
AJUDANDO A 
DESENVOLVER E 
FORTALECER AS 

HÁ SEIS ANOS O LEGADO DAS ÁGUAS, COM APOIO DO INSTITUTO 
VOTORANTIM, PROCURA CRIAR E ESTIMULAR INICIATIVAS SOCIAIS 
E ECONÔMICAS QUE CONTRIBUAM PARA A MELHORIA DE VIDA DOS 
MORADORES DOS MUNICÍPIOS PRÓXIMOS À RESERVA

Entre os principais conceitos da economia regenerativa, conforme 
artigo escrito por B. Lorraine Smith, está a geração de valor por meio 
do fortalecimento das comunidades locais. É justamente isso que 
o Legado das Águas tem feito, desde que começou a empreender 
em 2012, no Vale do Ribeira, um modelo inovador de negócios para 
gestão de ativos ambientais.

A estratégia de atuação social do Legado das Águas foi desenhada 
como um movimento harmônico, como o efeito de uma pedrinha 
jogada num lago. No início, primeira onda, as ações se concentravam 
nos três municípios onde se insere a Reserva: Juquiá, Miracatu 
e Tapiraí. Mais recentemente, segunda onda, algumas outras 
iniciativas também foram colocadas em prática em municípios 
vizinhos, como Piedade e São Lourenço da Serra. “Ao longo de 
2018 foram desenvolvidos 11 projetos nesses cinco municípios, 
além de ações promovidas com o objetivo de integrar e formar as 
lideranças de diversos setores da operação do Legado das Águas 
para atuar socialmente”, explica Simone Conte, consultora de 
Responsabilidade Social do Legado das Águas.

COMUNIDADES RESPONSÁVEIS

Essas iniciativas voltadas, sobretudo, à gestão pública, educação, 
incentivo ao turismo, formação de lideranças e estímulo ao 
empreendedorismo e geração de renda., também contaram com o 
apoio do Instituto Votorantim e vários parceiros técnicos e financeiros 
que contribuem para a realização dos projetos sociais do Legado das 
Águas no Vale do Ribeira. “Um dos objetivos do trabalho é promover 
o desenvolvimento dessas comunidades, tornando-as autônomas 
e capazes de transformar o meio em que estão presentes”, explica 
Michelle de Oliveira, analista sênior de Sustentabilidade do 
Instituto Votorantim. 

A seguir, apresentamos as ações realizadas em 2018.

PROGRAMA PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA - 
JUQUIÁ, MIRACATU E TAPIRAÍ 

Em 2018, o projeto Participação Comunitária, realizado em parceria com 
o Instituto Votorantim e executado pelo Instituto Elos, mobilizou cinco 
grupos comunitários nos municípios de Juquiá, Miracatu e Tapiraí para 
o desenvolvimento de 6 módulos de capacitação através de 16 oficinas 
de trabalho com o objetivo de fortalecer as lideranças comunitárias. 
Entre os destaques, estão o  grupo “Trilhando Sonhos”, que revitalizou 
a área da  Beira Rio em Juquiá; o grupo “Líderes Miracatu”, que iniciou a 
estruturação de um  Viveiro Escola no Bairro do Mono e implantou uma 
horta no Lar do Idoso, no Centro de Miracatu; e o grupo “Sonhalizadores”, 
que realizou um  plantio ornamental no portal de Tapiraí.

I SIMPÓSIO DE MEIO AMBIENTE DE TAPIRAÍ

O I Simpósio de Meio Ambiente de Tapiraí teve o objetivo de estimular 
a integração do município e o Legado das Águas, por meio da 
disseminação das boas práticas de conservação da Mata Atlântica 
implantadas na Reserva. Liderado pela área de educação ambiental, 
o evento mobilizou um público de 2 mil alunos e 9 escolas nas 
apresentações técnicas e na visitação à Exposição Floresta Viva, do 
fotógrafo Luciano Candisani. A iniciativa foi resultado de uma parceria 
entre Legado das Águas, Secretaria Municipal de Educação de Tapiraí, 
Associação Cabocla do Bairro do Ribeirão da Anta, Conselho Municipal 
de Turismo de Tapiraí (COMTUR), Instituto Manacá, Instituto Butantan e 
CBA (Companhia Brasileira de Alumínio).

