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

Esclarecimentos ao Grupo de Atuação Especial de Defesa do Meio Ambiente – GAEMA do 
Ministério Público do Estado de São Paulo – MP 

Em atendimento ao ofício CETESB 578/15/IE, de 24/07/2015, a Sabesp apresenta, a seguir, 
esclarecimentos e comentários ao Ofício nº 1123/15, de 16/06/2015, protocolado na CETESB 
pelo GAEMA Núcleo Paraíba do Sul. 

 

 

Ofício nº 1123/15 – GAEMA Núcleo Paraíba do Sul 

Ilustríssimos Senhores: 

 Tomamos a liberdade de encaminhar nos termos, documentação anexa, as condições 
acerca da Audiência Pública sobre o Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto ao 
Meio Ambiente – EIA/RIMA do empreendimento “Interligação entre as Represas Atibainha (Bacia 
PCJ) e Jaguari (Bacia Paraíba do Sul)”, elaboradas pela Assistência Técnica do GAEMA/NPS 
para que integrem a ata da sessão. 

 Sendo só para o momento, renovamos nossos votos de alta estima e distinta 
consideração. 

Atenciosamente, 

JAIME MERA DO NASCIMENTO JUNIOR 

Promotor de Justiça 

LAERTE FERNANDO LEVAI 

Promotor de Justiça 

 

CETESB – IE – DEPARTAMENTO DE AVALIAÇÃO AMBIENTAL DE EMPREENDIMENTOS 

CETESB – IEOH – SETOR DE AVALIAÇÃO DE OBRAS HIDRÁULICAS 

CONSEMA – CONSELHO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE 

 

Assunto: Considerações sobre a Audiência Pública sobre o Estudo Impacto 
Ambiental e o Relatório de Impacto ao Meio Ambiente – EIA/RIMA do 
empreendimento “Interligação entre as Represas Atibainha (Bacia PCJ) e Jaguari 
(Bacia Paraíba do Sul) de responsabilidade da Companhia de Saneamento Básico 
do Estado de São Paulo – SABESP (Processo IMPACTO 113/2014) 

 

1. Introdução 

As considerações aqui apresentadas foram elaboradas a partir de informações coligidas com a 
participação da Assistente Técnica que esta subscreve na audiência pública em epígrafe, bem 
como por meio de apreciação sumária do EIA/RIMA supramencionado, visando compor a 
primeira manifestação do GAEMA acerca da adequação do estudo e consequente viabilidade da 
reversão pretendida. 

2. Sobre a audiência pública 

O Conselho Estadual do Meio Ambiente – CONSEMA realizou no dia 8 de julho, em São José 
dos Campos, a quarta audiência pública de apresentação do EIA/RIMA do empreendimento de 
interligação entre as Represas Atibainha (Bacia PCJ) e Jaguari (Bacia Jaguari do Sul) em 
cumprimento a uma das etapas que integram o ritual de licenciamento da obra proposta. As 
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audiências públicas precedentes aconteceram em Nazaré Paulista (29 de maio), Santa Isabel 
(1º de junho) e Igaratá (2 de junho). 

A audiência contou com três painéis expositivos. O primeiro painel versou sobre a segurança 
hídrica no uso das águas do Rio Paraíba do Sul, conduzida pela Secretária-Adjunta de Recursos 
Hídricos de São Paulo, Mônica Porto. O segundo painel consistiu na apresentação da proposta 
pelo empreendedor, realizada pelo Engenheiro da Sabesp Silvio Leifert, seguida pela 
apresentação do EIA/RIMA do projeto, realizada pelo representante da Prime Engenharia e 
Comércio (empresa de consultoria ambiental que elaborou o estudo), o físico Guillermo Oliveira. 

Cabe salientar que no debate público que se seguiu, todas as manifestações emanadas pelas 
autoridades, representantes de entidades e sociedade, sem exceção, repudiaram a proposta, 
bem como o conteúdo do EIA/RIMA em apreciação. 

