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

Esclarecimentos ao Comitê de Bacias Hidrográficas do Rio Paraíba do Sul - CBH-PS 

Em atendimento ao ofício CETESB 578/15/IE, de 24/07/2015, a Sabesp apresenta, a seguir, 
esclarecimentos e comentários à Manifestação do CBH-PS a respeito do empreendimento, 
emitida por meio da Deliberação no CBH-PS 004/2015, de 05/05/2015. 

 

 

Deliberação “Ad Referendum” CBH-PS 004/2015, de 05 de maio de 2015 

"Encaminha manifestação a respeito do projeto de transposição/interligação entre as Represas 
do Jaguari - bacia do rio Paraíba do Sul e Atibainha - bacias PCJ, a ser implantado pela 
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP" 

O Comitê das Bacias Hidrográficas do Rio Paraíba do Sul - CBH-PS, no uso de suas atribuições 
e, 

Considerando a solicitação da CETESB, contida no Ofício 188/15/IE recebido pela Secretaria 
Executiva do CBH-PS em 06/03/2015, para análise e manifestação deste colegiado a respeito 
do projeto de implantação da interligação entre as Represas do Jaguari e Atibainha; 

Considerando as competências dos Comitês de Bacias Hidrográficas estabelecidas nos artigos 
26 da Lei 7663/91 e 38 da Lei 9433/97; 

Considerando que a Política Estadual de Recursos Hídricos tem como princípios a 
compatibilização do gerenciamento dos recursos hídricos com o desenvolvimento regional e com 
a proteção ao meio ambiente e, ainda, o combate e a prevenção das causas e dos efeitos 
adversos da poluição, das inundações, das estiagens, da erosão do solo e do assoreamento dos 
corpos d'água, conforme artigo 3° da Lei 7663 de 30 de dezembro de 1991; 

Considerando que a retirada de água da Represa do Jaguari, da Bacia do rio Paraíba do Sul, 
nos termos solicitados pela SABESP impacta os usos múltiplos do sistema integrado da bacia 
hidrográfica como um todo; 

Considerando as condições críticas de armazenamento de água do conjunto de reservatórios da 
bacia do rio Paraíba do Sul, cujo valor do reservatório equivalente verificado no final de abril de 
2015 de 18% é 20% mais baixo do que o pior armazenamento da história até então registrado 
no mesmo mês de 2014; 

Considerando a falta de informações técnicas sobre a real reserva de água contida nos 
chamados volumes mortos dos reservatórios de Paraibuna e Jaguari; 

Considerando que os entendimentos entre o Governo de São Paulo e a Agência Nacional de 
Águas preveem a utilização de até 162 milhões de metros cúbicos estocados no Reservatório de 
Paraibuna para fins de atendimento da transposição solicitada pela SABESP; 

Considerando que os dados reportados ao monitoramento da água no rio Paraíba do Sul indicam 
trechos com qualidade inferior aos padrões de qualidade determinados pela Resolução 
CONAMA 357/05 para classe II; 

Considerando os episódios de cheias ocorridas em 2010 na bacia do rio Paraíba do Sul - trecho 
paulista e na região à jusante dos reservatórios do Sistema Cantareira nas bacias PCJ; 

Considerando a necessidade de recomposição de vegetação nativa ao longo dos corpos d’água 
afluentes ao Reservatório do Jaguari; 

Considerando os problemas decorrentes da falta de tratamento de esgotos de diversos bairros 
no entorno da represa do Jaguari, especialmente aqueles despejados no ribeirão Araraquara, 
em Santa Isabel; 

Considerando os problemas decorrentes da qualidade de água na proliferação de plantas 
aquáticas no Reservatório do Jaguari; 
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Considerando que a redução das vazões defluentes dos reservatórios de cabeceiras da bacia 
do rio Paraíba do Sul, com o objetivo de recuperação dos níveis d’água, agravam o problema da 
proliferação de macrófitas na calha do rio Paraíba do Sul; 

