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

Esclarecimentos à Prefeitura de Igaratá 

Em atendimento ao ofício CETESB 578/15/IE, de 24/07/2015, a Sabesp apresenta, a seguir, 
esclarecimentos e comentários ao Ofício SEMAI no 28/2015, emitido pela Prefeitura de Igaratá 
em 08/06/2015 (conforme informado pela Prefeitura, esse ofício substitui o anterior Ofício SEMAI 
no 027/2015). 

 

Item 1. Tendo em vista as características da obra pretendida, desnível geométrico com mais de 
180 metros (página 1, linha 18) o termo Interligação de bacias está prejudicado, pois pelos 
estudos apresentados no EIA/RIMA será feita mera Transposição entre bacias. De acordo com 
o EIA/RIMA a UGRHI 2 será doadora e "eventualmente" receptora de águas, já que as obras de 
recepção ou reversão serão realizadas em segunda etapa. Considerando a pretensão de 
demonstrar tratar-se de interligação, pergunta-se: 

Item 1-a. Quando a 2ª etapa que contempla o recalque das águas do Sistema Cantareira a ser 
transposto para a Bacia do Paraíba do Sul ocorrerá? Qual o valor do projeto proposto? Existe 
OUTORGA do empreendimento emitida pelo DAEE? 

Esclarecimento: As obras da Interligação Jaguari-Atibainha estão concebidas como um 
empreendimento único, tanto no licenciamento ambiental como na licitação realizada pela 
Sabesp para contratação integrada da elaboração do projeto executivo e execução das obras. A 
maior parte das intervenções, em particular a adutora e o túnel servem à transposição de águas 
nos dois sentidos. A priorização das obras que permitirão a reversão de águas do Jaguari para 
o Atibainha (etapa 1) visa atender à necessidade urgente de auxiliar na recuperação do Sistema 
Cantareira. 

O prazo previsto para conclusão das obras complementares da etapa 2, que permitirão a 
reversão de águas do Atibainha para o Jaguari, é de 36 meses. 

O orçamento de referência do empreendimento, adotado na licitação para projeto executivo e 
obra, é de R$ 830 milhões. O valor efetivo desse contrato deve ser substancialmente menor, em 
função dos descontos oferecidos no pregão pelos licitantes (o processo licitatório ainda não foi 
concluído). 

Conforme informado no EIA (Volume I, Tomo 1, pág. 23), o Empreendimento dispõe de Outorga 
de Implantação, emitida pelo DAEE mediante o Despacho do Superintendente de 26/01/2015, 
reti-ratificado em 28/01/2015. Essa outorga contempla a captação, e o respectivo lançamento da 
vazão captada, em ambos sentidos. 

 

Item 1-b. Qual a possibilidade desta etapa não acontecer? E se não concretizar qual medida 
compensatória será realizada? 

Esclarecimento: A Sabesp não cogita deixar de implantar as obras complementares de 2ª etapa. 

 

Item 1-c. Sendo a UGRHI 2, Bacia do Paraíba do Sul, unidade doadora para o Sistema 
Cantareira pergunto: será reavaliado o recalque do Jaguari para este Sistema Cantareira caso a 
demanda deste sistema aumente? Onde consta esta probabilidade no EIA/RIMA? 

Esclarecimento: A Outorga de Implantação limita o volume anual revertido do Jaguari para o 
Atibainha a 162 milhões de m3, equivalente a 5,13 m3/s na média anual. O empreendimento 
objeto de EIA/RIMA refere-se à reversão das vazões aprovadas na Outorga de Implantação, 
reversão essa para a qual a ANA informou existir viabilidade hidrológica. 

 

Item 2. A transposição pretendida contempla estudos no EIA/RIMA de apenas 5 intervenções 
físicas ao longo da execução da obra, o que não está correto, pois inevitavelmente haverá 
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reflexos e desdobramentos em áreas não citadas pelo EIA/RIMA, como meio ambiente e 
desenvolvimento econômico de toda região, não contemplando desta forma impacto 
socioeconômico nem ambiental. Porque estes estudos não fizeram tais considerações e 
abrangências que são exigidas pela Resolução Conama n° 237/97? 

Esclarecimento: O EIA/RIMA contém estudos do impacto ambiental decorrente de todas as 
intervenções que farão parte da implantação e operação do empreendimento, e avalia os reflexos 
e implicações dessas intervenções sobre o meio ambiente e o desenvolvimento socioeconômico 
nas várias áreas de influência do empreendimento, como exigido pela Resolução CONAMA 
237/97. Em particular, o EIA apresenta estudos específicos de diagnóstico, mapeamento e 
avaliação de impactos em toda a extensão do reservatório Jaguari e do município de Igaratá, 
como um todo. 

 

Item 3. Quanto aos objetivos principais citados no EIA/RIMA, não foram mencionados a 
manutenção adequada do reservatório do Jaguari em níveis (cotas) adequadas de forma a 
permitir que a população do entorno desde reservatório não seja prejudicada com o eventual 
rebaixamento do reservatório (página 2). Pergunto: onde consta nestes estudos métodos 
comparativos que indiquem ser a cota máxima 603 para a retirada da água a melhor alternativa 
que mantenha "vida" dentro e no entorno deste Reservatório? 

Esclarecimento: A Sabesp não tem competência institucional para definir a operação do 
reservatório Jaguari. As regras operativas do reservatório Jaguari são fixadas pela Agência 
Nacional de Águas (ANA), como parte das regras de operação do sistema hidráulico do rio 
Paraíba do Sul. A operação efetiva da UHE Jaguari é de responsabilidade da CESP, com base 
no despacho de carga determinado em tempo real pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico 
(ONS), respeitados os parâmetros de disponibilidade hídrica para geração e restrições de vazão 
para jusante definidos na regra operativa estabelecida mediante resolução da ANA. 

No contexto legal e institucional vigente, a Sabesp será mais um usuário da água do rio Jaguari, 
autorizado apenas a derivar determinada vazão para o reservatório Atibainha. Assim, o EIA da 
Interligação não poderia estabelecer objetivos de cotas adequadas para o reservatório, pois isso 
compete à ANA. Em face desse cenário, a Sabesp concebeu o sistema hidráulico da Interligação 
Jaguari-Atibainha para que ele possa 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. 

