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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 ao Ofício da ONG Associação Eco Vital no 04/2015, protocolado 
na CETESB em 31/07/2015. 

 
 
Organização Não Governamental Associação Eco Vital 
Entidade sem Fins Lucrativos 
CNPJ - 65.041.204/0001-16 
Fundada no dia 06 de março de 1991 
Declaração de Utilidade Pública Lei Municipal n° 3190/09 de setembro 1994 
Rua: José Luis Franco de Almeida, n° 51 - Bairro Jardim Primavera 
Caçapava SP - CEP 12.218-000 
(12) 3653-4762 / 99783-1989 - e-mail: ongecovital@yahoo.com.br 
 

Ofício ONG Associação Eco Vital n° 04/2015 

Ref: Entrega de Relatório. 

A CETESB 

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 apresentar um breve Relatório sobre a 
situação da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul num todo, de forma sucinta, apresentando 
questões relevantes não contempladas pelo fraco EIA/RIMA apresentado pelos proponentes do 
projeto da Transposição do rio Paraíba do Sul nas "audiências públicas". O intuito de 
manifestarmos nossa posição contrária ao projeto da Transposição das águas da Bacia 
Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul (reservatório do Jaguari), para a Bacia do Piracicaba, Capivari 
e Jundiaí (reservatório do Atibainha), está neste Relatório elaborado tendo como fonte de 
pesquisa o Plano da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul: Trecho do Estado de São Paulo 
(UGRHI 02) 2011-2014, o qual prevê que a Bacia do Paraíba do Sul é prioritária para 
Recuperação e não prevê novas intervenções de retirada para Transposição. Também nos 
baseamos como justificativas para o nosso posicionamento contrário a Transposição, em 
diversos estudos técnicos e científicos, matérias jornalísticas sérias e a vivencia local que 
apontam a degradação ambiental e, que recomendam como prioridade a recuperação, a 
conservação e a preservação da Bacia do Paraíba do Sul, questões de mérito social e econômico 
também são levadas em consideração. 

Considerando que a região do Vale do Paraíba possui apenas 0,3% de matas ciliares 
preservadas, o que é um montante irrisório e preocupante. Também é preocupante o fato da 
cobertura vegetal nativa encontrar se fragmentada e que nos últimos 10 anos, áreas de 
vegetação primária foram suprimidas para especulação agropastoril e imobiliária, agravando 
ainda mais o processo de degradação, chegando a um total de 49,9% da área de campos 
antrópicos abandonados em sua maioria, fato que leva a propensão de vulnerabilidade a erosão. 

Considerando que, a UGRHI 02 apresenta predominância de terras com alta suscetibilidade à 
erosão, principalmente nos compartimentos de cabeceira, classificados como de alta 
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suscetibilidade ao processo erosivo natural, no caso o CP2-JAG-A, onde está localizado o 
reservatório do Jaguari. 

Considerando que, a situação dos aquíferos do Vale do Paraíba Paulista também é preocupante. 
Sendo que o maior aquífero da região é o Sedimentar, localizado na planície do Vale, área 
bastante antropizada e de maior adensamento urbano, altamente vulnerável à contaminação por 
infiltrações de cargas difusas, efluentes domésticos e industriais e cargas eutróficas. Já o 
aquífero Cristalino, embora esteja localizado em áreas de menor risco de contaminação, está 
nas áreas de suscetibilidade erosiva natural e possui menores vazões devido as suas 
características geofísicas. 

Considerando que a demanda futura de água projetada para o ano de 2020, conforme a projeção 
demográfica aumentará em 10,5%. É importante ressaltar que, com a perspectiva da expansão 
industrial na área da Bacia, o aumento demográfico poderá superar a projeção calculada, em 
consequência a demanda por água acompanhará tais projeções. 

Considerando que a projeção de coleta e tratamento dos efluentes na Bacia não é das mais 
satisfatórias e que a estimativa de coleta e tratamento de 100% é para municípios de pequena 
população, sendo que alguns não estão à jusante da Transposição. A retirada de água da Bacia 
acarretará em diminuição do volume quantitativo que leva, como consequência, à diminuição da 
qualidade da água. Essa situação é preocupante, pois o tratamento dos efluentes na UGRHI 02 
não alcança patamares desejáveis e a parcela dos efluentes tratados é de qualidade duvidosa, 
fato facilmente comprovável in loco nas estações de tratamento. A alta concentração de matéria 
orgânica proveniente dos efluentes não tratados na calha do rio Paraíba do Sul faz proliferar 
assustadoramente macrófitas (algas que alimentam se de matéria orgânica), fenômeno que 
compromete as estruturas das diversas pontes que cortam o rio no trecho entre Caçapava e 
Cachoeira Paulista. Recursos na ordem de R$ 5 milhões já foram empreendidos para essas 
obras emergenciais e paliativas nos anos de 2006 e 2009. 

