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

Esclarecimentos ao Centro de Amigos da Natureza - CAMIN 

Em atendimento ao ofício CETESB 578/15/IE, de 24/07/2015, a Sabesp apresenta, a seguir, 
esclarecimentos e comentários ao documento protocolado na CETESB pelo CAMIN em 
12/06/2015. 

 

 

O CAMIN é a entidade ambientalista mais antiga do Vale do Paraíba paulista, fundada em 1976 
e busca permanentemente contribuir para que as temáticas ambientais sejam contempladas em 
todas as atividades da sociedade, particularmente na gestão pública, atuando, sobretudo por 
intermédio da elaboração de propostas de políticas públicas e legislação, opinando e se 
posicionando sobre aspectos ambientais de empreendimentos, produtos e serviços e ainda 
participando de colegiados. Solicitamos que sejam incorporadas às discussões da Audiência 
Pública de 8 de junho sobre o EIA/RIMA referente à Interligação entre as Represas Jaguari 
(Bacia do Paraíba do Sul) e Atibainha (Bacias PCJ), o posicionamento do CAMIN e os 
comentários que o justificam. 

O CAMIN se posiciona CONTRARIAMENTE a interligação na forma em que foi proposta, 
considerando: 

 

1 - DOS IMPACTOS DA RETIRADA DAS ÁGUAS DA REPRESA JAGUARI 

 Causa estranheza que o EIA/RIMA, objeto de 4 (quatro) audiências públicas em diferentes 
cidades, ora em análise, refere-se apenas a obra específica da adutora que fará a ligação da 
represa Jaguari à Atibainha. 

 Estudos dos impactos ambientais, econômicos e sociais, no Vale do Paraíba e na região do 
entorno da represa, relacionados à retirada das águas da represa Jaguari, não foram 
realizados. Conforme apontado adiante, a represa já padece falta de água e para avaliar a 
disponibilidade de água seria fundamental entender o processo em toda a bacia - situação 
esta que vem demandando com urgência um estudo aprofundado dos impactos do 
rebaixamento excessivo dos reservatórios, o balanço hídrico detalhado considerando 
modelos inclusive de evaporação, os processos erosivos nas margens e aumento do 
carreamento para o corpo das represas, causando maior assoreamento, entre outros. 
Estudos que indiquem condições de volume útil mínimo, cenários futuros considerando as 
diversas possibilidades (inclusive mudanças climáticas) avaliando a disponibilidade, são 
essenciais. Esses estudos teriam que necessariamente anteceder e serem base e referência 
para qualquer decisão sobre a retirada das águas, sejam quais forem os volumes indicados. 

Esclarecimento: O EIA/RIMA do Projeto da Interligação Jaguari-Atibainha não se limita à análise 
da obra da adutora e túnel previstos. O EIA analisa também a situação ambiental da área de 
influência indireta (AII) do empreendimento, definida como a bacia dos reservatórios Jaguari e 
Atibainha, coloca foco maior na área de influência direta (AID), que inclui ambos reservatórios, e 
analisa a Interligação no contexto da situação e dos planos das bacias do Paraíba do Sul e PCJ. 
O EIA analisa também a operação do Projeto de Interligação no contexto da regra de operação 
da bacia do Paraíba do Sul definida pelo Grupo Técnico formado pela ANA, órgãos gestores de 
recursos hídricos dos estados (INEA/RJ, IGAM/MG e DAEE/SP) e CEIVAP. 

Em atendimento à legislação que rege a inter-relação entre o gerenciamento do uso múltiplo de 
recursos hídricos e o licenciamento ambiental de empreendimentos com interferência em 
recursos hídricos, o Projeto de Interligação Jaguari-Atibainha obteve Outorga de Implantação do 
DAEE, após certificação da ANA que o empreendimento tem viabilidade hidrológica. Destaca-se 
que essa conclusão consta do Relatório Conjunto do referido Grupo Técnico, resultado de 
entendimento técnico-institucional entre Governo Federal, governos dos três estados envolvidos 
e o Comitê de Integração da bacia do Paraíba do Sul – CEIVAP. 
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Os estudos do Grupo Técnico mostraram que a bacia do Paraíba do Sul e seus reservatórios 
não padecem de falta de água, já considerando as demandas consuntivas projetadas até 2040, 
mas que a crise hídrica que levou os reservatórios a níveis muito baixos em final de 2014 resultou 
de uma operação voltada à geração de energia elétrica, sem a devida atenção para as reservas 
hídricas necessárias para atender os usos múltiplos do rio Paraíba do Sul e seus reservatórios. 