Esclarecidas as competências institucionais, cabe salientar dois aspectos relevantes: 

 As novas regras operativas do sistema hídrico do Paraíba do Sul, que priorizam a 
segurança hídrica para abastecimento, com acumulação dos excedentes de vazão nos 
reservatórios de cabeceira, tenderão a manter os reservatórios de Paraibuna e Jaguari 
em níveis mais elevados que os historicamente registrados; 

 A Sabesp compartilha o interesse em que o reservatório Jaguari opere com níveis e 
volumes médios a altos que maximizem a segurança hídrica para abastecimento público 
e a facilidade operacional do sistema de reversão. 

 

Item 4. Quais são medidas de compensação e mitigação de maior alcance citadas nos estudos 
que serão efetivamente implantadas? Há um cronograma já estabelecido para execução destas 
medidas? Explique onde se encontram e de que forma serão implantadas. 

Esclarecimento: O texto do EIA que menciona “medidas de maior alcance” consta do capítulo 2 
– Justificativas do Empreendimento, seção 2.4 – O Enfrentamento da Crise Hídrica, e reza: 

“Estas ações emergenciais são eficazes para enfrentar a crise hídrica no curtíssimo / curto prazo 
(horizonte de poucos meses), e visam manter o abastecimento da RMSP até que outras medidas 
de maior alcance possam ser implementadas, e/ou que a próxima estação chuvosa permita que 
o Sistema Cantareira e os outros sistemas produtores comecem a se recuperar”. 
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As ações emergenciais listadas no EIA são as medidas de curtíssimo prazo para lidar com a 
súbita escassez hídrica (bônus, campanhas informativas, redução de pressão no período 
noturno, interligações no Sistema Adutor Metropolitano, etc.), e as “medidas de maior alcance” 
referem-se a intervenções para reforço da capacidade dos mananciais dos Sistemas Produtores 
de água da RMSP, o que inclui a própria Interligação Jaguari-Atibainha. Não se trata de medidas 
mitigadoras ou compensatórias no sentido ambiental. 

 

Item 5. Tendo em vista que haverá intervenção em aproximadamente 20 cursos de água (há 
divergências quanto a este número, inclusive na apresentação feita na audiência pública), quais 
serão as medidas mitigadoras destes impactos, especialmente as de rebaixamento de lençol 
freático com os desvios previstos? Onde consta no EIA/RIMA tais condições? 

Esclarecimento: O anteprojeto da adutora da Interligação prevê a travessia subterrânea de 18 
pequenos cursos d’água, indicados na Tabela 7.3 do EIA (Volume I, Tomo 5, pág. 17-18) e nas 
plantas sobre imagem aérea na Figura A2, escala 1:1000 (Volume III). 

O Programa de Controle Ambiental da Construção (PCA) contém o Subprograma de Controle de 
Erosão, Assoreamento e Estabilidade de Taludes e o Subprograma de Travessias de Cursos 
d’Água (Volume 1, Tomo 5, pág. 80 a 82). Estes subprogramas preveem as medidas de controle 
de erosão, retenção de sedimentos, proteção de margens, cuidados nas obras em APP, e demais 
medidas necessárias para prevenir impactos no local e o assoreamento dos corpos d’água. 

Em geral, a travessia subterrânea de adutora pode ser executada mediante simples esgotamento 
da água infiltrada na vala, com adequado sistema de decantação de sólidos, sem necessidade 
de rebaixamento do lençol freático. A interceptação do fluxo d’água do córrego pode requerer o 
desvio do curso d’água, ou sua simples canalização por tubulações provisórias, sem desvio. 

O EIA apresenta a concepção das medidas e dos subprogramas. Na etapa seguinte, de 
solicitação de Licença de Instalação, a Sabesp apresentará o projeto executivo e a sequência 
construtiva de cada travessia de curso d’água, com o detalhamento / projeto das medidas 
específicas de controle ambiental em cada local. 

 

Item 6. No Programa de Compensação Ambiental - Subprograma de Apoio ao Município de 
Igaratá é necessário corrigir a Tabela 5.1 referente ao Sistema de Esgotamento Sanitário, o qual 
deverá ficar a cargo do tomador ela obra ficar e não dos moradores conforme o que está descrito. 

Esclarecimento: O texto do Subprograma de Apoio ao Município de Igaratá que consta do EIA 
reflete o estágio dos entendimentos entre a Sabesp e Prefeitura à época de finalização do EIA. 

 

Item 7. De acordo com os estudos sobre a fragilidade do solo onde o empreendimento será 
realizado e apresentado no EIA/RIMA apontou-se na Carta da Fragilidade Ambiental, que 90% 
das obras serão realizadas em locais de Média, Alta e Muito Alta fragilidade do solo (Tomo 2 - 
pág. 86) Diante deste quadro surgem as Indagações: 

Item 7-a. Quais os riscos avaliados para a execução da obra especialmente na Serra da Boa 
Vista? 

Item 7-b. Quais as providências de contenção de solo que serão adotadas durante a obra, já que 
não estão indicadas no estudo? 

Item 8. Tendo em vista a características de solo arenoso em seu horizonte B no bairro da Boa 
Vista, o que significa dizer que se trata de um solo propenso a erosão. Onde consta nos estudos 
os impactos e medidas mitigadoras que visem minimizar eventuais erosões, pois se trata de 
relevo extremamente acidentado? 

Item 9. Outro aspecto preocupante apontado no EIA/RIMA: probabilidade de ocorrência de 
movimentos de massa (vide Angra dos Reis no Rio de Janeiro) na região da Serra da Boa Vista 
(página 22, linha 14), pois logo abaixo do local onde será construído o túnel reside a população 
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do bairro Boa Vista. Existe alternativa de traçado do Projeto que possa evitar uma previsível 
catástrofe? 

Item 10. Praticamente todos os trechos em que a obra será realizada (89%) há fragilidade de 
solo em níveis Médio e Alto. Onde consta no EIA/RIMA, de forma clara e cristalina, as medidas 
que serão tomadas para evitar danos ambientais? 

Esclarecimento: As boas práticas de engenharia previstas nas normas técnicas de construção 
permitem a execução segura de obras de corte / aterro para abertura de pista, escavação de 
vala, assentamento de adutora, cortes em taludes íngremes e escavação de emboque do túnel 
em locais de alta fragilidade ambiental, com risco mínimo de ocorrerem erosão, escorregamentos 
ou grandes movimentos de massa. 

O projeto executivo detalhará as medidas de contenção necessárias no setor da Serra da Boa 
Vista (final da adutora, emboque e trecho inicial do túnel), bem como as medidas a adotar no 
Subprograma de Gerenciamento de Riscos na Construção e Plano de Ação em Emergências. 