Segundo previsto nas Ações do Plano de Bacia da UGRHI 02 (2011-2014), existe um recurso 
previsto no valor de R$ 1.000.000,00 para Mediar os Conflitos relacionados à Transposição do 
Rio Paraíba do Sul. Algo que não sabemos ao certo se ocorreu à destinação desse recurso! 
Caso tenha ocorrido, onde e quando foi utilizado esse recurso? 

Na ordem de mérito é vergonhoso e uma absoluta falta de respeito, o projeto da Transposição 
do rio Paraíba do Sul proposto pelo governo do Estado de São Paulo por meio da Sabesp, ignorar 
o Plano de Bacia do Paraíba do Sul 2011-2014, estudo esse que foi constituído pelo esforço 
conjunto entre poder público e sociedade, com apoio de técnicos capacitados e voluntários, 
assim como prevê as boas Práticas e Procedimentos de um Comitê de Bacias, segundo 
recomendado pela ANA (Agência Nacional de Águas). Esse Plano diagnosticou toda a situação 
da Bacia e em seu texto conclusivo, recomenda que a Bacia do Paraíba do Sul seja 
exclusivamente para ações de recuperação e não prevê de forma alguma maiores usos e 
retiradas de água para Transposição. É importante ressaltar que NÃO foi apresentada em 
momento algum nas quatro "audiências públicas (Nazaré Paulista, Santa Isabel, Igaratá e São 
José dos Campos), contrapartidas e realização de medidas compensatórias e mitigatórias para 
a Bacia do Paraíba do Sul que irá perder água para Transposição. Insistimos NÃO está previsto 
em momento algum no Plano da Bacia, nova Transposição, pois não existe oferta suficiente para 
tal. 

É de conhecimento público os diversos passivos ambientais na UGRHI 02, como a falta de 
proteção das margens ciliares e mananciais, erosões, assoreamentos, afluentes degradados, 
forte ação predatória de mineração de areia, vastas áreas de monocultivo de eucaliptos, esgotos 
não tratados ou de tratamento duvidoso, proliferação de macrófitas, contaminação de solos, 
ocupações irregulares, falta de fiscalização, ausência de projetos de recuperação, etc. 

Uma questão muito importante também ignorada pelo nefasto projeto da Transposição é ignorar 
comunidades tradicionais de Piraquaras, populações de pescadores artesanais que ainda 
resistem e retiram seu sustento do pescado no moribundo rio Paraíba do Sul. Os Piraquaras são 
de fundamental importância cultural da região do Vale do Paraíba. Também é importante 
ressaltar que a Basílica Nacional de Nossa Senhora Aparecida, localizada a margem direita do 
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rio, possui em seu contexto histórico um suposto milagre atribuído a uma imagem de Nossa 
Senhora da Conceição, encontrada nas águas do rio Paraíba do Sul por pescadores 
"Piraquaras", em função disso foi atribuído um milagre o qual hoje faz de Aparecida a Capital da 
Fé Católica do Brasil, possuindo o monumental Santuário Nacional que atrai milhares de 
visitantes anualmente. No ano de 2017 serão comemorados pelos católicos devotos da padroeira 
do Brasil, os 300 anos da aparição da imagem da santa no rio Paraíba do Sul, tal evento já tem 
a presença confirmada do Papa Francisco. 

Não é possível não mensurar em um projeto de tamanho impacto na Bacia como um todo, as 
questões ambientais, sociais, culturais, históricas, simbólicas e econômicas. O município de São 
João da Barra, Norte do Estado do Rio de Janeiro, situado na foz do rio Paraíba do Sul já vem 
sofrendo há anos com a invasão do mar que adentrou quilômetros o rio, devido à redução da 
vazão, fenômeno que faz o rio perder a força de empurrar a língua salina, fato que provoca a 
danosa erosão marinha. Além de destruir o ecossistema aquático do rio descaracterizando o 
totalmente, esse fato que provoca o caos no abastecimento hídrico, pois o município não possui 
mais captação de água doce, privando essa população do mínimo essencial, que é a água para 
consumo humano, o que está previsto na Lei 9.433/1994, que prevê uso prioritário 
Abastecimento Humano e Dessedentação Animal. 