3. Características básicas do projeto 

 A proposta de interligação consiste em um conjunto de instalações para captação de uma 
vazão média anual de 5,13 m3/s a uma vazão máxima de 8,5 m3/s de água do reservatório 
Jaguari (na bacia do Paraíba do Sul) e posterior recalque e adução para o reservatório 
Atibainha do Sistema Cantareira na bacia do Piracicaba, Capivari, Jundiaí (PCJ) 

 A proposta inclui, em uma 2ª etapa, que o sistema opere também no sentido inverso, com 
fluxo da represa Atibainha para a represa Jaguari, com uma vazão de até 12,2 m3/s em 
situações específicas de cheia. 

 A adução da água captada integra um conjunto de instalações lineares, que terá dois trechos 
distintos: uma adutora por recalque enterrada, assentada em vala com diâmetro de 2.200 
mm e 13,43 km de extensão, que se desenvolve em sua maior parte por estradas 
secundárias até encontrar região de relevo acentuado da Serra de Ribeirão Acima, onde 
haverá uma estrutura de transição. A partir desse ponto inicia-se o trecho em tubulação-
túnel com seção transversal tipo ferradura alagada com dimensões internas acabadas, base 
de 5,0 m e altura de 5,0 m, e extensão aproximada de 6,13 km. 

 As instalações (tomada de água, estações elevatórias, instalações de controle hidráulico) 
serão localizadas nos municípios de Santa Isabel, Igaratá e Nazaré Paulista. 

 Já foi decretada a utilidade pública da faixa de domínio da implantação da obra 
 Segundo a mídia, o empreendimento custará R$ 830 milhões (Jornal O Vale – 09/06/15). 

4. Considerações da Assistência Técnica do GAEMA acerca do EIA/RIMA apresentado 

I. SOBRE A JUSTIFICATIVA DO PROJETO 

O objetivo do projeto é voltado à recuperação do volume armazenado nas represas do Sistema 
Cantareira em curto prazo e a redução do risco sistêmico no abastecimento da Região 
Metropolitana de São Paulo e bacias PCJ. No mesmo diapasão o estudo de impacto ambiental 
busca comprovar a viabilidade da obra para o alcance para estes objetivos estipulados, 
preterindo a situação vigente no Vale do Paraíba, que também está sendo igualmente acometido 
por estiagem de caráter excepcional e que sofrerá adicionalmente com os ônus da implantação 
da obra. 

Esclarecimento: O Projeto da Interligação Jaguari-Atibainha está inserido, e tem sua viabilidade 
hidrológica determinada, com base em uma nova regra operativa para a bacia do rio Paraíba do 
Sul aprovada em histórico acordo federativo firmado pelo Governo Federal (ANA), os três 
estados envolvidos (INEA/RJ, IGAM/MG e DAEE/SP) e o Comitê de Bacia (CEIVAP).  

Essa nova regra operativa visa garantir a segurança hídrica da bacia para seus usos múltiplos, 
com prioridade para o abastecimento humano; ela prioriza o armazenamento dos excedentes de 
vazão (acima das vazões objetivo nas seções de controle) nos reservatórios de cabeceira, para 
utilização em situações de estiagem, e para isso coloca limites à vazão passível de reversão em 
Santa Cecília para geração de energia, ao mesmo tempo que assegura as necessidades hídricas 
para abastecimento da RMRJ e do trecho do rio Paraíba do Sul a jusante de Santa Cecília. 

Legalmente, a operação da bacia é de competência da ANA, em articulação com os estados, e 
é isso que o Grupo Técnico coordenado pela ANA equacionou com a nova regra operativa. 
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Portanto, o EIA não está preterindo a situação de estiagem excepcional vigente no Vale do 
Paraíba. O EIA parte do cenário futuro de uso racional da água traçado no acordo definido pelo 
Grupo Técnico, que começará a vigorar assim que superada a atual situação emergencial. 

Destaca-se que o virtual esgotamento do volume útil nos reservatórios em final de 2014 decorreu 
não apenas da estiagem, mas também de uma operação voltada para a geração de energia, 
sem a devida atenção para a manutenção das reservas necessárias para os usos múltiplos. 

 

II. PRESSUPOSTOS METODOLÓGICOS 

Apesar de inegável enquadramento interestadual do projeto, assumido, inclusive, no EIA/RIMA 
o que exigiria uma abordagem sistêmica e holística da proposta, constata-se que o estudo se 
exime sequer de avaliar de forma rigorosa os impactos locais da retirada da água, sobretudo no 
que tange a garantia de abastecimento do Vale do Paraíba Paulista, como será melhor discutido 
adiante. 