Considerando as dificuldades verificadas no abastecimento de água da cidade de Santa Isabel 
nos períodos de escassez hídrica e a necessidade de captação das águas da represa do Jaguari; 

Considerando a inexistência de um plano de contingência para prevenir e mitigar os efeitos de 
eventos críticos extremos: 

Delibera sobre as seguintes recomendações à CETESB para mitigação dos efeitos da retirada 
de água do reservatório do Jaguari para o Atibainha do Sistema Canteira: 

Artigo 1º - Ficam aprovadas as seguintes recomendações: 

I- Levantamento topobatimétrico do fundo dos reservatórios de Jaguari e Paraibuna; 

Esclarecimento: A Sabesp não é responsável pela operação nem pela gestão dos reservatórios 
de Jaguari e Paraibuna. A Interligação não causará assoreamento nem redução do volume útil 
dos reservatórios.  

O levantamento proposto, caso os órgãos reguladores o considerem necessário, não seria de 
responsabilidade da Sabesp. 

 

II- Análise dos efeitos da redução de vazão defluente do Reservatório de Jaguari na qualidade 
de água do rio Paraíba do Sul e implantação de medidas mitigadoras, inclusive relacionadas à 
proliferação de macrófitas no rio; 

Esclarecimento: O Projeto da Interligação Jaguari-Atibainha deve ser analisado no contexto da 
nova regra operativa da bacia do Paraíba do Sul, acordada pelo Grupo Técnico formado por 
Governo Federal (ANA), governos estaduais (INEA/RJ, IGAM/MG, DAEE/SP) e CEIVAP, e que 
constitui o fundamento para a viabilidade hidrológica da Interligação. 

Ao priorizar a acumulação dos excedentes hídricos nos reservatórios de cabeceira, a nova regra 
operativa da bacia permite assegurar que a vazão mínima no rio Paraíba do Sul a jusante da foz 
do rio Jaguari (da altura de São José dos Campos para jusante), será superior às vazões 
mínimas anteriormente registradas em épocas de seca, já computada a derivação da Interligação 
Jaguari-Atibainha.  

De acordo com a nova regra operativa, o reservatório Jaguari deverá manter uma vazão 
instantânea de 20 m3/s no período seco (de maio a outubro), e Santa Branca deverá descarregar 
no mínimo 40 m3/s o ano todo, perfazendo uma vazão mínima de 60 m3/s, mais a contribuição 
da área de drenagem intermediária, não controlada. As simulações da ANA mostram que, com 
a prioridade outorgada à segurança hídrica, essas vazões dispõem de garantia de 100% do 
tempo. E já incluem a reversão da Interligação Jaguari-Atibainha. 

Na situação anterior (sem Interligação e com as regras operativas da Resolução ANA no 211/03), 
a vazão mínima nessa seção era de 50 m3/s (40 m3/s de Santa Branca e 10 m3/s do Jaguari), 
mas sem garantia de 100%, pois com defluências determinadas em função de objetivos de curto 
prazo da geração de energia elétrica, a enorme capacidade de regularização dos reservatórios 
de Paraibuna, Santa Branca e Jaguari não era utilizada plenamente, resultando em falhas e 
eventos críticos de vazões menores que 50 e até menores que 40 m3/s. 

Portanto, as vazões mínimas nesse trecho serão pelo menos 20% maiores do que as 
habitualmente registradas na época seca anteriormente.  

Dessa forma, conclui-se que, no marco da nova regra operativa, a Interligação Jaguari-Atibainha 
não “impacta os usos múltiplos do sistema integrado da bacia hidrográfica como um todo” (como 
afirmado em um dos “considerando”, e não prejudica a disponibilidade hídrica no rio Paraíba do 
Sul, nem em termos de quantidade nem de qualidade de água. 

Portanto, os efeitos na qualidade da água do rio Paraíba do Sul a jusante da foz do rio Jaguari 
(altura de São José dos Campos e a jusante) serão positivos, pois a vazão garantida em época 
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seca será maior que as mínimas registradas em períodos anteriores, auxiliando na diluição e no 
transporte / autodepuração das cargas poluidoras lançadas no rio. 