A Transposição já existente em Barra do Piraí RJ, na Estação de Bombeamento de Santa Cecilia 
que transpõe % das águas do rio Paraíba do Sul para o sistema Guandu, que hoje é rio 
caudaloso, pois antes da Transposição era apenas um ribeirão. O rio Guandu hoje escoa águas 
transpostas da Bacia do Paraíba do Sul para atender as demandas mal geridas da região 
macrometropolitana do Rio de Janeiro. O desperdício em perdas físicas no abastecimento chega 
a níveis vergonhosos e absurdos de 60%. Cabe também a essa retirada colossal, diluir o esgoto 
não tratado dessa região metropolitana e ainda empurrar a língua salina da Baia de Sepetiba, 
para que algumas grandes corporações industriais utilizem água doce para manter suas 
produções, contrariando escandalosamente os usos prioritários da água, respaldados pela Lei 
9.433/1994. 

Municípios como Redenção da Serra, Natividade da Serra e Paraibuna, na década de 1970 
sofreram drasticamente com a construção do maior reservatório da Bacia do Paraíba do Sul, 
onde foram barrados os rios Paraitinga e Paraibuna, no munícipio de Paraibuna. Essa obra levou 
a desapropriações injustas e muitas não pagas até os dias de hoje. A cidade de Natividade da 
Serra despareceu por completo, de Redenção da Serra pouco sobrou e atualmente se encontra 
em triste estado de abandono e ruindo. Esse triste acontecimento que desestruturou 
financeiramente e expropriou diversas famílias, de sua história, cultura, dignidade, passaram a 
ser retirantes a sua própria sorte. Em troca lhes foram oferecidos e garantidos prosperidade com 
a Represa, mas não se tratava de uma Represa e sim de um Reservatório. As promessas nunca 
se concretizaram, fato que está se agravando com o esvaziamento do reservatório devido à má 
gestão na operação de vazão. A cidade de Redenção da Serra sofre com desabastecimento 
hídrico em média de 3 dias por semana, sistema esse operado pela Sabesp, que vem se 
mostrando incapaz de solucionar esse problema grave. Atividades de lazer e aquicultura foram 
perdidas e deixaram comerciantes e produtores arruinados e endividados, sendo que a economia 
desses municípios encontra se em grave crise diante desse fato. Com o projeto de uma nova 
Transposição, o impacto socioeconômico já se instalou, pois o agravamento da crise se 
potencializou com a desvalorização imobiliária e a desistência e o desinteresse em novos 
investimentos. 

A questão do impressionante processo erosivo nas áreas de cabeceiras é algo muito 
preocupante, em especial o que ocorre na afluência do rio Paraitinga com o reservatório, no local 
denominado de "Ponte dos Mineiros", limítrofe com os municípios de Redenção da Serra a 
margem direita e Natividade da Serra a margem esquerda do rio. O processo erosivo é tamanho 
que sedimentou de tal forma a impedir a navegabilidade até mesmo de embarcações de mínimo 
porte, pois o assoreamento chegou a provocar um espraiamento do leito rio deixando apenas 
um raso espelho de água. 

A Especulação imobiliária que ocupa irregularmente as várzeas do rio Paraíba do Sul em toda 
região, é ignorada e desconsiderada. Em Caçapava bairros como Jardim Primavera, Village das 
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Flores, Park Eldorado, Condomínio do Museu (condomínio esse de alto padrão), são fatos 
recorrentes não apenas no município de Caçapava, mas em toda região do Vale. Essa prática 
ocorre sem a devida atuação das autoridades municipais que estranhamente aprovam esses 
tipos de empreendimentos, com o referendo da CETESB. 

A Transposição está totalmente em desacordo com os novos projetos de expansão da mineração 
de areia a partir de Caçapava e à jusante até Lorena, de forma a garantir o fornecimento de 
matéria-prima para a crescente demanda do setor de construção civil. Diante de tal fato, ignorado 
pelo EIA/RIMA, a catástrofe ambiental e social é esperada. 