No mesmo sentido, a metodologia de definição das áreas de influência direta e indireta do projeto 
podem ser fortemente questionadas. O estudo declarou como área de influência indireta do 
projeto (AII) apenas os municípios vizinhos do empreendimento e as bacias contribuintes dos 
reservatórios Jaguari e Atibainha, enquanto é de conhecimento público e notório que qualquer 
intervenção que afete a vazão do Rio Paraíba do Sul poderá ter reflexos até sobre a Região 
Metropolitana do Rio de Janeiro, que possui alto grau de dependência em relação a esta bacia 
hidrográfica. 

Esclarecimento: A nova regra operativa considera 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. 

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), já descontada a derivação da 
Interligação Jaguari-Atibainha, será superior às vazões mínimas anteriormente registradas em 
épocas de seca.  

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. 

Assim, as vazões mínimas nesse trecho serão pelo menos 20% maiores do que as habitualmente 
registradas na época seca anteriormente, com efeitos positivos na disponibilidade hídrica para 
os diversos usuários, e na qualidade da água do rio. 

Portanto, os efeitos da Interligação na disponibilidade hídrica e na qualidade da água ficam 
restritos ao reservatório Jaguari, não se estendendo ao rio Paraíba do Sul. 

Mesmo na permanência da regra atual de operação normal do reservatório Jaguari, a vazão 
mínima instantânea para jusante na usina deve ser de 10 m3/s. Assim, a vazão mínima no rio 
Paraíba do Sul a jusante da foz do Jaguari continuaria sendo de 50 m3/s em época seca. Nesse 
cenário, não haveria melhora na vazão mínima do rio Paraíba do Sul, mas tampouco redução, o 
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que implica que os efeitos da Interligação na disponibilidade hídrica e na qualidade da água 
também ficam restritos ao reservatório Jaguari. 

Conclui-se, portanto, que, em qualquer caso, a bacia do rio Paraíba do Sul a jusante da barragem 
do Jaguari não faz parte da área de influência da Interligação Jaguari-Atibainha no tocante à 
disponibilidade hídrica e qualidade da água. 

Mesmo desconsiderando o atendimento das vazões de restrição a jusante dos reservatórios 
paulistas, não há como sustentar o alegado “caráter interestadual” da derivação da Interligação 
Jaguari-Atibainha, pois a vazão de reversão (5,13 m3/s) representa apenas: 5,13/296= 1,7% do 
QMLT (vazão média de longo termo) e 5,13/190= 2,7% da vazão objetivo em Santa Cecília, 
ponto focal dos interesses da RMRJ e do trecho médio-inferior do Paraíba do Sul. 

Comparativamente, a nova regra operativa aprovada no Relatório Conjunto do Grupo Técnico 
admite uma margem de variação de até +5% para a vazão a jusante de Santa Cecília, e de até 
+2% para a vazão a jusante de Pereira Passos, em função da precisão possível na medição e 
na operação em tempo real dos dispositivos hidráulicos. Isso representa: 

5% x 71 + 2% x 120 = 3,55 + 2,4 = 5,95 m3/s 

Ou seja, a vazão da Interligação (5,13 m3/s) é menor que a margem de erro admitida na operação 
das estruturas hidráulicas em Santa Cecília (5,95 m3/s). 

 

III. SOBRE AS ALTERNATIVAS LOCACIONAIS E A SOLUÇÃO  

O EIA avaliou 9 arranjos de conjuntos de esquemas hidráulicos para a garantia do abastecimento 
metropolitano, vendo que a integração Jaguari-Atibainha comparece em cinco destes arranjos 
que se diferenciam por pequenas modificações do traçado do eixo do canal de transposição, 
podendo ser questionado inclusive sua configuração como alternativas locacionais distintas. 

Além disso, estudo prévio encomendado pelo próprio governo paulista à Cobrape para buscar 
soluções para a falta de água na região metropolitana a longo prazo, estudo este que integra o 
Plano Diretor de Aproveitamento de Recursos Hídricos para a Macrometrópole Paulista, não 
apontou o uso de água dos afluentes do rio Paraíba do Sul para tal finalidade. 