O ponto central da mudança de paradigma no acordo firmado no âmbito do Grupo Técnico foi 
passar a considerar a vazão de 190 m3/s em Santa Cecília (119 m3/s de reversão para o rio 
Guandu e 71 m3/s para jusante) como a condição normal, a vazão objetivo a ser mantida nessa 
seção, com 100% de garantia, ao invés dela constituir uma vazão mínima e haver liberdade para 
reverter até 160 m3/s para geração de energia.  

As novas regras operativas do sistema hídrico do Paraíba do Sul priorizam a segurança hídrica 
para abastecimento, determinando a acumulação dos excedentes de vazão (acima da vazão 
objetivo nas seções de controle) nos reservatórios de Paraibuna, Santa Branca e Jaguari, com o 
que eles tenderão a operar em níveis mais elevados que os historicamente registrados. 

As simulações da ANA que mostraram a viabilidade e eficácia dessa nova regra de operação 
para atendimento das necessidades hídricas de todo o Vale do Paraíba já contemplam a 
derivação de uma vazão média anual de 5,13 m3/s do reservatório Jaguari para o Atibainha. 

Cabe lembrar que, desde sua formação, o reservatório Jaguari vem servindo ao abastecimento 
das cidades do Vale do Paraíba paulista e fluminense, e, em especial, da Região Metropolitana 
do Rio de Janeiro. E que mesmo após a entrada em operação da Interligação, a maior parte da 
vazão regularizada pelo reservatório (19 de 24 m3/s, para 100% de garantia) continuará a ter as 
cidades dessas regiões como principais beneficiárias. 

A adequada gestão e proteção ambiental do reservatório Jaguari constitui questão de relevante 
interesse público. A Lei de Proteção de Mananciais (Lei estadual no 9.866/97) estabelece o 
arcabouço institucional para a gestão das bacias dos mananciais de interesse regional, baseado 
na instituição de Plano de Desenvolvimento e Proteção Ambiental (PDPA) para a bacia, Lei 
estadual específica, e instrumentos de gestão territorial e ambiental. 

Conforme informado no EIA (Volume I, Tomo 3, pág. 145 e 149) a Secretaria estadual de 
Saneamento e Recursos Hídricos contratou recentemente a elaboração de PDPA e o apoio 
técnico na elaboração e aprovação de Lei Específica para a bacia do reservatório Jaguari. 

 

 No que diz respeito à Resolução CONAMA 01/86, no que se refere à análise de alternativas 
tecnológicas e locacionais e as de não fazer, fundamento exigido no EIA, cabe salientar que 
o não fazer foi objeto de apenas 14 linhas de frases gerais, sem nenhuma análise técnica. 
Não foi feita comparação com outras opções de resposta mais rápida, como investimentos 
na redução de perdas no sistema paulistano, que segundo a SABESP está na casa dos 20%, 
ou na recuperação da represa Billings, ações que em vez de causar um grande impacto 
ambiental poderiam contribuir de modo significativo para a qualidade de vida dos moradores 
da grande São Paulo. 

 Portanto as audiências ocorreram com um vício de origem, o que gera a necessidade da 
elaboração de um EIA/RIMA sobre as condições das represas da Bacia do Rio Paraíba, que 
analise os impactos acima referidos e estabeleça as condições de contorno para qualquer 
estudo que tenha relação com esta bacia. 

Esclarecimento: Em atendimento a solicitação da CETESB, a Sabesp disponibilizou no seu site, 
no ícone relativo ao licenciamento ambiental da Interligação Jaguari-Atibainha, Relatório de 
Informação Complementar, de 05/08/2015, que detalha o conjunto de ações da Sabesp no 
enfrentamento da crise hídrica, as intervenções para aumento da disponibilidade hídrica dos 
mananciais, o programa de redução de perdas d’água, as iniciativas para uso racional da água, 
a utilização de água de reuso para fins não potáveis, o aproveitamento significativamente maior 
da represa Billings para suprir os Sistemas Produtores Rio Grande, Guarapiranga e Alto Tietê, e 
a inserção dessas ações dentro do planejamento de médio e longo prazo da Companhia para 
atender as demandas de água na sua área de concessão. 
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O documento contém também informações adicionais a respeito da alternativa “zero”. 