Considerando que o que divide as bacias hidrográficas é apenas um marco geográfico 
denominado de "interflúvio", um ponto mais alto de um morro, serra ou montanha, ou seja, um 
divisor de águas como se fosse ludicamente exemplificando uma "cumeeira”, fator que não faz 
com que em uma bacia hidrográfica chova mais do que em outra. As bacias do Paraíba do Sul, 
Alto Tietê e do Piracicaba, Jundiaí e Capivari, onde os reservatórios do Jaguari-PS e Atibainha-
PCJ estão distantes aproximadamente em apenas 13 km e, estão sob o mesmo sistema 
hidrológico, ou seja, as bacias estão sob o mesmo regime de chuvas, sob o mesmo regime 
pluviométrico. Por tanto, nos referidos sistemas, não há reservação de água que não seja de 
forma concomitante. Historicamente nunca houve situação de um sistema estar vazio e outro 
cheio, sempre operaram nas mesmas situações, justamente devido pelo sistema hidrológico ser 
o mesmo Apenas em dois momentos históricos ocorreu "sobra” bastante temporária do Sistema 
Paraíba do Sul, o que hipoteticamente justificaria sua condição para complementar o Sistema 
Atibainha, apenas em duas ocasiões. Por tanto, é uma grande falácia afirmar que os sistemas 
serão complementares, pois apresentam similaridade quanto à escassez e quanto à maior 
disposição hídrica. 

Há grandes e pequenos rios na Capital São Paulo que poderiam suprir a crise, mas estes estão 
extremamente poluídos e os projetos de recuperação vergonhosamente já consumiram milhões 
de reais do dinheiro público em vão. 

Um fato que causou muita estranheza foi o profundo silêncio por parte da mídia local de maior 
audiência e dos representantes políticos de todas as esferas, cargos e partidos, diante de um 
assunto de tamanha importância para a região onde possuem suas influências de negócios 
comerciais e políticos. 

Não é razoável a Sabesp por diversas vezes durante a "audiência pública” realizada em Igaratá, 
dia 02 de junho de 2015, insistir na fala em que essa obra de engenharia da Transposição irá 
produzir água! É sabido que o que produz água são matas e mananciais preservados. Canos, 
tubulações não produzem água e, sim conduzem água. 

Após nos manifestarmos na "audiência pública" em Igaratá as seguintes perguntas: Se a 
Transposição é benéfica para a região do Vale do Paraíba, quais são as vantagens para a 
região? Por que não está se falando no assunto? Por que o governo do Estado não está 
divulgando amplamente as vantagens para região? Quais são as contrapartidas, compensações 
ambientais, sociais e econômicas? É estranho um projeto de tamanho impacto ser pouco 
divulgado, pois se fosse benéfico para a região, certamente seria amplamente comemorado, fato 
esse que parece não demonstrar estar sendo de forma transparente o suficiente pela proporção 
do impacto que será gerado. De forma geral, a opinião pública da região do Vale do Paraíba se 
manifestou contrária à transposição, mas a posição reinante foi ignorada mesmo claramente 
manifestada nas reduzidas quatro audiências públicas realizadas. 

O que não é compreensivo foi o argumento que a Sabesp apresentou na "audiência pública" em 
São José dos Campos, realizada no dia 08 de junho de 2015, após a indagação feita em Igaratá 
sobre as vantagens para a região do Vale do Paraíba, o qual a Sabesp argumentou que a 
Transposição do rio Paraíba do Sul irá trazer “segurança hídrica” para o Vale do Paraíba! 
Segundo a apresentação do projeto da Transposição, está previsto a retirada de 8 m3/s. 
Considerando que a vazão do rio Paraíba do Sul está nesse atual período em torno de 40 m3/s. 
O montante previsto para retirada é de 20% do volume, o que é inconcebível, pois esse volume 
é superior ao correspondente do montante da demanda de aproximadamente 20 municípios que 
captam água direto do rio Paraíba do Sul. 
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Em suma, é estranho a falta de participação e representatividade nas "audiências públicas" dos 
políticos regionais, deputados, prefeitos e vereadores que ocupam cargos atualmente. 

Organismos internacionais, pesquisadores, professores, técnicos, cientistas, representantes de 
Organizações Não Governamentais, representantes das mais diversas Associações e muitos 
cidadãos de forma individual e coletiva, manifestaram se abertamente contrários à imperativa e 
descabida solução proposta pelo governo estadual a Transposição das águas da Bacia do Rio 
Paraíba do Sul. 

É fato que membros do Grupo de Trabalho (do Comitê da Bacia) sobre a transposição 
manifestaram se contrários à obra, mas afirmaram em diversas ocasiões que a "decisão já estava 
tomada" e "vinha de cima". 