Este estudo da Cobrape identificou 18 diferentes fontes de fornecimento de água de distintos 
locais do estado para suprir a Grande São Paulo. Foram apresentados dez arranjos possíveis 
para o uso dessa água, classificados conforme itens como custo, questões ambientais e políticas. 
E este estudo concluiu que a melhor solução para dotar a região metropolitana de água até 2035, 
envolve o uso de oito fontes diferentes, sendo que nenhuma delas é o rio Jaguari, que é objeto 
da proposta aqui em corrente. Concluiu por fim o estudo que esta opção (o uso de oito fontes 
diferentes onde a principal fonte de água seria a chamada Alto Juquiá – bacia do rio Ribeira do 
Iguape) custa menos, gera menos conflitos ambientais e é mais facilmente implementada do que 
as outras nove. 

Contudo a alternativa ótima identificada pelo estudo da Cobrape não foi contemplada no 
EIA/RIMA em apreciação, fragilizando não só os critérios que levaram a eleição da solução 
apresentada, mas em franca contradição ao mencionado no próprio RIMA (p. 5/6): 

“A solução da interligação resultou de amplo estudo de alternativa realizado pela Sabesp, 
levantadas por Planos de Recursos Hídricos anteriores e novas propostas que envolveu 
aspectos e critérios técnicos, econômicos e operacionais, sociais e ambientais que, 
confrontados, levaram a seleção do melhor arranjo por meio de análise multicriterial”. 

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 07/08/2015, que detalha o histórico das propostas de 
aproveitamento da bacia do Paraíba do Sul para abastecimento da RMSP, a consideração da 
Interligação Jaguari-Atibainha nos arranjos de obra estudados no PMMP - Plano Diretor de 
Aproveitamento de Recursos Hídricos para a Macrometrópole, e a hierarquização / priorização 
das obras incluídas nesses arranjos. 
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O EIA e esse Relatório mostram que: (i) num horizonte de 30 anos, um novo grande sistema 
produtor será necessário para atender as demandas de água previstas na Macrometrópole, 
mesmo com medidas de redução de perdas e de incentivo ao consumo racional de água; (ii) a 
Interligação Jaguari-Atibainha comparece em 5 dos 9 arranjos do PMMP, como solução 
complementar em nível sub-regional para reforço do Sistema Cantareira; (iii) os fatores político-
institucionais que determinaram a postergação da Interligação para 2025 foram superados com 
o acordo federativo firmado no âmbito do Grupo Técnico coordenado pela ANA; (iv) as outras 
obras de reforço de mananciais ou novo sistema produtor que teriam maior prioridade que a 
Interligação já estão em projeto, obras ou em licenciamento ambiental; e (v) a especial 
severidade da crise hídrica nos reservatórios do Sistema Cantareira (mais intensa que em outros 
mananciais) determina urgência na implantação da obra, pois a Interligação é a única intervenção 
capaz de socorrer o Cantareira. 

Esclarece-se que a frase reproduzida do RIMA diz respeito às alternativas técnicas e locacionais 
para interligação entre as represas Jaguari e Atibainha, não a alternativas de abastecimento de 
água para a Macrometrópole. 

 

Ademais, a proposta não avalia soluções endereçadas a revitalização de nascentes e matas 
ciliares, já que é voltada conforme a justificativa apresentada, a soluções de cunho imediatista e 
paliativas, ignorando as múltiplas dimensões da sustentabilidade e as noções de democracia e 
equidade que esta agrega. 

Esclarecimento: A situação das nascentes e matas ciliares na bacia do reservatório Jaguari 
constitui objeto de preocupação e de políticas públicas de diferentes setores: 

 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. 

 