A proliferação de macrófitas aquáticas é um fenômeno ligado, fundamentalmente, à ocorrência 
de níveis elevados de nutrientes (Nitrogênio e Fósforo) na água, sobre o qual a vazão do rio tem 
influência pequena. De todo modo, a garantia de vazões mínimas maiores tende a reduzir a 
magnitude do problema. 

Em face de um cenário de melhoria nas condições de vazão mínima e da qualidade da água do 
rio Paraíba do Sul, a Sabesp entende não ser aplicável a proposição de medidas mitigadoras 
associadas à operação do Projeto de Interligação. 

Destaca-se também o esforço que a Sabesp vem desenvolvendo para aumentar o grau de 
cobertura na coleta e tratamento de esgotos das cidades do Vale do Paraíba onde a Companhia 
detém a concessão, o que vem resultando em expressiva redução da carga poluidora lançada 
no rio, contribuindo para o objetivo comum de melhoria da qualidade da água. No período de 
2003 a 2013, os índices de atendimento nos municípios atendidos pela Sabesp na Região do 
Vale do Paraíba evoluíram da seguinte forma: 

 Índice de Abastecimento de Água: de 95% para 99% (+ 4 pontos percentuais – p.p.) 
 Índice de Coleta de Esgoto: de 84% para 88% (+ 4 p.p.) 
 Índice de Tratamento dos Esgotos Coletados: de 42% para 91% (+ 49 p.p.) 

A Sabesp entende ser esta uma contribuição das mais relevantes para a proteção, recuperação 
e conservação dos recursos hídricos da bacia do rio Paraíba do Sul. 

 

III- Na eventual transferência de água do Reservatório Atibainha para o Reservatório de Jaguari 
não deverá ser permitida a importação das cheias daquela bacia para a bacia do rio Paraíba do 
Sul; 

Esclarecimento: Recomendação endereçada à ANA e DAEE. As regras de operação para 
controle de cheias são fixadas pelo DAEE, em articulação com a ANA, e a Sabesp é obrigada a 
operar as suas estruturas hidráulicas de acordo com o que for fixado pelos órgãos reguladores 
do setor de recursos hídricos. 

A título informativo, esclarece-se que o critério operacional para fluxo no sentido Jaguari ainda 
não está conceituado de forma precisa. A Outorga de Implantação fixa uma vazão máxima de 
transferência de 12,2 m3/s. Em princípio, a reversão no sentido Jaguari seria ativada somente 
em situações de cheia em que: (i) os reservatórios Cachoeira e Atibainha estiverem obrigados a 
descarregar para o rio Atibaia, a jusante (conforme regra de operação fixada pela ANA/DAEE 
para controle de cheias), sem possibilidade de acumulação nos outros reservatórios do Sistema 
Cantareira, e (ii) o reservatório Jaguari tiver capacidade de recepção de volumes adicionais às 
afluências naturais, sem causar agravamento de inundações no rio Paraíba do Sul. 

 

IV- Ações mitigadoras para o controle da proliferação de plantas aquáticas no Reservatório do 
Jaguari, incluindo o tratamento dos esgotos da cidade de Santa Isabel; 

Esclarecimento: A Interligação Jaguari-Atibainha não é, nem será, causa da presença de plantas 
aquáticas no reservatório Jaguari, com o que não cabe falar em “ações mitigadoras” vinculadas 
ao licenciamento ambiental. 

O lançamento de esgotos in natura no reservatório Jaguari e no afluente ribeirão Araraquara é 
de responsabilidade do Serviço Municipal de Santa Isabel, e constitui problema preexistente, 
cujo equacionamento já está em curso pela implantação de ETE pelo município. 