Cabe esclarecer que no trecho mais íngreme, de subida da adutora até o emboque do túnel, Km 
12,8 a 13,42 o material desprendido no caso de eventual escorregamento ou movimento de 
massa rolaria até um fundo de vale sem edificações no caminho, o que reduz muito o risco de 
acidentes e/ou danos a pessoas e propriedades. 

O projeto executivo e o Plano Básico Ambiental (especialmente o Subprograma de Controle de 
Erosão, Assoreamento e Estabilidade de Taludes) detalharão os métodos construtivos e as 
medidas de controle ambiental que serão adotadas para prevenir quaisquer danos ambientais. 

 

Item 7-c. Foi prevista a possibilidade de realocação de pessoas, já que a obra passará entre 
bairros e próxima de muitas moradias? 

Esclarecimento: O traçado e as soluções de engenharia previstos no anteprojeto desenvolvido 
para o EIA indicam que provavelmente não haverá relocação de população nem de atividades. 

Tendo em vista que durante o detalhamento do projeto, na fase da LI, a Construtora pode 
eventualmente adotar um traçado e projeto diferente, desde que atendidos os critérios de 
desempenho do Sistema de Interligação, o EIA contemplou, preventivamente, um Programa de 
Relocação de População e Atividades (Volume I, Tomo 5, pág. 104 a 107), com diretrizes de 
tratamento compensatório à população que eventualmente seja afetada. 

 

Item 11. A obra está inserida em APA Federal do Rio Paraíba do Sul na qual o empreendimento 
demandará movimentações de terras muito superiores a 100 m3. Pergunto: O EIA/RIMA foi 
submetido ao ICMBio antes de se obter a Outorga do DAEE para o empreendimento? Se não 
em que fase será? Quais as medidas compensatórias para esta Unidade de Conservação 
prevista no EIA/RIMA? 

Esclarecimento: A CETESB encaminhou o EIA/RIMA da Interligação ao ICMBio e aguarda a 
manifestação final deste Instituto. 

O EIA prevê o Programa de Compensação Ambiental de acordo com a Lei Federal no 9.985/00 
e decretos regulamentadores, que tem como beneficiários as unidades de conservação 
diretamente afetadas. A Câmara de Compensação Ambiental da SMA estabelecerá a 
distribuição do recurso da compensação ambiental devida pelo empreendimento. 

 

Item 12. Por que a transposição do Jaguari que estava prevista no Plano Diretor de 
Aproveitamento de Recursos Hídricos para a Macrometrópole Paulista, estudo elaborado pela 
COBRAPE em 2008 concluído em 2013, para o ano de 2025 foi antecipada em 10 anos antes 
dos outros arranjos, dificultando desta forma melhor análise das alternativas e consequentes 
modificações nos projetos? Onde consta no EIA/RIMA tal comparação de viabilidade? 
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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 05/08/2015, 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 Plano Diretor de 
Aproveitamento de Recursos Hídricos para a Macrometrópole, e a hierarquização / priorização 
das obras incluídas nesses arranjos. 

Esse Relatório mostra que: (i) 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; (ii) 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 (iii) a especial severidade da crise hídrica nos reservatórios do 
Sistema Cantareira (maior que em outros mananciais) determina urgência na implantação da 
obra, pois a Interligação é a única intervenção capaz de socorrer o Sistema Cantareira. 

 

Item 13. Por que não se investiu mais recursos financeiros para reduzir o IPD-Índice de Perda 
na Distribuição da Região Metropolitana de São Paulo que hoje está próximo a 38%? O 
EIA/RIMA contemplou estes dados para justificar a execução do Projeto proposto? De que 
forma? 

Esclarecimento: O referido Relatório de Informação Complementar, acessível no site da Sabesp, 
apresenta informações sobre investimentos, metas e resultados alcançados pela Sabesp na 
implementação do Programa de Redução de Perdas de Água. 

 

Item 14. Segundo o estudo apresentado (página 4 item 1.3, síntese Município de Igaratá) esta 
obra trata-se de solução curto prazo. Não está na hora de pensarmos em soluções em longo 
prazo? Nos estudos EIA/RIMA estes dados são mensurados de que forma? Explicar melhor o 
seguinte termo do estudo: ..."a próxima estação chuvosa permita que o Sistema Cantareira 
recupere assim como os outros Sistemas produtores, como descrito na página 9 linha 32. 

Esclarecimento: O EIA (seção 2.1: Objetivos, Premissas e Aspectos Relevantes do Projeto de 
Interligação [Volume I, Tomo 1, pág. 11-12], e itens seguintes do capítulo 2: Justificativas do 
Empreendimento) salienta que a Interligação Jaguari-Atibainha tem tanto: (i) objetivos de caráter 
emergencial, de enfrentamento da crise hídrica e auxílio na recuperação do Sistema Cantareira, 
como (ii) objetivos de caráter estrutural, de longo prazo, de propiciar o aumento da segurança 
hídrica da RMSP e bacias PCJ, permitindo o aumento da garantia das vazões nominais do 
Sistema Cantareira (auxiliando também indiretamente outros sistemas produtores) e conferindo 
a essas regiões maior resiliência em face de eventos hidrológicos críticos. 

 

Item 15. Qual é a demanda de água estimada para os próximos 30 anos? Qual será a população 
da região metropolitana de São Paulo para este período? O EIA/RIMA contempla tal cenário? 

Esclarecimento: A população da RMSP e a demanda de água para abastecimento público, 
projetadas para os próximos 30 anos, são apesentadas na tabela a seguir:  
 

Item 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 

População Total RMSP(1) 
(hab.) 

20.443.152 21.138.247 21.717.586 22.143.440 22.445.228 22.622.218 22.700.783 

Demanda Média Total do 
Sistema Integrado 

Metropolitano – RMSP(2) 
(m³/s) 

73,1 76,7 79,4 81,8 84,1 85,7 86,8 

(1) Fonte: Fundação Seade (2013) – Resultados da Projeção da População Residente; 
(2) Fonte: Revisão e Atualização do Plano Diretor de Abastecimento de Água da RMSP – PDAA (em elaboração). 
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O atendimento a essas demandas futuras será equacionado por meio da implementação das 
medidas decorrentes do planejamento de expansão normal da Sabesp. 

O EIA da Interligação Jaguari-Atibainha trata de um empreendimento específico, que irá prover 
aumento da segurança hídrica da RMSP e bacias PCJ, especialmente nas áreas atendidas pelo 
Sistema Cantareira, em todo o horizonte de utilização desse sistema.  