IV. SOBRE A VIABILIDADE TÉCNICA 

i. Exequibilidade da proposta 

O prazo previsto para execução das obras de 14 meses, principalmente para o caso das obras 
enterradas (túnel), é fortemente questionável, já que a demanda em conhecimento pleno do perfil 
geológico-geotécnico, o que requer a realização de uma vasta campanha de sondagens, ensaios 
de campo e laboratório nos solos e nas rochas em quantidades suficientes para caracterizar o 
maciço a ser escavado, informações estas incipientes ou inexistentes. Ademais, requer um 
projeto executivo solidificado, pautado em dados robustos, e outras condições que afastem a 
possibilidade de falhas, como a necessidade de mudanças no método construtivo ou no projeto 
do revestimento ou até mesmo acidentes como rupturas, incertezas deverão já ter soluções 
previstas nos moldes do projeto observacional de Peck durante a construção, admite-se apenas 
seleção de poucas alternativas construtivas, que já foram muito bem estabelecidas no projeto 
executivo. Neste sentido, os dados ora disponíveis ou pelo menos apresentados nos estudos, 
não obedecem ao rigor necessário para viabilizar a proposta apresentada assegurando que não 
haverá riscos de implantação e de gastos excessivos. 
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Ainda no sentido construtivo, o uso de máquina tuneladora parece ser a melhor alternativa para 
este tipo de obra: um túnel de seção constante com provavelmente a maior parte do seu percurso 
atravessando um maciço homogêneo. A perfuração por tuneladora que poderia gerar benefícios 
nos prazos e custos e conferir maior segurança à obra, conflita, contudo, com o caráter 
emergencial da obra; este tipo de equipamento é normalmente produzido sob demanda 
específica, requerendo tempo de montagem que poderá ser de vários meses até mais de um 
ano. 

Assim, a opção construtiva possível mediante ao imediatismo da proposta é o método mineiro, 
que é uma opção versátil e, por isso, também é uma opção mais arriscada nos mesmos termos: 
segurança, prazos e riscos. Para o benefício do estado e da sociedade, esta escolha deveria ser 
admitida com duas condições de contratação. 

A construtora deveria assumir integralmente os riscos da construção, por não se permitindo 
adicionais de emergência. 

O preço deveria ser comparável ao preço de referência para uma construção por tuneladora, a 
menos de comprovação técnica rigorosamente fundamentada de inexequibilidade e isenta de 
especulações. 

Qualquer outra condição só deveria ser aceita mediante um comprovado e real benefício para a 
sociedade. Contratos com riscos à economia do estado deveriam ser sumariamente repudiados. 

Esclarecimento: 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. 

 

ii. Questões hidráulicas 

Provavelmente a maior vulnerabilidade da proposta reside na garantia de suprimento das 
demandas hídricas atuais e futuras para a própria bacia do rio Paraíba do Sul. 

Conforme o EIA/RIMA, Estação Elevatória Jaguari será capaz de operar entre os níveis 623 m e 
606 m, e quando houver necessidade, poderão ser instalados conjuntos moto-bomba flutuantes, 
que irão operar em conjunto com a Elevatória Jaguari entre as cotas 606 e 603,2 m. Contudo 
durante todo o mês de janeiro de 2015, a cota da represa permaneceu no nível de 604 m, subindo 
relativamente após as chuvas de fevereiro e março e depois da nova revisão e autorização 
provisória para a redução da vazão mínima efluente do reservatório do Jaguari. 

Destas constatações, se depreende, em primeiro lugar, que nas condições vigentes não é 
possível se garantir o nível mínimo do preconizado em projeto, já que o mínimo estabelecido já 
foi superado em um ciclo de estiagem que ainda tende a se prolongar. Considerando também 
que no nível 604 m o volume útil caiu abaixo de 2% acima da “reserva técnica” (volume morto), 
conclui-se também que a proposta implica a retirada de água mesmo em condições críticas, o 
que pode comprometer as condições de reservação e abastecimento do Vale do Paraíba Paulista 
e do Estado do Rio de Janeiro. 

Esclarecimento: 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 a nova regra 
operativa, 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. 

 

iii. Caráter de interligação atribuído à obra 

O caráter de interligação atribuída à obra pode ser fortemente questionável, já que tanto o 
Sistema Cantareira quanto o Sistema Jaguari se inserem em compartimentos hidrológicos com 
o mesmo regime pluviométrico, de forma que o projeto assume, portanto, o caráter efetivamente 
de uma transposição de águas da bacia do Rio Paraíba do Sul para o Sistema Cantareira, onde 
a dependência seria unilateral e por tempo indefinido. Também por integrarem o mesmo 
compartimento hidrológico pode se questionar a eficácia da obra, já que períodos de estiagem 
serão coincidentes. 

Esclarecimento: O empreendimento é denominado “Interligação” pois ele, de fato, permitirá a 
transferência ou transposição de água entre as duas represas, nos dois sentidos. 