O alto grau de autodepuração existente no braço do rio Jaguari, no trecho de 10 km entre a 
cidade e a captação da Interligação assegura qualidade de água boa no local de captação, 
conforme determinado na campanha de monitoramento realizada para o EIA. Portanto, o 
tratamento dos esgotos de Santa Isabel não constitui requisito técnico para a segurança sanitária 
ou ambiental da reversão de águas do reservatório Jaguari para o Atibainha. 
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O tratamento dos esgotos da cidade de Santa Isabel é uma questão relevante para a proteção 
ambiental da bacia do manancial e a Sabesp terá responsabilidade sobre a mesma a partir do 
momento em que o Município e a Companhia assinarem contrato de concessão dos serviços de 
água e esgotos, nos prazos e condições que sejam estabelecidos nesse documento. 

A Sabesp está ultimando os procedimentos legais e administrativos para assinar o Contrato de 
Concessão dos serviços de água e esgoto com o município de Santa Isabel. 

Estima-se que o tratamento dos esgotos de Santa Isabel deve permitir controlar um dos principais 
fatores que causam a proliferação de macrófitas aquáticas no reservatório Jaguari. 

 

V- Ações de proteção do manancial de abastecimento de água de Santa Isabel a partir do 
tratamento dos esgotos lançados in natura na bacia do ribeirão Araraquara; 

Esclarecimento: A Sabesp é responsável pelo sistema de esgotos de Arujá e, após a assinatura 
do Contrato de Concessão, deve sê-lo também do município de Santa Isabel. 

A Sabesp implementará as obras de ampliação da coleta, interceptação, reversão (em parte de 
Arujá) e tratamento de esgotos nesses municípios de acordo com o previsto nos respectivos 
Contratos de Concessão. 

 

VI- Ações de recomposição de vegetação nativa ao longo dos principais afluentes com prioridade 
para os mananciais de abastecimento público na bacia do rio Jaguari; 

Esclarecimento: A responsabilidade legal da Sabesp em termos de reposição florestal, no âmbito 
do Projeto de Interligação, está vinculada apenas à compensação pela supressão de vegetação 
e pela intervenção em APP causadas pelo empreendimento. 

A recomposição de vegetação nativa para proteção do manancial, nas margens do reservatório 
Jaguari e em áreas de APP dos afluentes, é uma ação de relevante interesse público que o 
Governo do Estado e o CBH-PS vêm promovendo por meio de várias iniciativas. Não há 
fundamento legal para vincular tais ações ao licenciamento ambiental da Interligação, em caráter 
de medidas mitigadoras, pois não decorrem de impacto do Projeto. 

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.  

A Sabesp entende que recursos financeiros provenientes da Cobrança pelo Uso da Água 
poderiam ser canalizados para projetos de recuperação e reflorestamento dos mananciais de 
abastecimento público do reservatório Jaguari, ressalvando, no entanto, que a competência para 
a alocação desses recursos é do CBH-PS. 

 

VII- Ações para garantir a captação de água da represa do Jaguari em condições adequadas 
para o abastecimento de Santa Isabel; 

Esclarecimento: O Projeto de Interligação não modificará os níveis de operação do reservatório 
Jaguari, que continuarão os mesmos fixados para a UHE Jaguari da CESP. As novas regras 
operativas para a bacia do Paraíba do Sul definidas na minuta de Resolução Conjunta ANA/ 
INEA/ IGAM/ DAEE tenderão a manter o reservatório Jaguari em níveis mais elevados que 
aqueles típicos, antes da atual crise hídrica. 

Portanto, o Projeto de Interligação não afetará as condições de captação de água da cidade de 
Santa Isabel na represa Jaguari, e não cabe vincular o licenciamento ambiental da Interligação 
a obras de melhoria nessa captação. 

A barragem no rio Jaguari, para captação de água para abastecimento público da cidade de 
Santa Isabel, precisa prover elevação de nível suficiente para o adequado funcionamento das 
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bombas da estação elevatória. A barragem de enrocamento atual é uma solução provisória que 
precisa de obras complementares para constituir uma solução estrutural permanente. 