O EIA deixa claro que a Interligação faz parte de um conjunto amplo de ações e intervenções 
necessárias para equacionar os problemas de abastecimento público da RMSP e bacias PCJ, 
tanto para superar a situação emergencial como para assegurar o atendimento a médio e longo 
prazo. O Plano Diretor da Macrometrópole mostrou que, num horizonte de 30 anos, um novo 
grande sistema produtor será necessário para atender as demandas de água previstas, mesmo 
com medidas de redução de perdas e de incentivo ao consumo racional de água. 

A seção 2.5 do EIA (Volume I, Tomo 1, pág. 18 a 21) explicita tal entendimento e deixa claro que, 
mesmo com um novo grande sistema produtor, a Interligação Jaguari-Atibainha desempenha um 
papel importante em nível sub-regional, como complemento ao Sistema Cantareira. 

 

Item 16. Caso seja implantado o projeto da transposição Igaratá pleiteia que seja observada a 
cota de 615,0 como limites para retirada das águas do reservatório. O pedido se justifica pelo 
comprometimento do abastecimento futuro dos Municípios de Santa Isabel e Igaratá sendo que 
abaixo deste nível e o prejuízo será potencial para o abastecimento público e desenvolvimento 
turístico desses locais. 

Esclarecimento: A competência institucional para fixar as regras operativas do reservatório 
Jaguari é da ANA, em articulação com os órgãos gestores de recursos hídricos de SP, RJ e MG, 
e a competência para fixar regras operativas para a Interligação é do DAEE, em articulação com 
a ANA. 

A Sabesp só tem a salientar, sob o ponto de vista técnico, que: 

 O sistema de abastecimento público de Igaratá, operado pela Sabesp, utiliza como 
manancial o ribeirão do Charco, não dependendo do reservatório Jaguari; 

 A captação de água no rio Jaguari para abastecimento público de Santa Isabel pode ser 
perenizada mediante melhorias na barragem de elevação de nível construída de forma 
emergencial em 2014, e pode operar independentemente do nível do reservatório; 

 Tendo em vista que a vazão média do reservatório Jaguari é da ordem de 28 m3/s, e que 
as vazões mínimas fixadas na UHE Jaguari são de 10 e 20 m3/s, nos períodos úmido e 
seco respectivamente, frente a 5,13 m3/s da Interligação, a vazão turbinada na UHE será 
o determinante principal do nível do reservatório em qualquer cenário ou hipótese. 

 

Item 17. Caso seja implantada a obra, deverá ficar a SABESP responsável pela manutenção das 
estradas vicinais permitindo o fluxo normal de veículos inclusive com seu cascalhamento? 

Esclarecimento: A Sabesp será responsável pela recomposição das estradas vicinais utilizadas 
para a obra da Interligação, tanto daquelas onde a adutora será assentada como daquelas 
utilizadas como rota de tráfego pelos veículos da obra. As vias serão mantidas trafegáveis 
durante a obra e serão entregues à Prefeitura, no final da obra, em condições de pavimento e 
trafegabilidade melhor ou igual que as existentes antes do início da obra. 

O tráfego associado ao empreendimento e o impacto sobre as vias praticamente cessarão com 
a conclusão das obras. Assim, após a recomposição das vias, a manutenção das mesmas 
continuará a ser de responsabilidade da Prefeitura Municipal. 

 

Item 18. Na página 15 da síntese do Estudo de Impacto Ambiental em Igaratá item 2.4 informa 
que: "a adutora atravessa 17 pequenos córregos em Igaratá. .." já na página 26 são 19 córregos 
e 6 nascentes, totalizando 25 intervenções em APP, podem explicar por que essa inconstância 
nos dados do EIA/RIMA? 



 

Interligação Jaguari-Atibainha. Esclarecimentos à Prefeitura de Igaratá. OF SEMAI 028/2015. 06/08/2015 

sabesp

7

Esclarecimento: De acordo com a Tabela 7.3 do EIA (Volume I, Tomo 5, pág. 17-18), a adutora 
terá 17 travessias subterrâneas de córregos em Igaratá. Adicionalmente, a adutora cruzará 2 
trechos de APP de córregos (paralelamente ao curso d’água, sem atravessá-los), e 6 trechos de 
APP de nascentes. 

Ambas as afirmações estão corretas. 

 

Item 19. Quais foram as exigências feitas pelos órgãos ambientais, Fundação Florestal, nos 3,3 
km da intervenção na Zona de Amortecimento do Parque Estadual Itaberaba? 

Esclarecimento: A CETESB encaminhou o EIA/RIMA da Interligação à Fundação Florestal, que 
ainda não emitiu Parecer / Autorização em relação à intervenção em trecho de 3,3 km na zona 
de amortecimento do Parque Estadual Itaberaba. 

 

Item 20. Explicar por que os estudos apresentam estágios sucessionais da Itapetinga (página 
29). Onde fica tal local na Bacia do Paraíba do Sul? 

Esclarecimento: A Serra de Itapetinga fica fora da bacia do Paraíba do Sul. Ela é mencionada 
porque: (i) abriga um Parque Estadual criado em 2010 junto com o Parque Itaberaba, no intuito 
de estabelecer um mosaico de unidades de conservação no entorno da Serra da Cantareira e 
favorecer conexões com a Serra da Mantiqueira; (ii) os estudos realizados nesse Parque 
constituem uma referência da vegetação predominante na região. O Parque Estadual de 
Itapetinga abrange partes do território dos municípios de Atibaia, Bom Jesus dos Perdões, 
Mairiporã e Nazaré Paulista. 

 

Item 21. Onde está quantificada a vegetação que será suprimida? Existem espécies em extinção 
que serão suprimidas? Quais serão as medidas compensatórias propostas? Informar as páginas 
do EIA/RIMA que contempla tal indicação. 

Esclarecimento: A Tabela 7.5 do EIA (Volume I, Tomo 5, pág. 27-28) apresenta os quantitativos 
de supressão de vegetação, desagregados por município, dentro e fora de APP, e por tipologia 
de vegetação. 

O levantamento florístico realizado próximo das bordas dos fragmentos florestais tangenciados 
(AID e ADA) identificou a presença de 365 espécies, algumas das quais constam em listas 
oficiais de espécies ameaçadas de extinção, com diferentes graus de ameaça. Assim, é provável 
que a supressão atinja alguns indivíduos de espécies ameaçadas. 