Não é aceitável a falta de retorno e respostas aos documentos protocolados conforme os prazos 
estabelecidos pelo CONSEMA. Tivemos todos os nossos documentos protocolados junto a 
CETESB e ao CONSEMA não respondidos, a Defensoria Pública do Estado de São Paulo 2° 
Região de Taubaté também não foi contemplada com respostas, juntamente com diversos 
cidadãos também não tiveram seus pleitos devidamente respondidos. 

Na "audiência pública" de São José dos Campos, foi audível a fala da Sra. Mônica representante 
da CETESB ao dizer a palavra "Transposição", também à deselegância, o destempero, o 
despreparo e a falta de respeito do representante da Sabesp Sr. Silvio com o público presente. 

Ficou bastante claro nas ·audiências públicas" que a obra orçada em R$ 830 milhões será 
apenas de ida e não de ida e volta, conforme anunciado pelo governo do Estado na mídia, 
configurando assim Transposição. 

Também ficou bastante claro nas audiências públicas, a unanimidade quanto ao posicionamento 
popular CONTRA o polêmico projeto da Transposição, diversos apontamentos técnicos e de 
ordem mérito foram apresentados por todos que fizeram uso da palavra e que protocolaram 
documentos, incógnitas ainda não estão esclarecidas até o momento. 

Por tanto, nós da ONG Associação Eco Vital não somos de forma vaga contra a Transposição 
do rio Paraíba do Sul, somos a favor de uma Gestão séria dos Recursos Hídricos, com adoção 
efetiva de ações concretas, que a Sabesp de bons exemplos no combate ao desperdício, que 
cumpra efetivamente seus contratos firmados com os municípios, que cumpra as legislações em 
suas diversas instâncias. 

A LEI de Águas é clara quanto à necessidade de Gestão Participativa dos Recursos Hídricos (o 
que não se efetiva quando as audiências públicas se restringem a quatro municípios entre quase 
quarenta que compõem a Bacia em terras paulistas). 

A referida LEI é clara quanto à necessidade de consideração das características ambientais e 
sociais das Bacias Hidrográficas, no entanto isto foi desconsiderado em diversas ocasiões pelos 
órgãos proponentes da Transposição. 

A Teoria do Espaço Total, que preconiza que uma Bacia Hidrográfica só pode ser entendida 
como um todo integrado e que intervenções pontuais não podem ser realizadas sem que estudos 
totalizantes sejam desenvolvidos, é premissa básica para a Gestão Ambiental, mas foi 
sumariamente desconsiderada no EIA/RIMA. 

Citamos como exemplo de descumprimento a contratos e leis, o município de Caçapava, onde o 
contrato de renovação para a prestação de serviço firmado no ano de 2008, previsto para 30 
anos não está sendo cumprido efetivamente, visto que a Estação de Tratamento de Efluentes do 
Bairro da Piedade que atenderá esse bairro e adjacências estava prevista para ter sido entregue 
no ano de 2013, algo que não ocorreu. Todo esgoto dessa região ainda é despejado in natura 
no Ribeirão Dois Córregos. O Plano Diretor de Desenvolvimento Municipal de Caçapava Lei 
Complementar No 254, de 05 de junho de 2007, também não vem sendo seguido pela Sabesp, 
conforme em seu Capítulo VII do Saneamento Básico, Seção de Diretrizes Gerais, Art. 45, 
Parágrafo VIII o qual exige da empresa responsável pela exploração de novos poços de captação 
de água ou para os já existentes, constituir RPPNs com áreas de captação de precipitação maior 
do que a vazão anual do poço. 
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Considerando que diversos acordos de compensação ambiental com a região do Sistema 
Piracicaba, Capivari e Jundiaí não foram cumpridos pela Região captadora (Grande São Paulo) 
e que graves problemas socioeconômicos têm atingido a região do PCJ, não há garantias que 
problemas semelhantes não ocorram também no Vale do Paraíba. 

Em fim, entendemos que primeiramente é preciso cumprir efetivamente o que já existe firmado 
praticar ações de forma exemplar para depois pleitear novas intervenções.  

Concluímos por fim, que o falho EIA/RIMA elaborado pelos proponentes, a falta de transparência 
a mínima participação social e acadêmica que muito poderia colaborar com o todo do projeto, 
salientamos que a ausência de participação é devido as enormes restrições impostas por parte 
dos proponentes, a falta de retorno e respostas de documentações encaminhadas e 
protocoladas conforme as deliberações e normativas do CONSEMA, dentro dos respectivos 
prazos estabelecidos, ainda são incógnitas, o que se sugere total desprezo e tamanha falta de 
respeito e compromisso com Entidades da Sociedade Civil Organizada e com diversos Cidadãos 
que assim também se manifestaram. 

