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

Esclarecimentos à ONG Associação Eco Vital 

Em atendimento ao ofício CETESB 578/15/IE, de 24/07/2015, a Sabesp apresenta, a seguir, 
esclarecimentos e comentários aos seguintes requerimentos da ONG Associação Eco Vital: 

 Requerimento ONG Associação Eco Vital n° 02/2015, de 29/03/2015 
 Requerimento ONG Associação Eco Vital n° 03/2015, de 02/06/2015 
 Requerimento ONG Associação Eco Vital n° 04/2015, de 08/06/2015, e respectivo ofício no 

02/2015 que encaminha Abaixo Assinado. 

 

Requerimento ONG Associação Eco Vital n° 02/2015 

Caçapava, 29 de março de 2015 

Ref: Realização de Audiência Pública 

CETESB - Departamento de Avaliação Ambiental de Empreendimentos 

Solicita a realização de AUDIÊNCIA PÚBLICA no município de Caçapava referente ao Projeto 
de Transposição ou “Interligação” do reservatório Jaguari (Bacia Hidrográfica do Paraíba do Sul), 
ao reservatório Atibainha (Bacia Hidrográfica Piracicaba, Capivari, Jundiaí), mediante 
apresentação do Estudo de Impacto ambiental e Relatório de Impacto Ambiental, conforme os 
termos das Deliberações do CONSEMA no 34/2001 e 01/2011. 

Comentário: Solicitação endereçada a CETESB. 

 

Requerimento ONG Associação Eco Vital n° 03/2015 

Caçapava, 02 de junho de 2015 

Ref: Solicitação de Respostas. 

Exmo. Sr. Presidente do CONSEMA. 

 

A ONG Associação Eco Vital foi criada oficialmente em 06 de março de 1991 a partir da 
repercussão da Conferência da ONU para o Meio Ambiente, realizada no Rio de Janeiro em 
1992, (ECO 92). Mas já atuava informalmente na Pastoral da Saúde, na Comunidade de São 
Benedito município de Caçapava, através da Fitoterapia, onde implantou uma Farmácia 
Comunitária Fitoterápica. 

A entidade tem por finalidade a produção de ervas medicinais e mudas nativas da flora brasileira, 
realização de reflorestamentos, ações de educação ambiental, elaboração de projetos, 
fiscalização e a promoção de eventos nas áreas sócio ambientais. 

Buscando cumprir esses objetivos, vimos através deste, solicitar Respostas pelo motivo deste 
respeitável Conselho não ter atendido a solicitação desta ONG, para realização de Audiência 
Pública no município de Caçapava, conforme o Requerimento ONG Eco Vital 02/2015, referente 
ao Projeto de Transposição ou "Interligação" do reservatório do Jaguari (Bacia Hidrográfica do 
Paraíba do Sul), ao reservatório Atibainha (Bacia Hidrográfica Piracicaba, Capivari, Jundiaí), 
(segue anexo cópia do Requerimento e comprovante de envio), endereçado a CETESB, 
Departamento de Avaliação Ambiental de Empreendimentos, Av. Professor Frederico Hermann 
Júnior, 345, Alto de Pinheiros, CEP 05459-900, São Paulo SP, conforme os termos das 
Deliberações do CONSEMA n° 34/2001 e 01/2011. 

Tendo em vista que estamos diante da maior crise hídrica que a Bacia do Paraíba do Sul já 
enfrentou, por tanto, solicitamos ao Sr. Presidente que utilize das prerrogativas e competências 
previstas para este Conselho, afim de garantir a devida transparência nesse polêmico projeto e 
na sua condução. 
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Aproveitamos ainda para fazer as seguintes indagações a este Conselho: 

1- Se a população Valeparaibana em seus 39 municípios foram devidamente consultados? 
Caso sim, onde e quando? 
2- Se o Plano da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul: Trecho do Estado de São Paulo 
(UGRHI 02) 2011-2014 foi devidamente consultado e considerado? Ressaltamos que neste 
Plano a recomendação é prioritária para sua Proteção, Recuperação e Conservação. 

Ressaltamos que é sabido que para a tomada de decisões técnicas na gestão de recursos 
hídricos deve ser baseada no conhecimento técnico, pois somente munido de tais informações 
e dos processos necessários, com a transparência e o amplo debate junto da sociedade num 
todo, com a participação de técnicos especialistas imparciais no processo, para que colaborem 
e enriqueçam os debates, assim conduzindo de forma democrática as melhores análises para o 
consenso, que neste caso é muito complexo e polêmico. 