WORKSHOP DE BIOCONSTRUÇÃO LEGADO DAS ÁGUAS

Workshop para fomentar a construção e o uso de banheiro seco, a 
partir das instalações implantadas e em funcionamento no Legado 
das Águas. A atividade foi liderada pela equipe da área de Obras e 
Manutenção da Reserva e contou com a participação de 12 pessoas, 
entre empresários, poder público e lideranças locais dos municípios de 
Juquiá, Miracatu, Piedade e Tapiraí, além de representantes de outras 
áreas de operação do Legado.

DIÁLOGOS COM O PODER PÚBLICO

Evento organizado pelo Legado das Águas com a participação da 
Votorantim S.A., do Instituto Votorantim e Sebrae, para contar um 
pouco mais do trabalho realizado pela Reserva no Vale do Ribeira. 
Na ocasião, foram reforçados os contatos com representantes dos 
municípios de Juquiá, Miracatu, Piedade, Registro e Tapiraí.
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PROGRAMA ReDes EM TAPIRAÍ - 
PROJETO AGRICULTURA FAMILIAR 
(ARCPHPN)

A ARCPHPN concluiu avanços importantes 
para seu desenvolvimento e autonomia por 
meio do projeto Agricultura Familiar: contratou 
com o aporte de recursos diretos ao projeto 
um gestor interno e um engenheiro agrônomo 
para assistência técnica aos seus produtores, 
implementou  processos administrativos e de 
gestão financeira, fechou proposta comer-
cial para a venda dos produtos de seus 
associados junto ao CEAGESP de Sorocaba e 
adquiriu caixas contentoras para o transporte 
de sua produção. Em 2018, o projeto impactou 
diretamente 15 beneficiários, com receita total 
de R$ 215.680,80 e renda total gerada de 
R$ 83.052,52. 

DESAFIO VOLUNTÁRIO: MIRACATU    

Em 2018 foi realizada mais uma edição do 
Desafio Voluntário, iniciativa promovida 
pela Votorantim para incentivar o trabalho 
voluntário entre os colaboradores de suas 
empresas investidas. O Legado das Águas 
escolheu a Escola Alvorada, de Miracatu (SP), 
para uma ação de revitalização, com pintura 
da quadra, consertos elétricos, instalação 
de balanços, redes de vôlei e futebol, 
pintura de armários para biblioteca, limpeza 
das canaletas da quadra e a instalação de 
divisória de madeira na biblioteca. A ação 
contou com a mobilização de 35 pessoas, 
entre representantes da comunidade, da 
prefeitura (incluindo o prefeito) e do Legado 
das Águas.

I FEIRA DE TROCA DE MUDAS E 
SEMENTES: TAPIRAÍ

O Legado das Águas participou como 
palestrante convidado da I Feira de Troca 
de Mudas e Sementes de Tapiraí. A ação 
contou com a mobilização das áreas de 
educação ambiental e viveiro da Reserva, 
que discorreram sobre a produção de 
plantas da Mata Atlântica. O evento foi 
um dos destaques da Feira de Profissões, 
promovida pela Escola Cel. João Rosa, e teve 
o apoio da Prefeitura Municipal de Tapiraí 
e a participação da Associação Cabocla 
do Bairro do Ribeirão da Anta, entre outras 
organizações e lideranças locais.

PROGRAMA ReDes - JUQUIÁ  E TAPIRAÍ 

Para fomentar atividades econômicas com foco no desenvolvimento 
socioambiental, o Legado das Águas apoiou, pelo terceiro ano consecutivo, 
o Projeto Casa do Mel, da Associação Regional de Apicultores – APIVALE, de 
Juquiá;  e o Projeto Agricultura Familiar, da Associação de Produtores Rurais 
Familiares – ARCPHPN, de Tapiraí, no escopo do Programa ReDes, uma 
parceria entre o Legado das Águas, Instituto Votorantim, o Banco Nacional 
de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e o Fundo Multilateral de 
Investimentos do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID – Fumin), 
com execução do Instituto Meio. A iniciativa tem o objetivo de estimular o 
desenvolvimento sustentável, fornecendo apoio técnico e financeiro para o 

fortalecimento de cadeias produtivas inclusivas capazes de gerar renda.