O EIA, e em maior detalhe o referido Relatório Complementar, documentam que a Interligação 
faz parte de um conjunto amplo de ações e intervenções necessárias para equacionar os 
problemas de abastecimento público da RMSP e bacias PCJ, tanto para superar a situação 
emergencial como para assegurar o atendimento a médio e longo prazo. É importante enfatizar 
o caráter emergencial do empreendimento, de enfrentamento da crise hídrica e auxílio na 
recuperação do Sistema Cantareira, pois, nesse aspecto, não há nenhuma alternativa que possa 
substituir a Interligação. 

O Plano Diretor da Macrometrópole mostrou que, num horizonte de 30 anos, um novo grande 
sistema produtor será necessário para atender as demandas de água previstas, mesmo com 
medidas de redução de perdas e de incentivo ao consumo racional de água. 

A seção 2.5 do EIA (Volume I, Tomo 1, pág. 18 a 21) explicita tal entendimento e, conforme 
conclusão do Plano Diretor da Macrometrópole, mesmo com um novo grande sistema produtor, 
a Interligação Jaguari-Atibainha desempenha um papel importante em nível sub-regional, como 
complemento para garantia das vazões do Sistema Cantareira. 

 

2 - DA ANÁLISE DO EIA/RIMA DA OBRA DA ADUTORA 

a) Não há sentido em considerar caráter emergencial e solução de curto prazo 

 O caráter emergencial assumido prejudica uma análise mais consistente e é completamente 
inapropriado tendo em vista que a obra, nas condições atuais, implica em retirar água de um 
reservatório em condição crítica, cuja situação, justamente durante o período de crise 
utilizado como justificativa, não permitiria sua operação. 

 Isto fica evidenciado até pela cota mínima de operação indicada no EIA, de 606 m, sendo 
que durante todo o mês de janeiro de 2015 a cota da represa permaneceu em 604 m, só 
vindo a ultrapassar a cota mínima depois das chuvas de fevereiro e março e depois da 
permissão de reduzir a vazão efluente para o Rio Paraíba do Sul, que ocorre em caráter 
provisório. 

 Cabe lembrar que no RIMA está indicado que: "...Quando houver necessidade, poderão ser 
instalados moto-bomba flutuantes, que irão operar em conjunto com a elevatória Jaguari 
entre as cotas 606 e 603,2 m...." ou seja, há intenção de retirada de água da represa mesmo 
com cota muito baixa - na cota 604 m o Volume Útil caiu abaixo dos 2%, o que apenas 
confirma a condição crítica do reservatório e exigiria um estudo aprofundado das 
consequências de operação em cotas tão baixas. 

Esclarecimento: O EIA (seção 2.1: Objetivos, Premissas e Aspectos Relevantes do Projeto de 
Interligação [Volume I, Tomo 1, pág. 11-12], e itens seguintes do capítulo 2: Justificativas do 
Empreendimento) salienta que a Interligação Jaguari-Atibainha tem tanto: (i) objetivos de caráter 
emergencial, de enfrentamento da crise hídrica e auxílio na recuperação do Sistema Cantareira, 
como (ii) objetivos de caráter estrutural, de longo prazo, de propiciar o aumento da segurança 
hídrica da RMSP e bacias PCJ, permitindo o aumento da garantia das vazões nominais do 
Sistema Cantareira (auxiliando também indiretamente outros sistemas produtores) e conferindo 
a essas regiões maior resiliência em face de eventos hidrológicos críticos. 

Sem demérito dos objetivos estruturais, de longo prazo, a situação crítica do Sistema Cantareira, 
maior sistema produtor de água do estado, e peça essencial à segurança hídrica de 25 milhões 
de pessoas residentes na RMSP e bacias PCJ justificam plenamente o caráter emergencial 
atribuído à implantação da Interligação Jaguari-Atibainha no menor prazo possível. 