Agradecemos antecipadamente o atendimento da nossa solicitação aproveitamos para reiterar 
nossos protestos de elevada estima e distinta consideração. 

Comentário: Solicitações endereçadas ao CONSEMA. 

 

 

Requerimento ONG Associação Eco Vital n° 04/2015. 

Caçapava, 08 de junho de 2015 

Ref: Solicitações e requisições. 

Exma. Sra. Presidente do CONSEMA. 

 

A ONG Associação Eco Vital foi criada oficialmente em 06 de março de 1991 a partir da 
repercussão da Conferência da ONU para o Meio Ambiente, realizada no Rio de Janeiro em 
1992 (ECO 92). Mas já atuava informalmente na Pastoral da Saúde, na Comunidade de São 
Benedito, município de Caçapava, através da Fitoterapia, onde implantou uma Farmácia 
Comunitária Fitoterápica. 

A entidade tem por finalidade a produção de ervas medicinais e mudas nativas da flora brasileira, 
realização de reflorestamentos, ações de educação ambiental, elaboração de projetos, 
fiscalização e a promoção de eventos nas áreas sócio ambientais. 

Buscando cumprir esses objetivos, vimos através deste, requisitar que esse respeitável Conselho 
de Meio Ambiente apresente Relatórios de Impactos Ambientais, Sociais e Econômicos bem 
como as devidas Compensações e Contra Partidas para a Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do 
Sul, referente ao Projeto de Transposição ou "Interligação" do reservatório do Jaguari (Bacia 
Hidrográfica do Paraíba do Sul), ao reservatório Atibainha (Bacia Hidrográfica Piracicaba, 
Capivari, Jundiaí). Ressaltamos que o Conceito de Bacia Hidrográfica prevê que, "Bacia 
Hidrográfica é um montante territorial onde toda água superficial e subterrânea é drenada para 
uma calha principal e, que deve ser compreendida e adotada como Unidade de Gerenciamento 
de Recursos Hídricos (UGRHI), da qual necessita de Planejamento Técnico Compartilhado e 
Participativo em sua Gestão. Tendo em vista que a ação humana vem acelerando os processos 
de desequilíbrio ambiental, por tanto, faz se necessário um profundo estudo socioambiental de 
forma técnica, descartando o imediatismo e o paliativo nessa conflituosa e complexa questão de 
escassez hídrica. 

Deixamos aqui algumas indagações lacônicas: 

Transpor, retirar água da impactada Bacia do Rio Paraíba do Sul é benéfica para a região do 
Vale do Paraíba Paulista e na Bacia num todo, tanto nos aspectos Ecológicos, Sociais e 
Econômicos? Caso SIM, apontem quais são os benefícios que essa intervenção trará? 
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Esclarecimento: Os aspectos positivos do Projeto de Interligação para a região do Vale do 
Paraíba Paulista consistem em: 

 Geração temporária de emprego e renda durante a obra nos municípios da área de 
influência direta, em especial Igaratá; 

 Ações e obras previstas no Programa de Apoio aos Municípios de Santa Isabel e Igaratá; 
 Parcela da compensação ambiental (Lei federal 9.985/00) que venha a ser destinada à 

APA federal Mananciais do Paraíba do Sul; 
 Fluxo permanente de recursos ao Comitê de Bacia, trecho paulista (CBH-PS), advindo 

do pagamento pelo uso da água na etapa de operação. 

Além disso, 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. 

 

A foz do Rio Paraíba do Sul em Atafona, município de São João da Barra, Estado do Rio de 
Janeiro, está contemplado nos Impactos Ambientais, Sociais e Econômicos? 

Ressaltamos que o mar já adentrou quilômetros adentro do rio em sua foz, devido à perda do 
volume que empurra lâmina salina, fato que impactou drasticamente o ecossistema aquático do 
rio e toda a região que sofre por desabastecimento hídrico para as necessidades básicas e 
prioritárias, previstas na Lei n° 9.433 que instituiu a Política Nacional de Recursos Hídricos e cria 
o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, que em seu Capítulo I, Art. 1°. 
Baseia-se em diversos fundamentos, sendo que no Inciso III – em situações de escassez, o uso 
prioritário dos recursos hídricos é para consumo humano e a dessedentação de animais. 