O EIA (Item 5.5: Operação do Empreendimento, Volume I, Tomo 1, pág. 122 a 129) deixa claro 
que o sentido preferencial do fluxo (“modo principal”), a funcionar na maior parte do tempo, é do 
Jaguari para o Atibainha, consoante com os objetivos do empreendimento, tanto os de caráter 
emergencial quanto os de caráter estrutural, a longo prazo. 

O EIA também esclarece que o fluxo do Atibainha para o Jaguari (“modo complementar”) 
funcionará somente em condições específicas de cheia. 

A elevada capacidade de regularização do reservatório Jaguari torna viável e especialmente 
eficaz a transferência de vazões para o Atibainha, em períodos de estiagem. As simulações 
realizadas pela ANA confirmam a exequibilidade de transferência do volume anual autorizado 
(162 milhões m3/ano), que já está compatibilizado com a regra operativa definida para o 
reservatório Jaguari. 

 

V. SOBRE A VIABILIDADE E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 

A forte ênfase do estudo à garantia do abastecimento da Grande São Paulo, ofuscou a discussão 
acerca de questões de cunho eminentemente relacionados à sustentabilidade ambiental da 
proposta. 

A despeito de o estudo de impacto ambiental concluir que a obra apresenta baixo impacto 
ambiental, constata-se que vários aspectos relacionados aos impactos construtivos não foram 
adequadamente avaliados. Por exemplo, no que concerne aos serviços de terraplenagem, o 
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estudo declara que “Os locais de disposição de materiais excedentes serão definidos no projeto 
executivo. Deverão ser indicados bota-foras licenciados de novas áreas a licenciar e a definição 
das rotas de transporte”. No mesmo sentido, se limita a definir que empreiteira a encargo da obra 
deverá realizar a definição dos DMEs, dispondo apenas que deverão ser regulamente 
licenciados. Resta salientar que a obra indica grande volume de movimentação de material, 
principalmente em decorrência da necessidade de atividades de escavação, de forma que a 
definição dos DMEs assume grande importância devido ao seu impacto ambiental associado, de 
forma que a definição criteriosa de todos os aspectos que o concernem não poderão ser 
dispensados. 

No mesmo sentido, o estudo não aponta as jazidas para outros agregados necessários para as 
obras civis, como areia (previsão de demanda de 83.000 m3), cuja extração já exerce profundo 
impacto sobre o Rio Paraíba do Sul e sua várzea. 

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. 

As instalações de apoio à obra deverão ser localizadas em áreas sem restrição ambiental (tal 
como definido na Resolução SMA 30/00), o que exclui intervenções que requeiram supressão 
de vegetação nativa em estágio médio ou avançado, intervenção em APP, corte de árvores de 
espécies ameaçadas, e supressão de um número elevado de árvores isoladas. Em relação às 
jazidas e ao material excedente, é desejável: (i) o reaproveitamento de materiais na obra; (ii) a 
utilização de jazidas e bota fora já licenciados. 

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. 

 

Ainda um estudo desvinculado de uma proposta praticamente fixa de interligação, deveria 
apontar um dos motivos fisiológicos que fortemente acarretou para a escassez de água hoje 
vivenciada que é a conservação da cobertura vegetal. O diagnóstico não foi capaz de identificar 
o manancial Jaguari padece por um longo período com ocupação indiscriminada das margens 
da represa, com a exaustão e supressão de suas nascentes. 

Em consequência das deficiências na identificação do panorama vigente e sua correta leitura, o 
EIA/RIMA não presume a adoção de soluções endereçadas a revitalização de nascentes e matas 
ciliares, bem como contrapartidas claras voltadas ao saneamento básico e a garantia de 
abastecimento dos municípios do Vale do Paraíba Paulista. 

Esclarecimento: O aspecto relativo à revitalização das nascentes e matas ciliares já foi 
comentado no esclarecimento ao último parágrafo do Item 4.III. 
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A nova regra operativa assegura com folga as vazões requeridas para abastecimento e uso 
múltiplo das águas no trecho paulista da bacia, no horizonte de 2040. O referido Relatório de 
Informação Complementar, disponível no site da Sabesp, detalha os números resultantes das 
simulações da ANA. 