Segue junto deste Relatório, cópias de documentos protocolados junto a CETESB e ao 
CONSEMA que até o momento não foram respondidos. Insistimos na reapresentação destes 
documentos ignorados, a fim de, obter êxito nas indagações, para que assim possamos dar o 
devido retomo a Sociedade da qual temos total compromisso e respeito, pois, por parte das 
autoridades até o momento faltam essas satisfações. 

Agradecemos antecipadamente o recebimento do nosso breve Relatório sobre a situação da 
Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul, esperamos que esse documento seja visto com 
atenção, também aguardamos algum retomo sobre o mesmo. Aproveitamos para reiterar nossos 
protestos de elevada estima e distinta consideração. 

Referencias:  

Plano da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul - UGRHI 02 2009-2012 / Fundação Christiano 
Rosa / Comitê das Bacias Hidrográficas do Rio Paraíba do Sul 

Plano de Recursos Hídricos da Bacia do Rio Paraíba do Sul - Relatório Final / Diagnóstico dos 
Recursos Hídricos Relatório Final / Relatório Contratual R7 / Fundação COPPETEC / Laboratório 
de Hidrologia e Estudos de Meio Ambiente / CEIVAP / AGEVAP 

Transposição de Águas e Bacias - Aspectos Teóricos e Conceituais / Faida Sandreanny Khran / 
Simone Maciel / Thania Maria Dourado 

Relatório sobre a Crise Hídrica da RMSP - Fevereiro 2015 / PROAM Instituto Brasileiro de 
Proteção Ambiental 

Ação Civil Pública com Pedido de Liminar - Maio 2014 / Ministério Público Federal - Procuradoria 
da República em Campos dos Goytacazes 

http://www.daee.sp.gov.br/index.php?option=com_content&v1ew=art1cle&id=72%3Ahidromete
orologia&catid=43%3Ahidrometeorologia&ltemid=30 

http://www2.ana.gov.br/Paginas/servicos/informacoeshidrologicas/redehidro.aspx 

http://g1.globo.com/fantastico/noticia/2015/02/rio-paraiba-do-sul-pode-nao-ter-agua-para-
socorrer -sistema-cantareira.htmI 

http://vejario.abril.com.br/materia/cidade/sao-joao-da-barra-decreta-emergencia-por-falta-
dagua/ 

http://www.diplomatique.org.br/artigo.php?id=1783 

Endereço para resposta deste Ofício, Rua Coronel João Dias Guimarães, 119, Centro, Caçapava 
SP, CEP 12.281-350 

Atenciosamente, 

Lilia Andréia Melo de Cândido Vaz - Presidente 
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Esclarecimento: Tendo em vista o Ofício no 04/2015 tratar-se de um Relatório, com afirmações 
encadeadas dentro de determinadas premissas, torna-se demasiadamente complexo tentar 
esclarecer cada afirmação e cada parágrafo separadamente. Assim, o texto a seguir procura 
responder às questões colocadas pela Associação Eco Vital de uma forma ordenada e completa. 

1. Esclarecimentos aos requerimentos anteriores 

De início, informamos que a Sabesp recebeu os documentos protocolados por entidades e 
cidadãos ao longo do processo de licenciamento e nas Audiências Públicas, em 24/07/2015, por 
meio do Ofício CETESB 578/15/IE, com prazo máximo de 15 dias para apresentar 
esclarecimentos e disponibilizá-los no site da Companhia junto com o EIA/RIMA. 

A Sabesp apresentou a CETESB, em 07/08/2015, os esclarecimentos aos Requerimentos da 
ONG Associação Eco Vital no 02, 03 e 04/2015, junto com esclarecimentos a todos os demais 
documentos recebidos. Em 06/08/2015, a Sabesp recebeu cópia do Ofício Associação Eco Vital 
no 04/2015 (protocolizado em 31/07/2015) por meio do Ofício CETESB 612/15/IE, que ora 
responde na maior celeridade possível. 

2. Informações complementares a respeito do Projeto da Interligação 

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 apresenta esclarecimentos e informações mais detalhadas 
a respeito de questões que foram reiteradamente abordadas nas Audiências Públicas e em 
documentos protocolizados por diversas entidades. 

Sempre que necessário, este documento remete a considerações mais detalhadas que constam 
desse Relatório. 