Cabe salientar, entretanto, que a maior diversidade de espécies foi verificada nos fragmentos 
florestais em estágio médio e avançado de regeneração, nos quais a supressão afetará apenas 
0,2563 ha e 0,0016 ha, respectivamente, com o que o impacto na vegetação de tipo florestal, e 
em espécies ameaçadas será de pequena magnitude. 

As medidas mitigadoras e compensatórias previstas em face da supressão de vegetação 
constam do Programa de Manejo e Reposição Florestal, que abrange o Subprograma de 
Resgate e Reintrodução de Germoplasma e o Subprograma de Reposição Florestal. Esta 
indicação consta da seção 8.10 do EIA (Volume I, Tomo 5, pág. 112-116). 

 

Item 22. O diagnóstico socioambiental (pág. 32, item 3.3) limitou-se a 7 parágrafos reproduzindo 
dados secundários do IBGE. Este diagnóstico não traduz de forma adequada o impacto sócio 
ambiental que esta obra acarretará no município de Igaratá, limitando-se a mensurar dados 
estatísticos de classificação formal por faixa de renda. Este diagnóstico deverá ser refeito 
contemplando o município como um todo, pois na área de influência da obra sequer existem 
apontamentos quanto ao Reservatório onde seguramente a faixa de renda também não é a 
indicada pelo "IBGE", compilada no EIA/RIMA. 



 

Interligação Jaguari-Atibainha. Esclarecimentos à Prefeitura de Igaratá. OF SEMAI 028/2015. 06/08/2015 

sabesp

8

Esclarecimento: O item 3.3 acima mencionado refere-se ao Relatório Síntese do EIA para o 
Município de Igaratá, que fez apertada síntese do diagnóstico e focou na caracterização das 
intervenções, impactos e medidas mitigadoras no município. 

O EIA completo dedica a totalidade do Tomo 4 do Volume I ao Diagnóstico Socioeconômico dos 
municípios da área de influência, com especial destaque para Igaratá e para as porções 
territoriais próximas ao traçado da adutora e às prováveis rotas de tráfego de obra (Volume I, 
Tomo 4, pág. 1 a 98).  

O EIA inclui, ainda, a caracterização socioeconômica das áreas marginais ao reservatório 
Jaguari, em faixa de 900 a 1000 m de largura em volta de todo o reservatório, com mapeamento 
escala 1:50.000, quantificação do uso do solo em faixa de 23.800 ha, e diagnóstico dos principais 
aspectos socioambientais nessa faixa territorial (Volume I, Tomo 4, pág. 89 a 96). 

 

Item 23. Sendo o Reservatório Jaguari PATRIMÔNIO SOCIOAMBIENTAL de Igaratá, assim 
definido em seu Plano Diretor, pergunto: Corno foi tratado este tema no EIA/RIMA? 

Esclarecimento: O Subprograma de Controle de Erosão, Assoreamento e Estabilidade de 
Taludes prevê a elaboração e implantação de um sistema específico de drenagem provisória 
para manejo de águas pluviais e sedimentos para as obras na área da captação, que são as 
intervenções que podem afetar, de forma localizada, a qualidade da água do reservatório 
(Volume I, Tomo 5, pág. 80). Quanto à etapa de operação, a resposta ao Item 3 explica que as 
novas regras operativas para a bacia do Paraíba do Sul tenderão a manter o reservatório Jaguari 
em níveis mais elevados que os historicamente registrados. 

Entende-se que a obra da Interligação não afetará os valores e atrativos que fazem do 
reservatório Jaguari patrimônio socioambiental do município. 

 

Item 24. Quais são os aspectos positivos da obra para o Reservatório do Jaguari e região do 
Vale do Paraíba? 

Esclarecimento: Os aspectos positivos do Projeto de Interligação para os municípios da área de 
influência direta inseridos na bacia do Jaguari (Santa Isabel e Igaratá) consistem em: 

 Geração temporária de emprego e renda durante a obra; 
 Ações e obras previstas no Programa de Apoio aos Municípios; 
 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 (CBH-PS), advindo do pagamento 

pelo uso da água na etapa de operação, parte do qual, a critério do CBH-PS, poderia ser 
destinado a serviços e obras de proteção de recursos hídricos na bacia do rio Jaguari. 

Cabe mencionar, também, que 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, 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 e bacia do Guandu no Rio de Janeiro. 

 

Item 25. Quais são os compromissos reais assumidos com a manutenção da qualidade 
ambiental da área de influência do empreendimento que é a Bacia do Rio Paraíba do Sul? 

Esclarecimento: A Interligação Jaguari-Atibainha constitui um projeto específico, com as 
seguintes características: (i) um alcance espacial limitado em termos ambientais; e (ii) inserção 
em um contexto amplo de transposição entre bacias hidrográficas, em termos de recursos 
hídricos. 
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O ordenamento legal vigente estabelece competências institucionais para definir e harmonizar 
questões de uso múltiplo e compartilhado de recursos hídricos. O Governo Federal liderou, por 
meio da Agência Nacional de Águas (ANA), um amplo estudo e entendimento institucional entre 
os estados de RJ, MG e SP, com participação do CEIVAP, que definiu um novo marco regulatório 
para a operação do sistema hídrico da bacia do Paraíba do Sul. 

No contexto desse novo marco, e com anuência dos três estados e do CEIVAP, a ANA informou 
oficialmente ao DAEE que o Projeto da Interligação Jaguari-Atibainha dispõe de viabilidade 
hidrológica. Isto é, a derivação de 162 milhões m3 por ano do reservatório Jaguari (5,13 m3/s na 
média anual) é compatível com as demais demandas de água na bacia do Paraíba do Sul, já 
considerando as demandas previstas até o ano de 2040. Com base nessa comunicação, o DAEE 
emitiu em favor da Sabesp a Outorga de Implantação do Empreendimento. 

A articulação institucional entre os setores de recursos hídricos e meio ambiente, no que tange 
ao licenciamento de empreendimentos, ocorre em fases sucessivas por meio da emissão de 
outorgas e licenças ambientais. Resumidamente: 

 A CETESB só pode emitir a Licença Prévia (LP) para empreendimento com interferência 
em recursos hídricos após o órgão gestor de recursos hídricos (o DAEE, neste caso de 
curso d’água de domínio estadual) ter emitido a Outorga de Implantação, que atesta a 
viabilidade do empreendimento em termos de disponibilidade hídrica e de compatibilidade 
com outros usos e usuários da água; 

 O DAEE só pode emitir a Outorga de Direito de Uso, que autoriza a intervenção efetiva 
no recurso hídrico, após a CETESB ter emitido a Licença Prévia e a Licença de Instalação 
(LI), isto é, após a certificação oficial da viabilidade ambiental do empreendimento (LP) e 
da liberação ambiental das obras (LI), com base no projeto executivo e no detalhamento 
das medidas de prevenção, mitigação, compensação e controle ambiental. 