O PRINCIPAL OBJETIVO DA ATUAÇÃO SOCIAL DO 
LEGADO DAS ÁGUAS É PROMOVER O ENGAJAMENTO 
DE STAKEHOLDERS (INTERNOS, LOCAIS E REGIONAIS) EM 
INICIATIVAS SOCIAIS A PARTIR DA FLORESTA EM PÉ. E, ASSIM, 
GERAR INTERAÇÃO POSITIVA ENTRE SOCIEDADE, MEIO 
AMBIENTE E NEGÓCIOS PARA CONSERVAÇÃO DA MATA 
ATLÂNTICA COMO OPORTUNIDADE DE DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL E GERAÇÃO DE VALOR COMPARTILHADO

total de investimento
nos projetos sociais

R$ 1,5 
milhão

atuação social

 DAS
ATIVIDADES ECONÔMICAS COM 
DESENVOLVIMENTO SOCIOAMBIENTAL

PROGRAMA ReDes EM JUQUIÁ - 
PROJETO CASA DO MEL (APIVALE) 

A APIVALE, por meio do ReDes, realizou várias 
atividades, com destaque para a adequação da 
infraestrutura física da Casa do Mel, a entrega 
de caixas de mel com termos de compromisso 
e regras de uso, e a parceria com a Prefeitura 
Municipal de Juquiá para expedição do selo 
do SIM, Serviço de Inspeção Municipal, que 
regularizará a comercialização formal dos 
apicultores  pela associação. O projeto impactou 
diretamente 30 beneficiários, com receita 
total de R$ 187.025,00 e renda total gerada de 
R$ 105.922,00 no ano de 2018.



PROGRAMA AGP - DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE 
TURISMO EM JUQUIÁ, MIRACATU E TAPIRAÍ 

Dando continuidade às atividades de fomento ao turismo 
sustentável no Vale do Ribeira, o Legado das Águas realizou 
o Plano de Turismo Ano II, dentro do AGP, uma parceria entre 
a Reserva, o Instituto Votorantim e o Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), com execução 
da Consultoria Turismo 360º, em parceria com as prefeituras 
de Miracatu e Juquiá, e o COMTUR de Tapiraí.

As ações tiveram como objetivo implementar as iniciativas 
definidas participativamente na elaboração do Plano de 
Turismo Integrado Regional, realizado com empreendedores 
do setor e poder público em 2017. 

Foram executadas atividades de assessoria técnica para o 
cadastramento de empreendimentos no Cadastur, Sistema 
de Cadastro de pessoas físicas e jurídicas que atuam no setor 
de turismo; mobilização e  fortalecimento dos COMTURs – 
Conselhos Municipais de Turismo; oficinas de capacitação 
nos temas de legislação, normas de segurança, indicadores, 
elaboração e captação de recursos para projetos em turismo e 
diagnóstico do Conselho Municipal de Turismo de Tapiraí para 
subsidiar ações de fortalecimento aos seus membros. 

Ainda entre os destaques do projeto ocorreram um intercâmbio 
na Câmara Municipal de Tapiraí com o COMTUR de Socorro – 
referência no Estado de SP por sua atuação, desenvolvimento 
e resultados – e o Famtour de Familiarização – uma experiência 
de interação e aprendizados entre operadoras de turismo e o 
trade turístico de Juquiá, Miracatu e Tapiraí.  

PROGRAMA AGP  - 
PLANO DIRETOR DE MIRACATU

Com o objetivo de fortalecer a oferta de 
infraestrutura e serviços públicos por meio 
de sua atuação social, ao longo de 2018, o 
Legado das Águas implantou mais um projeto 
do Programa de Apoio à Gestão Pública (AGP) 
em parceria com o Instituto Votorantim e a 
Prefeitura Municipal de Miracatu, constituindo 
de forma participativa o Plano Diretor do 
município. O Plano Diretor de Miracatu, com 
execução da Risco Consultoria, apresentado 
em audiência pública e em trâmite na Câmara 
Municipal, era uma antiga necessidade 
estrutural do município e contou com o 
importante engajamento da população e do 
poder público para a realização de  11 oficinas 
locais em áreas urbanas, rurais e estratégicas,  
totalizando 220 representantes da sociedade 
civil, com uma participação média de 20 
pessoas por oficina.