3. A nova Regra Operativa da Bacia do Rio Paraíba do Sul e a Área de Influência do 
Projeto da Interligação Jaguari-Atibainha 

O documento da Associação Eco Vital não faz referência ao Relatório Conjunto do Grupo Técnico 
formado pela ANA, INEA/RJ, IGAM/MG, DAEE/SP e CEIVAP, de 15/01/2015, que aprovou o 
estabelecimento de nova regra operativa para a bacia do Paraíba do Sul. 

Trata-se de um acordo institucional histórico entre Governo Federal, estados de RJ, MG e SP, e 
Comitê de Bacia, um acordo federativo que define regras baseadas na prioridade à segurança 
hídrica para abastecimento e uso múltiplo na bacia, garantia de atendimento das demandas de 
água em face de situações críticas de estiagem, e limites claros à geração de energia. 

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 mostraram a viabilidade e eficácia dessa nova regra de operação para 
atendimento das necessidades hídricas de todo o Vale do Paraíba. Para o trecho paulista, as 
simulações mostraram que a disponibilidade hídrica para uso consuntivo (parcela da vazão 
captada que não retorna ao rio) a montante de Funil, já descontando a derivação de uma vazão 
média anual de 5,13 m3/s do reservatório Jaguari para o Atibainha, é de 22,28 m3/s. Esse valor 
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é quase o triplo da demanda consuntiva atual, de 7,84 m3/s, e mais do dobro da demanda 
consuntiva projetada para o ano 2040, de 9,24 m3/s. 

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.  

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), já computada a reversão da 
Interligação Jaguari-Atibainha, e Santa Branca deverá descarregar no mínimo 40 m3/s o ano 
todo, perfazendo uma vazão mínima de 60 m3/s. As simulações da ANA mostram que essas 
vazões dispõem de garantia de 100% do tempo. 

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. 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 seca será maior que as mínimas registradas em períodos anteriores, 
auxiliando na diluição e no transporte / autodepuração das cargas poluidoras lançadas no rio. 

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

Essa constatação corrobora o critério adotado no EIA de considerar como área de influência 
indireta da Interligação, as bacias dos reservatórios Jaguari e Atibainha, e, para os aspectos 
socioeconômicos, os municípios banhados por essas represas. 

4. As Responsabilidades pelos Problemas Ambientais da Bacia do Paraíba do Sul 

O Relatório da Associação Eco Vital destaca um amplo conjunto de problemas e passivos 
ambientais, conflitos de uso e situações preocupantes ocorrentes na bacia do Paraíba do Sul, 
tanto no trecho paulista quanto na transposição para a bacia do Guandu e no setor da foz do rio. 

De acordo com a normativa legal, o EIA deve estabelecer as áreas de influência do 
empreendimento com base na extensão e abrangência espacial dos impactos que sua 
implantação e operação podem causar. 

Uma vez verificado que os potenciais impactos da Interligação na bacia do Paraíba do Sul ficam 
restritos ao reservatório Jaguari, não se pode requerer, deste EIA, estudos, propostas e medidas 
para solução dos múltiplos problemas ocorrentes ao longo do rio e em outros reservatórios. 

O ordenamento legal do País estabelece o Comitê de Bacia como a instância institucional 
responsável pela gestão do uso múltiplo, dos problemas e dos conflitos existentes entre usos e 
entre usuários dos recursos hídricos da bacia, e a Cobrança pelo Uso da Água fornece recursos 
financeiros para serem aplicados em ações que o Plano de Bacia defina como prioritárias. 

Nesse sentido, cabe salientar que o Projeto da Interligação Jaguari-Atibainha constituirá, na sua 
fase de operação, um dos principais contribuintes de recursos financeiros para o CBH-PS. 

5. Similaridade do regime hidrológico dos reservatórios Jaguari e Atibainha 

De fato, os regimes pluviométrico e hidrológico de ambos os reservatórios são similares. A 
Sabesp nunca afirmou que a Interligação se baseia em uma suposta “complementariedade 
hidrológica” entre reservatórios, que não existe, nem na alegada expectativa que quando um dos 
reservatórios estiver “cheio”, o outro estaria “vazio”. 
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O fundamento técnico da Interligação consiste em aproveitar cerca de 20% da vazão 
regularizada do Jaguari: 5,13 de 24,0 m3/s para 100% de garantia [Q100], ou 5,13 para 26,5 m3/s 
para 95% de garantia [Q95], para reforçar a garantia das vazões nominais do Sistema Cantareira. 
Com a atual configuração, e mesmo sem a ocorrência de uma estiagem excepcional como a de 
2014/2015, as vazões que se espera que o Sistema Cantareira entregue para a RMSP e as 
bacias PCJ apresentam um nível elevado de falhas. Com o reforço da Interligação, essas vazões 
nominais do Cantareira passam a estar asseguradas com um nível mínimo de falhas. 