Esclarecimento: A nova regra operativa da bacia do Paraíba do Sul, aprovada pela ANA, 
INEA/RJ, IGAM/MG, DAEE/SP e CEIVAP fixa uma vazão objetivo de 190 m3/s em Santa Cecília, 
alocando 71 m3/s para jusante, com garantia de 100% do tempo. Esta regra evitará as frequentes 
falhas que ocorriam na vazão para o trecho entre Santa Cecília e a foz. 

Essa vazão assegurada a jusante de Santa Cecília será importante para os usuários da água em 
extenso trecho do rio Paraíba do Sul, mas terá pouca influência na região da foz do rio, onde a 
bacia tem uma área de drenagem mais do dobro que em Santa Cecília. 

Os estudos realizados para o trecho final da bacia do Paraíba do Sul indicam que os problemas 
hidráulicos ocorrentes próximo da foz do rio são muito complexos e dependentes, no essencial, 
de fatores locais. A regularização do rio Paraíba do Sul até Funil já é muito alta. Vazões firmes 
adicionais para mitigar os problemas na foz só poderiam provir de novos reservatórios de 
regularização a jusante de Santa Cecília, nos estados de MG e RJ. 

 

Tendo em vista que tal conflito já existe entre tantos outros como assoreamentos irreversíveis, 
mineração de areia predatória, desenfreada, irregular e ilegal: tratamento de efluentes precários, 
margens e mananciais desprotegidos, ocupações urbanas indevidas, níveis preocupantes de 
poluição, perda de quantidade e qualidade de vida aquática, uma transposição drástica já 
existente no Estado do Rio de Janeiro entre outros. Portanto, devido às consequências naturais 
e antrópicas já existentes é possível não apresentar Estudos de Impactos Ambientais Ecológicos, 
Sociais e Econômicos para a Bacia do Paraíba do Sul? 

Agradecemos antecipadamente o atendimento das nossas requisições e solicitações, 
aproveitamos para reiterar nossos protestos de elevada estima e distinta consideração. 

Esclarecimento: O EIA da Interligação Jaguari-Atibainha trata dos impactos ambientais 
específicos da implantação e operação desse empreendimento. 
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Ao priorizar a acumulação dos excedentes hídricos nos reservatórios de cabeceira, a nova regra 
operativa da bacia do Paraíba do Sul permite assegurar que a vazão mínima 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.  

Dessa forma, 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. 

Os problemas e conflitos preexistentes na bacia têm no Comitê de Bacia um foro próprio para 
discussão e encaminhamento de soluções. O Projeto da Interligação Jaguari-Atibainha 
contribuirá para esse processo provendo um fluxo permanente e significativo de recursos 
financeiros, provenientes do pagamento da cobrança pelo uso da água. 

 

 

Ofício ONG Associação Eco Vital n° 02/2015 

Ref: Entrega de Abaixo Assinado 

Exma. Sra. Presidente do CONSEMA ·. 

 

A ONG Associação Eco Vital foi criada oficialmente em 06 de março de 1991 a partir da 
repercussão da Conferência da ONU para o Meio Ambiente, realizada no Rio de Janeiro em 
1992, (ECO 92). Mas já atuava informalmente na Pastoral da Saúde, na Comunidade de São 
Benedito município de Caçapava, através da Fitoterapia, onde implantou uma Farmácia 
Comunitária Fitoterápica. 

A entidade tem por finalidade a produção de ervas medicinais e mudas nativas da flora brasileira, 
realização de reflorestamentos, ações de educação ambiental, elaboração de projetos, 
fiscalização e a promoção de eventos nas áreas sócio ambientais. 

Buscando cumprir esses objetivos, vimos através deste, Oficiar a Entrega de Abaixo Assinado, 
do qual esta ONG e os demais Cidadãos expressaram por meio de assinaturas o posicionamento 
CONTRÁRIO a Transposição do Rio Paraíba do Sul e a Favor da Gestão Séria dos Recursos 
Hídricos, conforme segue anexo a este Ofício Abaixo Assinado que foi realizado na manhã no 
dia 06 de junho de 2015, durante a realização de Evento comemorativo ao Dia Mundial do Meio 
Ambiente no município de Caçapava. 