A inter-relação entre o Projeto da Interligação Jaguari-Atibainha e a bacia do Paraíba do Sul 
como um todo se dá no âmbito dos recursos hídricos, e ela ficou equacionada com a nova regra 
operativa acordada entre ANA, Estados e CEIVAP, que garante a segurança hídrica na bacia e 
confere viabilidade hidrológica ao Projeto da Interligação. 

Uma vez fixadas as novas regras operativas para a bacia, atestada a viabilidade hidrológica e 
emitida a Outorga de Implantação para a Interligação, a área de influência do empreendimento 
para fins do EIA fica associada, apenas, ao alcance espacial das modificações que a obra e a 
operação do sistema podem causar, desacoplada da problemática geral dos recursos hídricos 
na bacia do rio Paraíba do Sul. Assim, a área de influência da Interligação, mesmo a indireta 
(AII), não é a bacia do Paraíba do Sul. 

A qualidade ambiental dos mananciais de abastecimento público, no caso dos reservatórios 
Jaguari e Atibainha constitui um objetivo de política pública que consta de diversos diplomas 
legais. A Lei de Proteção de Mananciais (Lei estadual no 9.866/97) estabelece o arcabouço 
institucional para a gestão das bacias dos mananciais de interesse regional, baseado na 
instituição de Plano de Desenvolvimento e Proteção Ambiental (PDPA) para a bacia, Lei estadual 
específica, e instrumentos de gestão territorial e ambiental. 

Conforme informado no EIA (Volume I, Tomo 3, pág. 145 e 149) a Secretaria estadual de 
Saneamento e Recursos Hídricos contratou recentemente a elaboração de PDPA e o apoio 
técnico na elaboração e aprovação de Lei Específica para a bacia do reservatório Jaguari.  

A maior parte da bacia do reservatório Jaguari (e de outros reservatórios da bacia do Paraíba do 
Sul) faz parte da APA federal Mananciais do Paraíba do Sul, administrada pelo ICMBio. 

Por outro lado, 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. 
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Item 26. Onde estão quantificados de forma cristalina os riscos para a flora e fauna com a 
execução do Projeto? 

Esclarecimento: Os itens 7.3.2.11 a 7.3.2.16 do EIA (Volume I, Tomo 5, pág. 27 a 34) descrevem 
os vários tipos de potenciais impactos das obras de implantação do Projeto sobre o meio biótico, 
e as medidas preventivas, mitigadoras e compensatórias previstas. De uma forma geral, o grau 
de impacto da obra na flora e na fauna é baixo, pois a supressão de vegetação nativa abrange 
apenas 1,64 ha. 

 

Item 27. O EIA/RIMA aponta que a supressão de vegetação secundária em estágio médio ou 
avançado com área inferior a 3,0 ha e dispensando anuência prévia do IBAMA-ICMBio (Tomo 1, 
pág. 24), e em outro ponto (pág. 45) aponta que a supressão de vegetação corresponde a 9,4 
ha. Qual informação está correta? 

Esclarecimento: A Tabela 7.5 do EIA (Volume I, Tomo 5, pág. 27-28) indica que a supressão de 
vegetação em estágio médio e avançado é de 0,2563 ha e 0,0016 ha respectivamente, no total 
da obra nos três municípios, totalizando 0,2579 ha (< 3,0 ha). Portanto, a supressão de 
vegetação não requer anuência prévia do IBAMA nem do ICMBio. 

Não conseguimos identificar, em qualquer dos tomos do EIA, uma pág. 45 que trate de supressão 
de vegetação, nem referência ao número de 9,4 ha. 

Apenas o Relatório Síntese do EIA para o Município de Igaratá apresenta, na pág. 45, tabela da 
supressão de vegetação no município, com números consistentes com os da Tabela 7.5 do EIA. 

Essa tabela 4.2 do Relatório Síntese informa que a supressão de vegetação nativa, em todos os 
estágios e mais brejo/ várzea, totaliza 0,94 ha em Igaratá. 

Ambas as tabelas informam também a estimativa de supressão de vegetação antropizada, que 
totaliza 8,82 ha em Igaratá e 10,95 ha no total da obra. A maior parte dessa vegetação é 
constituída de reflorestamento e de campo antrópico, com baixo significado em termos de 
impacto ambiental. 

 

Item 28. O estudo cita a Resolução 302/2002 CONAMA como norma a ser seguida para as APPs 
do Reservatório do Jaguari O correto não seria a Lei Federal no 12.651/12 - Novo Código 
Florestal (Tomo 1, pág. 27)? Se este equívoco primordial aconteceu pergunto: De que forma 
estão enquadradas as APP's em todo estudo? Este terá que ser refeito? 

Esclarecimento: De acordo com o Art. 4º, inciso III da Lei federal no 12.651/12 (novo Código 
Florestal), consideram-se APP “as áreas no entorno dos reservatórios d’água artificiais, 
decorrentes de barramento ou represamento de cursos d’água naturais, na faixa definida na 
licença ambiental do empreendimento”. 

O Art. 5º da lei estabelece, para a implantação de novos reservatórios, a obrigatoriedade de 
instituição de faixa de APP com o mínimo de 30 m e o máximo de 100 m em área rural. 

Já o Art. 62 da lei estabelece que: “Para os reservatórios artificiais de água destinados a geração 
de energia ou abastecimento público que foram registrados ou tiveram seus contratos de 
concessão ou autorização assinados anteriormente à Medida Provisória no 2.166-67, de 24 de 
agosto de 2001, a faixa da Área de Preservação Permanente será a distância entre o nível 
máximo operativo normal e a cota máxima maximorum”. 

Em princípio, o reservatório Jaguari enquadra-se no Art. 62, que determina uma faixa de APP de 
largura variável, de poucos metros em setores íngremes, como ocorre junto à captação. 

Entretanto, a CETESB, por meio do ofício 857/2013/IE comunicou à CESP a necessidade de 
regularização ambiental da UHE Jaguari, fixando prazo para a solicitação de Licença Ambiental 
de Operação de regularização, instruída por Relatório de Regularização Ambiental. Esta 
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comunicação modificou entendimento anterior do DAIA/SMA, que em 1999 tinha informado que 
usinas implantadas antes de 31/08/1981 estavam dispensadas de licenciamento ambiental. 