O sistema hidráulico da Interligação Jaguari-Atibainha está concebido para operar dentro da faixa 
normal de variação de níveis da UHE Jaguari: NA máximo normal = 623,00 m e NA mínimo = 
603,20 m, sem interferir na operação da usina. 
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Cabe salientar que drástica redução do volume d’água do reservatório Jaguari, que chegou em 
Jan 2015 próximo do NA mínimo operacional (volume útil < 1%) decorreu de critério operativo 
determinado pelo ONS no 2º semestre de 2014, com turbinamento de mais de 40 m3/s. 

A nova regra operativa acordada pelo Grupo Técnico estabelece que a vazão na usina não 
poderá superar 20 m3/s enquanto o reservatório estiver com volume inferior a 80% do volume 
útil, e que a operação normal deve visar a manutenção de volume mínimo superior a 10% do 
volume útil, o que deve prevenir a repetição de uma situação crítica como a de 2014, que poderia 
ter sido evitada. 

A limitação da vazão efluente da UHE Jaguari para 4 m3/s (agora 10 m3/s), assim como a redução 
da vazão objetivo em Santa Cecília (de 190 para 110 m3/s) constituem medidas emergenciais 
determinadas pela ANA para recuperação dos reservatórios da bacia do Paraíba do Sul, como 
etapa transitória para que o sistema possa começar a operar de acordo com as novas regras 
operativas, em benefício de todos os usuários da água da bacia. 

Apesar da continuidade de baixas afluências no período seco de 2015, essas medidas 
emergenciais já permitiram ao reservatório Jaguari alcançar 29% do volume útil em final de Julho. 

As simulações realizadas pela ANA confirmam a compatibilidade da reversão autorizada de 5,13 
m3/s do Jaguari para o Atibainha, em média anual, com o atendimento das vazões objetivo nas 
seções de controle da bacia e dos níveis objetivo dos reservatórios, nos termos da minuta de 
Resolução Conjunta ANA/INEA/IGAM/DAEE aprovada no Relatório Final do Grupo Técnico. 

 

b) O estudo analisa a obra sem avaliar as condições reais do reservatório 

 O estudo apresentado ignora completamente o fato de que a represa do Rio Jaguari sofre, 
há vários anos, reiteradas denúncias de ocupação de suas margens e destruição de suas 
nascentes. Os frequentes relatos de redução das fontes de água na região da represa podem 
ser nitidamente observados na Figura 1, que compara as vazões médias entre os anos de 
1931 e 2012, para as represas de Paraibuna e Jaguari, da Bacia do Paraíba do Sul, 
mostrando uma queda acentuada nesta última (Jaguari), enquanto que sua vizinha em 
Paraibuna apresenta aumento significativo. 

 Um Estudo desvinculado de uma proposta praticamente fixa de transposição de águas 
visando uma suposta recuperação do Sistema Cantareira como solução de curto prazo para 
o abastecimento da região metropolitana de São Paulo, deveria incluir uma análise de 
impacto ambiental efetiva, o que remeteria, muito provavelmente, a soluções como a 
revitalização das nascentes e das matas ciliares, com possibilidade de interligação quando a 
produção de água pudesse de fato significar aumento na segurança hídrica da região. No 
mesmo sentido, deveria analisar, rigorosamente, a garantia de suprimento das demandas 
hídricas atuais e futuras da bacia do Paraíba do Sul, claramente renegada no estudo. 

 Figura 1. 

Esclarecimento: Os estudos do Grupo Técnico liderado pela ANA consideraram toda a série 
histórica de afluências naturais nos diferentes trechos da bacia e concluíram que, com uma regra 
operativa que priorize a segurança hídrica da bacia do Paraíba do Sul, o sistema comporta com 
folga uma transferência de 5,13 m3/s em média anual do reservatório Jaguari para o Atibainha, 
já considerando projeções de demanda consuntiva nos três estados até o ano de 2040. O referido 
Relatório de Informação Complementar, de 05/08/2015, acessível no site da Sabesp, detalha os 
cálculos da demanda consuntiva para os vários usos da água, e demonstra a existência de uma 
folga significativa de vazão disponível no trecho paulista. 

A ANA e o DAEE têm a competência legal para definir se há, ou não, disponibilidade hídrica para 
determinado uso da água, e a conclusão foi que sim, que a Interligação Jaguari-Atibainha dispõe 
de viabilidade hidrológica. A Outorga de Implantação emitida pelo DAEE em 28/01/2015 constitui 
ponto de partida para o EIA, para daí em diante analisar os impactos específicos do Projeto. 