Esse Relatório detalha também as ações realizadas pela Sabesp na melhoria do atendimento 
em abastecimento de água, coleta de esgotos e tratamento dos esgotos coletados, nos 
municípios em que a Companhia opera no Vale do Paraíba, que abrangem 1,4 milhões de 
habitantes. 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.) 

 

VI. SOBRE A VIABILIDADE ECONÔMICA 

Assim como várias outras questões já discutidas que apontam a fragilidade da proposta, as 
perspectivas de desempenho sob o ponto de vista econômico também agregam as discussões 
acerca da viabilidade do projeto. 

Como o desnível geométrico máximo a ser vencido entre a captação na represa Jaguari e a 
descarga na represa Atibainha é de 181 m, a potência a ser instalada para essa transferência foi 
estimada em 30.000 CV, o que implica um consumo total de energia elétrica de 800 GWH/mês 
(Gigawatt hora por mês), isto significa que o custo da energia consumida em estações elevatórias 
seria da ordem de R$ 435.000.000/mês. Consequentemente o custo final da água será de R$ 
30/m3, muito acima dos valores praticados pela Sabesp de R$ 6/m3 e muito superior ainda ao 
valor do custo final da água na transposição do Rio São Francisco, fortemente criticada pelos 
altos custos de implantação e de operação. 

Por mais que se alegue que as tarifas de energia são diferenciadas para sistemas de 
abastecimento de água e de esgotamento sanitário, os abatimentos sobre estas estimativas, 
para que seja comprovada a viabilidade econômico-financeira da proposta. 

Esclarecimento: A Sabesp estima o custo de energia elétrica na operação normal da Interligação, 
no sentido Jaguari-Atibainha, em R$ 52.565.400,00 por ano, para bandeira verde, o que resulta 
em um custo unitário médio de R$ 0,33/ m3. Os critérios de cálculo utilizados são os seguintes: 

 Tarifa vigente em 29/07/2015; Distribuidora Elektro, Subgrupo A2, Azul, ACR; REH 
ANEEL 1858/2015; 

 6 Motores de 5.000 CV com rendimento de 90%; demanda 25.000 kW na Ponta e Fora 
de Ponta; 

 Operação: 24 horas/dia, 720 horas/mês, 360 dias no ano; 
 Transposição média anual de 5,13 m³/s. 

 

VII. SOBRE OS EFEITOS CUMULATIVOS E SINÉRGICOS 

Não foram encontradas menções sobre a análise dos efeitos cumulativos e sinérgicos do 
empreendimento em atendimento a Resolução CONAMA 01/86. 

Esclarecimento: A interação entre fatores ambientais e entre impactos, bem como os efeitos de 
cumulatividade e sinergia já estão considerados na avaliação realizada de impactos e riscos 
ambientais do empreendimento.  

Essa avaliação teve como base um cenário em que os diferentes fatores geradores de impactos 
atuam de forma concomitante (sempre que pertinente), e a consideração da resposta integrada 
do ambiente (físico, biótico e socioeconômico) a esses estímulos, contemplando a aplicação das 
medidas mitigadoras recomendadas. 
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5. Considerações Finais 

Em face do exposto, consideramos que o EIA/RIMA apresentado não enseja, de pleno, sua 
aceitação pelo órgão licenciador e autorização de forma automática, do prosseguimento do 
processo de licenciamento sem a possibilidade de revisão e/ou complementação dos estudos 
apresentados. 

Insta ratificar que todas as manifestações orais ocorridas na audiência em questão também 
foram no sentido contrário à aceitação do estudo realizado e apresentado, pois este não foi capaz 
de comprovar a viabilidade da proposta, que não cumpre de forma adequada sua função de 
avaliar os impactos ambientais do empreendimento. 

São José dos Campos, 15 de junho de 2015 

Caroline Tomazoni Santos – DSc 

Engenheira Civil – AT GAEMA-NPS 

Esclarecimento: A Sabesp entende que os esclarecimentos prestados neste documento, e de 
forma mais detalhada no referido Relatório de Informação Complementar, respondem às 
questões levantadas pelo GAEMA-NPS, e que o EIA/RIMA apresentado constitui documento 
hábil e suficiente para instruir a emissão de Licença Ambiental Prévia para o empreendimento. 

 


