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

Esclarecimentos ao Grupo de Estudos e Conscientização Ambiental de Taubaté - GECA, 
e Defensoria Pública do Estado de São Paulo 

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 GECA e Defensoria 
Pública do Estado de São Paulo em 02/06/2015. 

 

 

A/C do Conselho Estadual do Meio Ambiente do Estado de São Paulo 

Assunto: "Interligação entre as Represas Atibainha (Bacia PCJ) e Jaguari (Bacia Paraíba do Sul) 

O Grupo de Estudos e Controle Ambiental, doravante denominado "Grupo de Estudos e 
Conscientização Ambiental" de Taubaté, também designado pela sigla GECA é uma 
Organização de Sociedade Civil de Interesse Público, pessoas de direito privado, criado em 1983 
e constituído juridicamente em dez (10) de fevereiro de 1987, sem fins econômicos, com duração 
por tempo indeterminado, com foro e sede na cidade de Taubaté, estado de São Paulo, à Rua 
XV de Novembro, 196 - Centro, CEP 12090- 600, e ilimitado número de associados. 

Considerando que o projeto de Interligação entre as Represas Atibainha (Bacia PCJ) e Jaguari 
(Bacia Paraíba do Sul) provocará impactos sociais, ambientais e econômicos em toda Região 
Metropolitana do Vale do Paraíba; 

Esclarecimento: O Projeto de Interligação Jaguari-Atibainha desencadeou uma ampla discussão 
e negociação institucional a respeito das regras operativas da bacia do Paraíba do Sul, entre 
Governo Federal e Governos Estaduais de RJ, MG e SP, e CEIVAP, que, em face da crise 
hídrica, catalisou uma mudança histórica nos objetivos e critérios de operação dos reservatórios 
da bacia, atribuindo prioridade à segurança hídrica para abastecimento da população de todo o 
Vale do Paraíba, nos três estados, e bacia do Guandu no Rio de Janeiro. 

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.  

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.  
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Dessa forma, conclui-se que, no marco da nova regra operativa, a Interligação Jaguari-Atibainha 
não prejudica a disponibilidade hídrica no rio Paraíba do Sul, nem em termos de quantidade nem 
de qualidade de água, podendo-se afirmar que o Projeto não provocará “impactos sociais, 
ambientais e econômicos em toda Região Metropolitana do Vale do Paraíba”. 

Cabe salientar que as conclusões dos estudos do Grupo Técnico foram consolidadas em 
Relatório Conjunto da ANA, INEA/RJ, IGAM/MG, DAEE/SP e CEIVAP, firmado em 15/01/2015. 

Esse Relatório conclui que o Projeto de Interligação Jaguari-Atibainha tem viabilidade 
hidrológica. Com base em comunicado da ANA nesse sentido, o DAEE emitiu Outorga de 
Implantação do Empreendimento para o Projeto de Interligação. 

 

Considerando, por fim, que o artigo 192, § 2° da Constituição Paulista obriga à realização de 
várias audiências públicas regionais para legitimar o debate democrático acerca de tema tão 
relevante; 

A ONG GECA requer de Vossa Senhoria: 

Que esse digno Conselho Estadual e Secretária de Estado do Meio Ambiente determinem a 
realização de audiências públicas, em dias e horários que facilitem a presença de público, em 
especial, nos sábados de manhã ou à noite, nas cidades de Bananal, Queluz, Cruzeiro, 
Cachoeira Paulista, Canas, Lorena, Guaratinguetá, Aparecida, Silveiras, Pindamonhangaba, 
Taubaté e Caçapava, face aos impactos regionais a serem produzidos pelo projeto de 
Interligação entre as Represas Atibainha (Bacia PCJ) e Jaguari (Bacia Paraíba do Sul). 

Taubaté, 02 de Junho de 2015. 

Fernando Borges Correia Filho 

RG: 22304112-9 

Presidente do GECA 

Comentário: Solicitação endereçada ao CONSEMA. 

 

 

 

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

Pça. Cel. Vitoriano, 113, centro, Taubaté-SP, CEP 12020-020, 3624-2676 

EXCELENTÍSSIMA SRA. PATRÍCIA IGLESIAS, SECRETÁRIA DO MEIO AMBIENTE DO 
ESTADO DE SÃO PAULO E PRESIDENTE DO CONSELHO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE- 
CONSEMA: 

Referente a pedido de audiências públicas para instrução do ElA/RIMA do projeto governamental 
de transposição das águas da bacia do Rio Paraíba do Sul 

URGENTE: 

A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, através da Defensoria Regional de 
Taubaté-SP, sito Pça. Cel. Vitoriano, 113, Centro, Taubaté-SP, CEP 12020-020, e representada 
pelos Defensores Públicos que esta subscrevem, vem, fundamentada nos artigos 5°, XXXIV, "a" 
c.c. 225, IV e VI da Constituição Federal e artigo 192, § 2° da Constituição Estadual e artigo 4°, 
I  e IV, da Deliberação CONSEMA/SP n° 01/2011, oferecer 
REQUERIMENTO VISANDO A REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS PÚBLICAS NAS CIDADES 
JACAREÍ, TAUBATÉ, GUARATINGUETÁ, PINDAMONHANGABA, LORENA, CRUZEIRO E RIO 
DE JANEIRO, COMO FORMA DE TENTAR-SE LEGITIMAR DEMOCRATICAMENTE, 
GARANTINDO UM MÍNIMO DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL, AO ESTUDO DE IMPACTO 
SOCIOAMBIENTAL, EM CURSO NESSE CONSELHO, DO PROJETO DE TRANSPOSIÇÃO 
DAS ÁGUAS DO RIO PARAÍBA DO SUL PARA O SISTEMA DE RESERVATÓRIOS DA REGIÃO 
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MACROMETROPOLITANA DE SÃO PAULO, POSTO QUE OS IMPACTOS 
SOCIOAMBIENTAIS NA REGIÃO DO VALE DO PARAÍBA, COM TAL TRANSPOSIÇÃO, 
RESSUMAM IRREFUTÁVEIS, HAVENDO NECESIDADE DE VÁRIAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS 
NAS CIDADES APONTADAS ACIMA, PENA DE NULIFICAÇÃO DE TODO O PROCEDIMENTO 
DE LICENÇA AMBIENTAL. 

O requerente coloca-se à disposição para maiores esclarecimentos junto à sede da Defensoria 
Regional de Taubaté, endereço e fone gravados no preâmbulo da presente peça, para onde se 
postula, também, o envio da resposta a este pleito, fundado na subscrição de cerca de 73 
cidadãos da região (doc. anexo) que vindicam, igualmente, a realização das audiências públicas. 

Pedem URGENTE deferimento 

Taubaté, em 2 de junho de 2015 

WAGNER GIRON DE LA TORRE 

DEFENSOR PÚBLICO 

2ª Defensoria Pública de Taubaté 

Comentário: Solicitação endereçada à SMA e ao CONSEMA. 

 