A situação das nascentes e matas ciliares na bacia do reservatório Jaguari constitui objeto de 
preocupação e de políticas públicas de diferentes setores: 
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 A porção da bacia do rio Jaguari no município de Santa Isabel faz parte da Área de 
Proteção de Mananciais da RMSP, protegida com base nas Leis 898/75 e 1172/76; 

 A Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos está elaborando PDPA e minuta de lei 
específica de proteção de mananciais para a gestão de toda a bacia do reservatório 
Jaguari, nos termos da Lei 9.866/97; 

 A maior parte da bacia do reservatório Jaguari faz parte da APA federal Mananciais do 
Paraíba do Sul, administrada pelo ICMBio; 

 O Governo do Estado está implementando o Programa Nascentes para manter e 
recuperar as nascentes, olhos d´água e matas ciliares – vegetação localizada às margens 
de nascentes, rios, córregos, lagos e represas, sendo que a bacia do reservatório Jaguari 
constitui uma das áreas prioritárias de intervenção. 

São ações de caráter mais amplo, que não estão associadas à implantação do empreendimento 
e que ultrapassam os limites de competência, atuação e responsabilidade da Sabesp. 

 

c) A obra é proposta antes que resolução da ANA garanta as mudanças necessárias nas regras 
de operação. 

 O EIA apresentado discute apenas o ano de 2014, atribuindo todos os problemas a 
exigências estabelecidas pela ANA. A situação atual dos reservatórios e sua gestão com 
base num acordo ultrapassado e atualmente completamente despropositado é realmente 
absurda e este aspecto precisa ser revisto com urgência, mas a realidade atual é que não há 
ainda nenhuma resolução firmada sobre o processo de operação futura dos reservatórios da 
Bacia. O próprio EIA indica que as regras SERÃO definidas pela ANA, ou seja, ainda não 
foram. 

Esclarecimento: O acordo técnico-institucional firmado entre Governo Federal, governos dos três 
estados envolvidos e CEIVAP não é problema, mas solução equilibrada de longo prazo para 
todos os usuários da água da bacia do Paraíba do Sul. 

A minuta de Resolução Conjunta aprovada contém todos os elementos necessários para 
assegurar viabilidade hidrológica da Interligação, o que foi referendado na Outorga de 
Implantação emitida pelo DAEE. 

O próprio Relatório Conjunto do Grupo Técnico recomenda a edição imediata da Resolução, mas 
que as novas regras operativas passem a vigorar após comunicado da ANA, vinculado à 
recuperação do volume armazenado nos reservatórios. Por enquanto, a ANA vem administrando 
a situação emergencial no Paraíba do Sul por meio de sucessivas resoluções com validade de 
curto prazo, acompanhando a evolução da situação hidrológica. 

Todos os passos dados pelo setor de recursos hídricos têm amparo legal e permitem a 
apreciação da viabilidade ambiental do Projeto de Interligação pela CETESB e CONSEMA. 

 

 O estudo cita os 10 m3/s mínimos atuais como sendo um valor que poderia conviver com os 
5 m3/s (chegando até 8 m3/s), o que evidentemente não seria verdade considerando o 
histórico de vazões médias da Figura 1. Uma análise mais aprofundada do histórico mostra 
anos, como por exemplo, 2003, nos quais durante 8 meses não seria possível atender os 15 
m3/s, valor mínimo desejado. Mais complicado ainda é a situação de longo prazo. Na Figura 
2-5 da pág. 24 o valor de 28 m3/s a ser lançado no Rio Paraíba do Sul por longos períodos é 
igual à vazão média anual durante o histórico de 81 anos, ou seja, a situação média já não 
permitiria atender ao Cantareira, isto sem considerar a queda na vazão que vem ocorrendo. 

Esclarecimento: Os argumentos acima desconsideram a significativa capacidade de 
regularização do reservatório Jaguari, que dispõe de 793 milhões m3 de volume útil, para uma 
vazão média de 28 m3/s, Q95 de 26,5 m3/s e Q100 de 24 m3/s. 
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A nova regra operativa fixa as vazões mínimas na UHE Jaguari em 10 m3/s durante 6 meses na 
época úmida e em 20 m3/s nos outros 6 meses de época seca, limitando a vazão para jusante a 
20 m3/s enquanto o reservatório estiver com volume inferior a 80% do volume útil. 

