempladas a APIVALE 
(Associação dos Apicultores do Vale do Ribeira), em Juquiá, e a ARCPHPN (Associação 
Rural Comunitária de Promoção Humana e Proteção à Natureza), em Tapiraí. Durante 
o mesmo ano, o Empreende Tapiraí, ao final da campanha de capacitações, selecionou 
os melhores projetos para que os empreendedores recebessem um recurso inicial para 
começar ou alavancar o negócio, são eles: Associação Cabocla do Bairro Ribeirão da 
Anta; Confeitaria Pão Divino; Gengibre & Cia.; Vale Vivo, produz farinha de banana 
orgânica. 

Todos esses trabalhos resultaram no envolvimento e impacto da população dos 
municípios nos quais a Reserva está inserida (Juquiá, Miracatu e Tapiraí), 
aproximadamente 46 mil pessoas, principalmente devido aos resultados do programa 
AGP, e a capacitação direta de mais de 1200 pessoas por meio de cursos, 
treinamentos, oficinas, workshops e outros. 

O Legado das Águas recebeu em novembro de 2018, na Câmara Municipal de Tapiraí 
(SP), um Título de Reconhecimento Público pela contribuição da Reserva no 
desenvolvimento econômico e socioambiental aliado à conservação da Mata Atlântica 
no município e em todo Vale do Ribeira. A homenagem é resultado do trabalho 
realizado pelo Legado das Águas, por meio de programas e projetos em parceria com 
o município de Tapiraí desde 2013. 

Na ocasião a Reserva também lançou um livro sobre a Comunidade Cabocla do Ribeirão 
da Anta. O material reúne o resultado do trabalho com essa comunidade, que acontece 
desde 2014. 
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Nos últimos anos, o Legado das Águas foi reconhecido por meio de premiações de vulto 
nacional, como o Prêmio ECO; da Amcham, e o Prêmio Nacional de Biodiversidade, do 
Ministério do Meio Ambiente, ambos em 2017, e, em 2018, o Prêmio Muriqui, pela 
Conselho Nacional da Reserva da Biosfera, e o Prêmio Automação na categoria 
Sustentabilidade, promovido pela GS1, entre outros. 

CAPITAL NATURAL 

No eixo de Capital Natural, mais de 1700 espécies de plantas e animais já foram 
catalogadas no Legado das Águas. Com relação à fauna, destaca-se o único exemplar 
registrado na natureza de um espécime albino de anta; além do registro de 291 
espécies de aves, 33 dessas em risco de extinção; monitoramento de uma onça pintada 
e outra parda; e o primeiro registro da Godartiana byses, borboleta jamais avistada 
no Estado de São Paulo. 

Diversas espécies vegetais raras são frequentes, incluindo o palmito juçara, ameaçado 
de extinção, o breu-branco, a copaíba, figueiras centenárias e mais de 200 espécies 
de orquídeas já catalogadas, dentre eles uma espécie considerada extinta no Estado 
de São Paulo há mais de meio século. 

No quesito inovação, a Reserva patrocinou o mapeamento do maior banco genético de 
plantas da Mata Atlântica, conhecido como Floresta Digital, com foco em 
Bioprospecção e uso da biodiversidade, de acordo com a Lei 13.123/2015, que prevê 
acesso a recursos genéticos e repartição de benefícios. 

CAPITAL ECONÔMICO 

Sob a perspectiva do eixo de Capital Econômico, o Legado das Águas recebeu mais de 
1400 visitantes, os quais experienciaram atividades integradas à dinâmica de uma área 
de Mata Atlântica em elevado estágio de conservação, provando-se o potencial dessas 
atividades e a assertividade na exploração das vertentes da nova economia. 

Em sinergia com a proposta de atuação econômico-social do viveiro de plantas, a 
Reserva será responsável por fornecer 30 mil exemplares de mais de 30 espécies 
nativas da Mata Atlântica para o projeto paisagístico do novo Projeto Pomar, da 
Secretaria de Estado do Meio Ambiente de São Paulo, que teve início em 1999, com o 
objetivo de recuperar a vegetação das margens do Rio Pinheiros e, desde seu início, 
conta com a parceria do setor privado, essencial para a implementação e manutenção 
do projeto nas margens do rio. 

A proposta do Legado das Águas vai reflorestar 13,5 quilômetros da margem oeste do 
Rio Pinheiros (no sentido Interlagos da Marginal), o que corresponde a, 
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aproximadamente, 8 hectares. O grande diferencial do trabalho está no método que 
reproduz a dinâmica da floresta tropical em pequena escala, permitindo a criação de 
verdadeiras miniflorestas atlânticas no ambiente urbano. Entre as espécies 
selecionadas para o paisagismo estão Quaresmeiras, Manacás, Ipês, Araucárias, Cereja 
Brasileira, Palmito Juçara, Pitangueiras e Jabuticabeiras. 