Agradecemos o recebimento de aproveitamos para reiterar nossos protestos de consideração. 

 

O ABAIXO ASSINADO é um documento pelo qual uma diversidade de pessoas realiza uma 
solicitação, manifesta o seu descontentamento com determinado ato ou externa o seu apoio a 
algo ou alguém. 

 

ABAIXO ASSINADO 

Ao Conselho Estadual de Meio Ambiente - CONSEMA 

 

Os cidadãos abaixo assinados, munícipes e não munícipes de Caçapava, manifestam a esse 
Conselho Ambiental: 

Manifestamos que somos CONTRÁRIOS ao Projeto de Transposição ou "Interligação" do 
reservatório do Jaguari (Bacia Hidrográfica do Paraíba do Sul), ao reservatório Atibainha (Bacia 
Hidrográfica Piracicaba, Capivari e Jundiaí). Também somos CONTRÁRIOS ao EIA/RIMA desse 
projeto apresentado nas Audiências Públicas já realizadas em Nazaré Paulista, Santa Isabel, 
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Igaratá e a que será apresentado em São José dos Campos no dia 08 de junho de 2015, o qual 
não aponta os impactos ambientais, não apresenta contra partidas e compensações ambientais, 
sociais e econômicas na Bacia do Paraíba do Sul num todo. Solicitamos que siga o Plano da 
Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul: Trecho do Estado de São Paulo (UGRHI 02) 2011-
2014, o qual neste Plano a recomendação é prioritária para sua Proteção, Recuperação e 
Conservação, que foi um documento produzido com o esforço e dedicação da população 
Valeparaibana, entre tantos outros sérios apontamentos. Ressaltamos que somos FAVORÁVEIS 
e Recomendamos que as autoridades públicas trabalhem seriamente na contenção das perdas 
hídricas no sistema de distribuição que chegam a índices absurdos, que invista em recuperação, 
preservação e conservação de mananciais, no tratamento dos afluentes, na reutilização de água, 
no cumprimento, na elaboração e aplicação de leis que venham a garantir respeito ao bom uso 
e a conservação dos recursos hídricos, entre tantas outras medidas possíveis, que incidem em 
ganhos imediatos com baixo custo de investimentos. Repudiamos o discurso das autoridades 
públicas em que afirmam que, obras de engenharia civil "produz água". Obras de engenharia 
civil NÃO PRODUZ ÁGUA, o que PRODUZ ÁGUA são os MANANCIAIS CONSERVADOS E 
PRESERVADOS, são as MATAS PROTEGIDAS. 

Na certeza de termos nosso pleito atendido, Protocolamos este Abaixo Assinado no momento 
da Audiência Pública para apresentação do EIA/RIMA referente à TRANSPOSIÇÃO do Rio 
Paraíba do Sul, no dia 08 de junho de 2015, às 17 horas, em São José dos Campos, no Teatro 
UNIVAP, Praça Candido Dias Castejon, 116, Centro. 

Este Abaixo Assinado é de iniciativa da ONG Associação Eco Vital. Segue abaixo os devidos 
contatos: 

Lilia Andréia de Melo Cândido Vaz- RG: 36.072.540-5 

Rua Coronel João Dias Guimarães, 119, Centro, CEP 12.281-350, Caçapava SP 

Esclarecimento: O Projeto da Interligação Jaguari-Atibainha em nada se contrapõe à 
recomendação do Plano de Bacia do trecho Paulista do Paraíba do Sul de atribuir prioridade à 
proteção, recuperação e conservação da bacia e dos seus recursos hídricos. 

O EIA e os esclarecimentos anteriores mostram que a operação da Interligação, já enquadrada 
no marco da nova regra operativa da bacia, não causará impactos negativos nos níveis do 
reservatório Jaguari, nem nas vazões mínimas do rio Paraíba do Sul nas épocas de seca, o que 
demonstra que o empreendimento não causará “impactos ambientais, sociais e econômicos na 
bacia como um todo”. 

A Sabesp opera os serviços de água e esgotos de importantes municípios do trecho paulista do 
Vale do Paraíba, e sua atuação vem se pautando pelo esforço continuado na implementação de 
programas de ampliação, melhoria e universalização dos serviços de saneamento, utilização 
racional da água, redução de perdas, coleta e tratamento de esgotos, reuso 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. 

 

 

 