Dessa forma, em anos secos a vazão na usina tende a ficar próxima da média mínima anual: 
(10+20)/2= 15 m3/s, com limite máximo eventual de 20 m3/s. Assim, a retirada de água do 
reservatório deve ficar entre 15+5=20 m3/s até 20+5=25 m3/s (caso extremo), valores 
compatíveis com o Q95 de 26,5 m3/s e com o Q100 de 24 m3/s. 

 

d) Análise da solução e influência do curto prazo 

 As dimensões do túnel também são elevadas (5x5m). Tendo o túnel de acesso dimensão 
ainda maior para permitir passagem simultânea de dois caminhões na retirada do material 
escavado – quase 500 m de túnel com objetivo principal de permitir 4 frentes de escavação. 

 Na realidade o túnel de acesso não seria necessário caso a obra não fosse classificada como 
emergencial, e, sobretudo a técnica de escavação poderia ser mais moderna, a corte e não 
explosão, podendo ter única frente de trabalho e material retirado por esteira, sem exigir 
tráfego de caminhões no interior do túnel. Isto reduziria de modo expressivo o custo da obra 
e também o impacto ambiental. 

 Outro aspecto preocupante em relação ao túnel é a ausência de informações detalhadas 
sobre o perfil geológico-geotécnico. Sem estas informações não é possível uma estimativa 
confiável de custos e técnicas a empregar, podendo surgir necessidades que impliquem em 
aumentos consideráveis de custo e de tempo para a obra. O prazo de 14 meses mesmo com 
4 frentes é questionável e precisaria ter um projeto executivo pronto com avaliação das 
diversas possibilidades. O que se deveria esperar é que o EIA analisasse as reais condições 
a serem enfrentadas. 

Esclarecimento: As dimensões do túnel principal foram definidas em função da vazão máxima 
prevista e para escoamento por gravidade, com baixa declividade e consequente baixa 
velocidade do fluxo, para evitar a necessidade de dispositivo de dissipação no desemboque e 
gasto desnecessário de energia. 

O túnel de acesso representa uma escavação adicional de apenas cerca de 10% do túnel adutor, 
sendo comum em obras de túneis abrir, sempre que possível, janelas de acesso intermediárias 
por razões de segurança, e/ou para facilitar a ventilação, a entrada de insumos e a retirada do 
material escavado. 

A descrição da solução técnica e dos métodos construtivos que consta no EIA corresponde ao 
Anteprojeto elaborado pela Sabesp como referência para a licitação e para os estudos de 
licenciamento ambiental prévio.  

O detalhamento do projeto executivo e dos métodos executivos será de responsabilidade do 
vencedor da licitação para a execução do empreendimento, a qual ainda está em curso. Nada 
impede que a Construtora que vencer a licitação utilize este ou aquele método executivo, desde 
que atenda aos critérios de desempenho e aos prazos estabelecidos no Edital de licitação, bem 
como obedeça às determinações da Licença Prévia, que é objeto do EIA/RIMA. 

A Construtora será também responsável por elaborar todos os documentos necessários para 
que a Sabesp possa obter as licenças ambientais de instalação e de operação, o que implica 
que as eventuais soluções alternativas deverão ter desempenho ambiental comparável ou 
melhor que o Anteprojeto considerado no EIA. 

 

e) Nenhuma análise sobre disponibilidade e bota fora de material 

 O estudo comenta que: "Os locais de disposição de material excedente serão definidos no 
projeto executivo. Deverão ser indicados bota-foras licenciados ou novas áreas a licenciar e 
a definição das rotas de transporte." Também deixa por conta da construtora o problema de 
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obter 83.000 m3 de areia, um material nobre e cuja extração não se dá sem grande impacto 
ambiental! 