  

REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS 
PÚBLICAS URBANAS EM TAPIRAÍ

Seguindo um dos objetivos de atuação do 
Legado das Águas, que é devolver a Mata 
Atlântica aos centros urbanos, a Reserva 
realizou a revitalização de uma praça em 
Tapiraí (SP), presenteando o município 
com diversas plantas nativas do bioma! 
Participaram da ação 30 pessoas, entre 
representantes do Legado das Águas, da 
Secretaria do Meio Ambiente do município, 
Câmara Municipal e Vale Vivo.

PARCERIA VOTORANTIM PELA EDUCAÇÃO* (PVE): 
JUQUIÁ, SÃO LOURENÇO DA SERRA E TAPIRAÍ  

Seguindo as ações de comemoração dos 100 anos da 
Votorantim, que elegeu a educação como causa para 
celebrar este marco e ampliou seus investimentos sociais  
na área para 100 municípios no Brasil, o Legado das Águas 
expandiu sua atuação em 2018 no Programa Parceria 
Votorantim pela Educação de 1 para 4 municípios: Juquiá, 
São Lourenço da Serra, Tapiraí e Piedade (que ficou até 
a finalização do Ciclo 1). O PVE atua para contribuir na 
qualificação da educação pública, desenvolvendo 4 ciclos 
anuais presenciais e atividades de interciclo à distância, 
nas frentes de qualificação de gestores técnicos das 
Secretarias de Educação, gestores escolares (diretores e 
coordenadores pedagógicos) e mobilização da sociedade 
civil para a educação, incluindo diversos atores locais. 

Como destaque, o grupo de teatro do CRAS – Centro de 
Referência de Assistência Social, em Tapiraí, desenvolveu 
o projeto “Você é mais que uma estatística”, que promove 
iniciativas de protagonismo infantojuvenil local, sendo 
classificado entre os 11 finalistas do Brasil, no ranking 
nacional do PVE, e classificado entre os 40 finalistas do 
Prêmio Criativos da Escola, iniciativa do Instituto Alana em 
parceria com o Instituto Votorantim. 

COMUNIDADE CABOCLA 
RIBEIRÃO DA ANTA    

Consolidando o relacionamento construído 
desde 2014 entre o Legado das Águas e 
a Comunidade Cabocla Ribeirão da Anta, 
destaca-se, em 2018, a publicação do livro 
Ribeirão da Anta, resgate histórico de uma 
comunidade tradicional cabocla de Tapiraí – SP 
no site do Legado das Águas, com o objetivo 
de dar maior visibilidade à comunidade. 
Firmou-se um contrato de parceria e prestação 
de serviços, possibilitando a aquisição de 
cestarias,  integrando visitas de grupos de 
educação ambiental e ecoturismo do Legado 
à comunidade e  instalando um pátio de 
rustificação de plantas da Mata Atlântica 
com fornecimento de vasos para venda pela 
Associação por consignação. 

Aconteceu, também, a participação de um 
representante da Associação como palestrante 
no I Simpósio de Meio Ambiente de Tapiraí e no 
Encontro Técnico do Legado das Águas, que 
congrega anualmente as áreas de pesquisa e 
operação da Reserva para troca de experiências.

OFICINAS EXTERNAS DE EDUCAÇÃO 
AMBIENTAL     

A área de educação ambiental do Legado das 
Águas liderou, em parceria com as Secretarias 
Municipais de Educação de Juquiá, Miracatu 
e Tapiraí e o Instituto Butantan, a realização 
de 16 oficinas externas sobre os temas Água, 
Biodiversidade e Mata Atlântica, Energia e 
Resíduos Sólidos, contando com a participação 
de 630 alunos da Rede de Ensino Fundamental 
de Tapiraí; da Escola Alvorada, em Miracatu; e 
da Escola da Serraria, em Juquiá. 

atuação social

DA OFERTA DE 
INFRAESTRUTURA E 
SERVIÇOS PÚBLICOS

*a partir de janeiro de 2019 o programa passou a se 
chamar Parceria pela Valorização da Educação