A viabilidade dessa operação resulta do elevado grau de regularização existente em ambos os 
sistemas, de alcance plurianual: o reservatório Jaguari tem volume útil de 793 milhões m3 e o 
Sistema Cantareira como um todo, 982 milhões m3. Ambos os sistemas dispõem de capacidade 
de armazenamento capaz de complementar vazões naturais afluentes abaixo da média (anos 
secos) por período bem maior que um ano. 

A possibilidade de variação da vazão de reversão até 8,5 m3/s, respeitada a transferência de um 
volume anual de 162 milhões m3 (média de 5,13 m3/s) permitirá otimizar o reforço do Cantareira 
em meses em que tal reforço for mais necessário, sem prejuízo para o Jaguari, que pode 
absorver essas variações de poucos pontos percentuais do volume útil sem problema. 

A retirada de uma média anual de 5,13 m3/s pela Interligação está compatibilizada com a 
operação prevista do reservatório Jaguari. 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 instantâneo de 20 m3/s. Assim, a retirada total 
de água do reservatório deve ficar entre 15+5= 20 m3/s até 20+5= 25 m3/s (caso extremo), 
valores perfeitamente compatíveis com o Q95 de 26,5 m3/s e com o Q100 de 24 m3/s. 

Portanto, conclui-se que o reservatório Jaguari dispõe de vazões afluentes e capacidade de 
regularização suficientes para permitir o funcionamento normal da Interligação e atender a nova 
regra operativa aprovada pelo Grupo Técnico. 

6. Atuação da Sabesp na Região do Vale do Paraíba 

O Relatório da Associação Eco Vital contém algumas afirmações a respeito de atividades a cargo 
da Sabesp que, embora não relacionadas com o Projeto da Interligação Jaguari-Atibainha, a 
Companhia faz questão de esclarecer. 

1) Com relação à coleta e tratamento de esgotos na bacia do Paraíba do Sul, o referido Relatório 
de Informação Complementar apresenta informações a respeito do esforço que a Sabesp vem 
desenvolvendo na última década para aumentar o grau de cobertura na coleta e tratamento de 
esgotos das cidades do Vale do Paraíba onde a Companhia detém a concessão, que abrangem 
1,4 milhões de habitantes de população atendida. 

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, objetivo central do Plano da 
Bacia. 

2) Com relação aos problemas relatados no município de Redenção da Serra, o próprio Relatório 
afirma que eles são decorrentes do deplecionamento do reservatório de Paraibuna, cuja 
operação é feita pela CESP de acordo com o despacho determinado pelo ONS e dentro dos 
parâmetros autorizados pela ANA em face da crise hídrica. 
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A responsabilidade da Sabesp limita-se ao abastecimento de água da cidade. Nesse sentido, em 
agosto de 2014 ocorreu uma redução drástica do nível d'agua do reservatório de Paraibuna, o 
que comprometeu temporariamente a captação do município de Redenção da Serra. 

A SABESP, em menos de 15 dias, mudou o ponto de captação de água bruta para local distante 
cerca de 2 km da captação original, com caminhamento de nova adutora de água bruta em 150 
mm margeando a represa, e instalou gerador enquanto a concessionária de energia elétrica não 
executava a ligação definitiva, eliminando o problema de falta de água na captação. 

3) Com relação à implantação da ETE de Piedade, em Caçapava, esclarecemos que, 
atualmente, o município de Caçapava possui 31.000 ligações de esgotos e o índice de tratamento 
dos esgotos coletados é de 99,2%, restando sem tratamento apenas o bairro de Piedade que 
representa 0,8% do município. O Contrato de Programa, firmado com o município de Caçapava 
em 2008, estabelece o compromisso de implantar o sistema de tratamento de esgotos no bairro 
de Piedade, também conhecido como Quamirim, no prazo de 2013 a 2016. O sistema previsto 
para o bairro inclui 269 ligações de esgoto, estações elevatórias de esgoto, coletor-tronco, linha 
de recalque, emissário e estação de tratamento de esgotos. 

 

 

 

 

 

 

 

 