Conclui-se que a faixa de APP do reservatório Jaguari será fixada na Licença Ambiental de 
Operação de regularização, quando emitida pela CETESB. Por outro lado, a Lei 12.651/12 não 
revogou explicitamente a Resolução CONAMA 302/02, e ela continua aparecendo como vigente 
(no que couber) no site do MMA na Internet. 

Em face dessa indefinição temporária, optou-se por adotar no EIA um critério conservador, de 
faixa de APP de reservatório de 100 m de largura, equivalente a considerar: (i) que a Resolução 
CONAMA 302/02 continua aplicável enquanto a regularização ambiental do Jaguari não for 
concluída; e/ou (ii) adotar o limite máximo de 100 m previsto no Art. 4º, inciso III da Lei. 

Destaca-se que a delimitação da APP de reservatório implica, basicamente, em definir uma área 
na qual se aplicam: (i) maiores cuidados ambientais durante a obra; (ii) obrigação de 
recomposição ambiental no final da obra; (iii) cômputo da intervenção em APP para fins de 
reposição florestal. Ao adotar o limite máximo previsto nos dois dispositivos legais, a Sabesp 
está se obrigando a maiores responsabilidades ambientais. 

O mesmo critério foi adotado em relação ao reservatório Atibainha. 

Em todos os demais casos, a delimitação de APP seguiu estritamente a Lei 12.651/12. 

Portanto, não se trata de um equívoco, mas de um critério a favor da segurança ambiental. Não 
há necessidade do estudo ser refeito. 

 

Item 29. A finalidade de um estudo como o EIA/RIMA é principalmente a de apontar se o 
empreendimento será ou não viável, ou no mínimo apontar os pontos positivos e negativos para 
posterior julgamento. Não há no presente estudo uma sequência lógica senão umas séries de 
dados sobre tais impactos ou suas medidas de reparação ambiental, o que por si leva a concluir 
que a obra não é viável ambientalmente. Diante de tais constatações pergunto: 

Item 29-a. Quais as considerações positivas e negativas da obra em relação aos Municípios da 
Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul, haja vista que as soluções apresentadas no EIA/RIMA 
limitam-se a posicionar a obra como indispensável para a Região Metropolitana de São Paulo? 

Esclarecimento: O capítulo 10 do EIA: Conclusões e Recomendações (Volume I, Tomo 5, pág. 
139-140) apresenta uma avaliação dos principais aspectos positivos e negativos do 
empreendimento, e das ações previstas para prevenir, mitigar, compensar e controlar impactos, 
resumindo os principais aspectos desenvolvidos na análise de impactos (capítulo 7) e no Plano 
de Manejo Ambiental (capítulo 8). O EIA conclui pela viabilidade ambiental do Projeto de 
Interligação. 

Destaca-se que o EIA deve fazer uma avaliação global da viabilidade ambiental, e não específica 
por município ou por bacia. Entretanto, a Sabesp preparou Relatórios Síntese do EIA para os 
municípios de Santa Isabel e Igaratá, para facilitar a análise do EIA pelos órgãos municipais. 

 

Item 29-b. Por que a alternativa zero somente considerou a obra sob o enfoque do 
abastecimento público da Região Metropolitana de São Paulo, abstendo-se de considerar a 
Bacia do Reservatório do Jaguari pertencente ao Paraíba do Sul? 

Esclarecimento: O referido Relatório de Informação Complementar, acessível no site da Sabesp, 
apresenta informações adicionais sobre a alternativa zero, considerando as implicações da 
mesma no reservatório Jaguari e na bacia do Paraíba do Sul. 

 

Item 30. O grau de impacto ambiental do empreendimento foi recalculado pelo Município, 
tomando como base o Decreto n° 6848/09 considerando que o empreendimento está inserido 
em Unidade de Conservação, intercepta parcialmente zona de amortecimento do Parque 
Itaberaba e impacta uma área maior que 50 km, com grau de comprometimento regional 
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resultando índice de 0,4357% equivalente a aproximadamente R$ 3,616 milhões a serem 
destinados proporcionalmente aos Municípios de Igaratá, Santa Isabel e Nazaré Paulista, 
diretamente afetados pelo empreendimento. Neste sentido solicita correção de tal índice no 
ElA/RIMA. 

Esclarecimento: O Grau de Impacto foi calculado no EIA de acordo com o Decreto no 6848/09, 
chegando-se no valor de 0,3878%. 

Este cálculo é apenas indicativo, pois o valor a ser adotado para fins da compensação ambiental 
prevista na Lei federal no 9.985/00 será definido pela Câmara de Compensação Ambiental da 
SMA, com valor teto de 0,50%. 

Esclarece-se que a compensação ambiental é destinada às unidades de conservação 
diretamente afetadas pelo empreendimento, e não aos municípios. A alocação da verba entre as 
unidades, e para quais projetos, também é definida pela referida Câmara da SMA. 

A Sabesp cumprirá o que for definido pela SMA. 

 

Item 31. Igaratá solicita ao CONSEMA que determine a quem de direito, que este Município 
tenha assento no grupo de operações hidráulicas que será responsável pela defluência das 
águas do Reservatório do Jaguari, dado este não contemplado nos estudos. 

Comentário: Solicitação endereçada ao CONSEMA. 

 

Item 32. Os questionamentos serão considerados pela CETESB? Em não sendo considerados 
que alternativa resta aos municípios da Região Metropolitana do Vale do Paraíba? 

Comentário: Pergunta endereçada à CETESB. 

 

Item 33. "A ocorrência de vazões extremas e baixas em todos os trechos estudados no 
diagnóstico da AGEVAP poderá acarretar situações desfavoráveis de qualidade da água, 
condições de eutrofização ou surgimento de algas"; Pergunto: De que forma este tema foi 
abordado no EIA/RIMA? 

Esclarecimento: O texto acima consta do capítulo 5 do relatório denominado “Avaliação dos 
Impactos de Novas Transposições de Vazão no Rio Paraíba do Sul, Relatório Final”, elaborado 
pela firma PSR para AGEVAP e publicado em Set 2013. O estudo considerou resultados 
preliminares do Plano Diretor da Macrometrópole de Jan 2010. 

A referida conclusão do estudo resulta de análise hidrodinâmica de velocidades do fluxo d’água 
em três trechos do rio Paraíba do Sul, na altura de Jacareí-São José dos Campos (SP), Santa 
Cecília-Barra do Piraí (RJ) e Campos (RJ).  