A partir do momento em que a Sabesp assumir a concessão dos serviços de água e esgoto do 
município de Santa Isabel, a Companhia será responsável pelas ações e obras necessárias para 
prover condições adequadas de abastecimento no município, nos prazos e condições que sejam 
fixadas no contrato de concessão. 

 

VIII- Ações para implantação, operação e manutenção de uma rede telemétrica quanti- 
qualitativa dos principais afluentes da Represa do Jaguari; 

Esclarecimento: A Sabesp tem a responsabilidade legal de manter um sistema para medição e 
monitoramento dos volumes e vazões captados e revertidos de um reservatório para o outro, e 
de realizar o monitoramento periódico da qualidade da água do manancial, visando os objetivos 
do abastecimento público. As informações de quantidade serão transmitidas aos órgãos 
competentes, e as de qualidade de água serão disponibilizadas periodicamente. 

A implantação, operação e manutenção de rede telemétrica quanti-qualitativa nos principais 
afluentes do reservatório Jaguari constitui medida complexa e cara, associada à gestão do 
reservatório e da bacia, que extrapola a competência e as obrigações da Sabesp.  

 

IX- Ações de parceria do empreendedor com a Prefeitura de Redenção da Serra buscando 
viabilizar uma obra hidráulica com vistas à construção de um espelho d’água em braço da 
represa de Paraibuna nas imediações da cidade; 

Esclarecimento: O Projeto de Interligação Jaguari-Atibainha não contempla intervenções no 
reservatório de Paraibuna.  

A barragem reivindicada pelo município de Redenção da Serra tem a ver com o deplecionamento 
do reservatório de Paraibuna dentro dos níveis normais de operação, constituindo reivindicação 
anterior e não relacionada com o Projeto de Interligação. 

As novas regras operativas para a bacia do Paraíba do Sul definidas na minuta de Resolução 
Conjunta ANA/ INEA/ IGAM/ DAEE preveem a possibilidade de utilização de parcela da reserva 
técnica do reservatório Paraibuna para garantia do abastecimento público da bacia do Paraíba 
do Sul e da Região Metropolitana do Rio de Janeiro, em situações críticas de estiagem. Por outro 
lado, essas regras priorizam o armazenamento no reservatório, limitando as descargas para 
jusante a 30 m3/s (limitando a geração de energia) enquanto o reservatório estiver com volume 
armazenado inferior a 80% do volume útil. 

Portanto, as novas regras operativas tendem a tornar menos frequente, e de menor magnitude, 
o deplecionamento do reservatório de Paraibuna. 

Não existe qualquer nexo causal entre o Projeto de Interligação e os problemas socioeconômicos 
que o município de Redenção da Serra enfrenta toda vez que o reservatório Paraibuna é 
deplecionado abaixo de determinado nível. 

Portanto, não cabe exigir da Sabesp ações de parceria para viabilizar essa obra, no âmbito do 
licenciamento ambiental do Projeto de Interligação. 

 

Esclarecimento de ordem geral: A maioria das recomendações do CBH-PS diz respeito a 
intervenções desejáveis para a melhoria do aproveitamento, a qualidade e/ou a gestão dos 
recursos hídricos no trecho paulista da bacia do Paraíba do Sul, mas elas não constituem 
medidas mitigadoras do Projeto de Interligação entre os reservatórios Jaguari e Atibainha, pois 
não guardam relação com impactos do empreendimento.  

Tais medidas podem ser analisadas e eventualmente implementadas no âmbito da gestão da 
bacia do Paraíba do Sul, mas não cabe vincula-las como exigências à Sabesp no licenciamento 
ambiental do Projeto de Interligação. 
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A Interligação proverá um fluxo permanente de recursos ao CBH-PS advindo do pagamento pelo 
uso da água na etapa de operação. Esses recursos, a critério do Comitê, poderiam financiar 
serviços e obras de proteção, recuperação e conservação de recursos hídricos na bacia do 
Paraíba do Sul. 