 Toda escavação, principalmente túnel, exige local para disposição do material retirado e isto 
é fato gerador de grande impacto ambiental e deve ser avaliado em um EIA. Um projeto para 
o qual se prevê um bota fora de mais de 12 m3/m linear da adutora e de cerca de 240 mil 
metros cúbicos de rocha. Além da análise das áreas de disposição permanente e temporária 
seria preciso avaliar o transporte deste material - o transporte de solo, pedra e areia pode 
significar milhares de viagens de caminhões por estradas locais ou pela Rodovia D. Pedro, 
dependendo da solução adotada, e a capacidade das vias locais e o impacto na região 
precisaria ser avaliado. A inobservância deste item, por si só, demonstra inequivocamente a 
fragilidade do estudo realizado, que torna incabível a sua aceitação como tal. 

Esclarecimento: Estes aspectos estão intimamente relacionados ao detalhamento executivo do 
projeto e à logística da obra. A Construtora que vencer a licitação poderá realizar ajustes e 
otimização do projeto (desde que atendidos os requisitos de desempenho estabelecidos no Edital 
de Licitação), bem como definir as áreas de apoio e a logística da obra, fatores estes 
intrinsecamente ligados ao tipo de solução técnica e à economicidade da obra toda. 

A Construtora será responsável por definir a localização e projeto, e por providenciar o 
licenciamento ambiental das áreas de apoio: canteiros de obras, alojamentos, instalações 
industriais, jazidas de materiais, estoques de tubos, áreas de bota-espera, depósitos de material 
excedente (DME), bota-fora de resíduos da construção civil, rotas de tráfego e demais 
instalações auxiliares, sempre em consonância com as especificações do EIA, as exigências da 
LP e da LI, e requisitos específicos que sejam fixados pelos municípios e pelos órgãos gestores 
das unidades de conservação atravessadas. 

A região atravessada tem baixa ocupação e oferece inúmeras alternativas para áreas de apoio. 

O EIA apresenta a análise das principais possíveis rotas de tráfego dos veículos da obra, o 
mapeamento do uso e ocupação no entorno dessas vias, a estimativa do número de pessoas, 
tipologia e número de atividades e usos institucionais instalados no caminho, a avaliação dos 
impactos temporários da obra, e a indicação das medidas preventivas e mitigadoras que devem 
ser adotadas para assegurar uma convivência razoável da obra com a região. 

O volume de tráfego atual extremamente baixo, e a baixa densidade populacional no entorno 
permitem prever que essa convivência poderá ser alcançada sem maiores dificuldades. 

 

Todos estes aspectos mostram que o EIA apresentado não tem consistência e não avalia o que 
é de fato necessário, devendo ser realizado um estudo que considere o interesse da obra para 
o Estado tendo em vista as condições limites de retirada de água, realizado após o estudo das 
condições de toda a bacia. Evidentemente o estudo futuro não poderá deixar de lado as questões 
ambientais envolvendo movimento de solo e rocha, essencial para o tipo de obra avaliado. 

Comentário: A Sabesp considera que os estudos hidrológicos realizados pelo Grupo Técnico 
liderado pela ANA demonstram inequivocamente a viabilidade hidrológica da proposta de 
inserção da Interligação Jaguari-Atibainha na bacia do Paraíba do Sul, de forma consistente com 
a disponibilidade hídrica e com as demandas projetadas pelos três estados envolvidos. 

Considera, também, que o EIA aborda adequadamente todos os aspectos ambientais relevantes 
para a avaliação da viabilidade ambiental do empreendimento, e que diversos aspectos 
questionados dizem respeito a condições ambientais da bacia do Paraíba do Sul, do reservatório 
e/ou da bacia do Jaguari sobre os quais o empreendimento não interfere, nem a Sabesp dispõe 
de competência institucional para tratar dos mesmos. 

Questões relativas à solução técnica, métodos construtivos e áreas de apoio à obra são 
abordadas no EIA no limite da informação técnica disponível nesta etapa de desenvolvimento do 
Projeto, com base em um Anteprojeto referencial, suficiente para avaliação da viabilidade 
ambiental na etapa de Licença Prévia. 
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3 - DA MOBILIZAÇÃO SOCIAL 

Desde que a crise hídrica se instalou e sabedores da complexidade desta diante das 
perspectivas das mudanças climáticas, não temos assistido qualquer movimento da SABESP ou 
de qualquer órgão público, no sentido de efetivamente sensibilizar a população, os órgãos 
públicos, as empresas, os produtores rurais, para a mudança de comportamento ou de operação, 
que a atual situação assim o requer. 