Para São José dos Campos, que afirma ser o caso mais crítico por apresentar vazões menores 
que os outros dois, o estudo compara o campo de velocidades resultante da simulação para a 
vazão média (Q= 87 m3/s), a vazão mínima média mensal (Q= 66 m3/s), a menor vazão registrada 
(em 2010, Q= 38 m3/s), e a vazão que resultaria de uma denominada Alternativa 10 do Plano 
Diretor da Macrometrópole, que retiraria 11,5 m3/s do reservatório Jaguari (Q= 31 m3/s). 

A comparação entre esses dois últimos cenários de menor vazão indica reduções de velocidade 
entre 0 e 25%. As outras conclusões dessa seção afirmam que as condições indesejáveis de 
qualidade de água podem ocorrer com ou sem transposição. 

A análise do item 5 desse relatório enseja as seguintes reflexões: 

 O estudo avalia o campo de velocidades, sem entrar no mérito do valor de quaisquer 
parâmetros de qualidade de água, ou considerar a carga poluidora lançada no trecho e a 
montante, a diluição dos efluentes, a autodepuração do corpo d’água, a concentração de 
nutrientes. É, portanto, um estudo hidrodinâmico e não de qualidade de água. 
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 A conclusão ressaltada no Item 33 é totalmente genérica, ela pode ou não ocorrer em 
trechos represados ou com baixa velocidade decorrente da baixa declividade local. Sem 
uma avaliação das cargas poluidoras lançadas, medição de parâmetros representativos 
e modelagem de qualidade de água, não há como saber se tal conclusão é, ou não 
aplicável a esse trecho do rio. 

 A vazão mínima registrada em 2010 (Q= 38 m3/s) não é representativa das vazões 
mínimas asseguradas no rio Paraíba do Sul a jusante da foz do rio Jaguari. 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. 

 A alternativa de reversão de 11,5 m3/s do reservatório Jaguari não corresponde ao 
empreendimento em licenciamento. A Outorga limita a reversão a 162 milhões m3/ano 
(5,13 m3/s), tal reversão já está computada na vazão mínima para jusante imputada à 
UHE Jaguari, e o reservatório Jaguari dispõe de grande capacidade para regularizar 
variações mensais da vazão revertida. Portanto, o cenário denominado Alt. 10 não 
constitui uma hipótese realista para consideração no EIA. 

 

Item 34. "O estudo de modelagem hidrológico-hidráulica permitiu a análise da disponibilidade 
hídrica de forma quantitativa e qualitativa além da geração de energia uma vez modelados os 
projetos de transposições de vazões previstos em conjunto com a demanda de uso consuntivo 
para os cenários de 2025 e 2035". Pergunto: O ElA/RIMA contempla esta modelagem? Se sim, 
o que conclui? 

Esclarecimento: O texto acima corresponde ao 1º parágrafo do capítulo 6 do referido estudo da 
firma PSR para AGEVAP. O Grupo Técnico liderado pela ANA, com participação do INEA/RJ, 
IGAM/MG, DAEE/SP e CEIVAP desenvolveu estudo com escopo similar, para as demandas de 
uso consuntivo nos anos de 2014 e 2040, com dados mais atualizados de séries hidrológicas, e 
dados de demanda consistidos e chancelados pelos órgãos de recursos hídricos dos 3 estados. 

O EIA não entrou no mérito do estudo da PSR para AGEVAP, pois se ateve às conclusões dos 
órgãos competentes do setor de recursos hídricos do Governo Federal e dos três estados, com 
participação do CEIVAP (ao qual AGEVAP está vinculado). 

A principais conclusões do estudo coordenado pela ANA, para fins do objeto do EIA do Projeto 
da Interligação Jaguari-Atibainha são: 

 A bacia do Paraíba do Sul dispõe de aportes naturais de vazão e reservação suficientes 
para garantir a segurança hídrica para abastecimento em toda a bacia, mesmo em 
situações críticas de estiagem, desde que seguidas as regras operativas acordadas pelo 
Grupo Técnico. 

 A reversão prevista para o Sistema Cantareira tem viabilidade hidrológica e já está 
considerada nas vazões mínimas asseguradas nas seções de controle da bacia do rio 
Paraíba do Sul. 

 

Item 35. Qual a influência da baixa velocidade da água no trecho de São José dos Campos 
comparativamente com a diluição da carga orgânica neste trecho? Que cenário mostra esta 
realidade no ElA/RIMA? 

Esclarecimento: Conforme mostrado no esclarecimento ao Item 33, as novas regras operativas 
para a bacia do Paraíba do Sul permitirão assegurar uma vazão mínima, na época de seca, de 
pelo menos 60 m3/s na altura de São José dos Campos, com 100% de garantia, já computada a 
derivação da Interligação Jaguari-Atibainha. 
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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 baixas (como ilustrado pela vazão de 38 m3/s reportada em 2010). 

Sem entrar no mérito do problema de baixa velocidade da água no trecho de São José dos 
Campos, que nada tem a ver com o Projeto da Interligação, o fato concreto é que as vazões 
mínimas nesse trecho serão pelo menos 20% maiores do que as habitualmente registradas na 
época seca anteriormente, o que contribuirá para uma maior diluição da carga orgânica. 

 

JUSTIFICATIVA DE INVESTIMENTO SOCIAL EM IGARATÁ NO TÉRMINO DA CRECHE CASO 
O PROJETO SEJA APROVADO: 

Contrapartida Social: 

A exemplo do licenciamento da BR 163 e da obra do Gasoduto Campinas-RJ o IBAMA exigiu 
durante as fases de licenciamento apresentação de Programas Sociais (Combate à prostituição 
infantil no entorno da Rodovia e elaboração do Plano Diretor de Igaratá, respectivamente). Nessa 
mesma linha de contemplação social e identificando que a obra acarretará a fixação de mais de 
500 trabalhadores no Município como residentes, sendo que a experiência nos mostra que 20% 
deste total de trabalhadores virão com suas famílias, o Município pleiteia os recursos financeiros 
necessários para finalização da obra da Creche que virá a abrigar os filhos destes trabalhadores. 

Esclarecimento: Solicitação endereçada a CETESB. 

Ofício de 23/07/2015, encaminhado pela Prefeitura de Igaratá ao CONSEMA, esclarece que a 
reivindicação refere-se a apoio financeiro para conclusão de um complexo educacional que 
abrange creche, pré-escola, ensino fundamental I e II, além de outras instalações de apoio. 

 