Esclarecimento: A partir da instalação de crise hídrica, a Sabesp lançou uma ampla campanha 
de conscientização da população para a economia de água, instituiu o bónus com desconto na 
conta de água para aqueles domicílios que atingissem a meta de economia, e implementou 
procedimentos de redução de pressão na rede em horário noturno para reduzir as perdas. 

A questão da crise hídrica e da necessidade de economia de água tem estado presente na mídia 
e “na boca do povo” de forma permanente já faz mais um ano. A campanha de conscientização 
tem alcançado resultados muito positivos, tendo a grande maioria dos consumidores alcançado 
e superado a meta de redução do consumo de água. 

 

4 - DA PARTICIPAÇÃO POPULAR 

Tendo em vista todo o acima exposto que converge na necessidade de reelaboração do 
EIA/RIMA para análise dos impactos ambientais, econômicos e sociais ao longo do Vale do 
Paraíba, da retirada de volume de água da represa Jaguari, solicitamos que após, esses estudos 
sejam apresentados e avaliados em novas audiências públicas, nas diversas cidades do Vale 
em especial naquelas que hoje já sofrem a crise das águas. Além disso, 4 (quatro) audiências 
públicas tal como realizadas para o EIA/RIMA aqui discutido não podem ser consideradas 
representativas para avaliar as dimensões de tal ação para a população valeparaibana. 

Comentário: Solicitação endereçada a CETESB. 

 

5 - DO RETORNO ÀS CONSIDERAÇÕES DO CAMIN 

O CAMIN tem realizado análises técnicas dos Estudos de Impactos Ambientais e respectivos 
RIMAS e participado de diversas audiências públicas realizadas pelo CONSEMA no Vale do 
Paraíba. Nessas diversas oportunidades tem protocolado documentos com suas considerações 
e não tem recebido qualquer tipo de retorno da CETESB e tampouco da Secretaria de Estado 
do Meio Ambiente, o que denota desrespeito com relação à participação da sociedade civil ou 
ainda que as audiências são realizadas apenas para cumprimento das formalidades legais. 

Comentário: Solicitação endereçada a CETESB e SMA. 

 

Considerando a situação atual econômica e política, uma proposta que visa realizar uma obra 
complexa com estudos incompletos, com prazos difíceis de serem atendidos e custos que 
poderiam se multiplicar, não pode ser aceita pela sociedade. A relação custo-benefício dos 
prazos impostos precisa ser considerada. O argumento da crise hídrica, além de questionável 
do ponto de vista da disponibilidade de água a curto prazo, não justifica realizar uma obra às 
cegas, com custos aumentados na busca de prazo de difícil viabilização. 

Para evitar aumentos de preço, a construtora deveria assumir integralmente os riscos da 
construção, não se permitindo adicionais de emergência, considerando preço comparável ao 
preço de referência para uma construção por tuneladora, a menos de comprovação técnica de 
inexequibilidade, que deveria ser bem fundamentada em quantidades e isenta de especulações. 
Qualquer outra condição só deveria ser aceita mediante um comprovado e real benefício para a 
sociedade. Mesmo com a urgência que existe de se sanarem as questões de água que temos, 
estamos hoje em um clima de recessão e de responsabilidade fiscal. Contratos com riscos à 
economia do estado deveriam ser inaceitáveis. 
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Esclarecimento: A situação crítica das reservas no Sistema Cantareira e as dificuldades no 
abastecimento público que praticamente toda a população da Região Metropolitana de São 
Paulo e das bacias PCJ (cerca de 25 milhões de pessoas) vêm atravessando são uma realidade 
inquestionável. E a Interligação Jaguari-Atibainha tem condições de auxiliar de forma importante 
na superação dessa crise a partir de um horizonte de 18 meses. 

A obra não será executada “às cegas”, nem a custos exorbitantes. A Sabesp dispõe de uma 
concepção técnica bem fundamentada, que provavelmente será otimizada pela Construtora que 
vencer a licitação. A Construtora deverá submeter a solução técnica e o projeto executivo à 
Sabesp para aprovação. 

O processo de implantação da obra respeita todos os requisitos legais, regulatórios e 
administrativos, e está em consonância com os princípios de responsabilidade fiscal, social e 
ambiental. 

 

 


