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

Esclarecimentos à Prefeitura de Santa Isabel 

Em atendimento ao ofício CETESB 578/15/IE, de 24/07/2015, a Sabesp apresenta, a seguir, 
esclarecimentos e comentários ao documento de Exame Técnico do empreendimento, emitido 
pela Prefeitura de Santa Isabel por meio do Parecer Técnico no 29/2015, de 08/06/2015, em 
atendimento ao artigo 5° da Resolução CONAMA n° 237/97. 

 

 

Item a. Uma vez que se trata das condições de operação do sistema identificamos que não foram 
considerados os impactos sobre a disponibilidade hídrica tendo em vista os usos múltiplos, 
considerando como AID (Área de Influência Direta) até Santa Cecília e AII (Área de Influência 
Indireta) no Médio e Baixo Paraíba do Sul, considerando as demandas atuais e futuras; 

Esclarecimento: Conforme informado no EIA (Volume I, Tomo 1, pág. 22-23), a disponibilidade 
hídrica para usos múltiplos em toda a bacia do Paraíba do Sul foi objeto de análise pelo Grupo 
Técnico formado pela ANA, INEA/RJ, IGAM/MG, DAEE/SP e CEIVAP, tendo em vista as 
demandas consuntivas para os anos de 2014 e 2040. 

O Relatório Conjunto do Grupo Técnico, de 15/01/2015, concluiu que o Projeto de Interligação 
Jaguari-Atibainha tem viabilidade hidrológica. 

 

Item b. Devem ser considerados os impactos na qualidade da água tendo em vista os usos 
preponderantes considerando as respectivas classes de qualidade definidas pela legislação 
ambiental; 

Esclarecimento: O impacto na qualidade das águas do reservatório Jaguari em face das obras 
de implantação da captação deve ter alcance exclusivamente local e temporário, e será 
controlado mediante projeto especial de sistema de drenagem provisória para manejo de águas 
pluviais e contenção de sedimentos, incluindo cortina de contenção de sedimentos em toda a 
altura da coluna d’água, em volta de toda a península. 

As obras de travessia da adutora sob pequenos córregos também devem causar impactos 
exclusivamente locais e temporários na qualidade da água, restritos ao limite da área de obra, 
com posterior recomposição do curso d’água e da APP. O Programa de Controle Ambiental de 
obra contém as medidas previstas para prevenir poluição, erosão e assoreamento. 

Na etapa de operação, a Interligação não causará qualquer lançamento de efluentes nos corpos 
d’água.  

A operação do reservatório Jaguari, e dos demais reservatórios da bacia do Paraíba do Sul 
deverá seguir as regras operativas estabelecidas pela ANA, que já levam em conta a reversão 
de 162 milhões m3/ano autorizada para a Interligação. 

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) devem ser 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. 

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. As simulações da 
ANA mostram que, com a prioridade outorgada à segurança hídrica, essas vazões dispõem de 
garantia de 100% do tempo. E já incluem a reversão da Interligação Jaguari-Atibainha. 

Na situação anterior (sem Interligação e com as regras operativas da Resolução ANA no 211/03), 
a vazão mínima nessa seção era de 50 m3/s (40 m3/s de Santa Branca e 10 m3/s do Jaguari), e 
sem garantia de 100%. Assim, as vazões mínimas nesse trecho serão pelo menos 20% maiores 
do que as habitualmente registradas na época seca anteriormente. 
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Item c. Deve-se haver uma proposição de plano com regras de operação do sistema a partir de 
curvas de aversão ao risco que considerem as vazões naturais e situação hidrológica crítica 
vivenciada em 2014/2015 de forma a justificar que nestas condições o projeto não compromete 
a disponibilidade hídrica para os usos múltiplos tanto na situação atual, como em cenários 
futuros; 

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. O Relatório do Grupo Técnico contém minuta de Resolução Conjunta da ANA e órgãos 
de recursos hídricos dos três estados, que define regra operativa para a bacia do Paraíba do Sul, 
e especificamente para o reservatório Jaguari, já contemplando a derivação da Interligação. 

Cabe salientar que as novas regras operativas do sistema hídrico do Paraíba do Sul, que 
priorizam a segurança hídrica para abastecimento, com acumulação dos excedentes de vazão 
(acima da vazão objetivo nas seções de controle) nos reservatórios de cabeceira, tenderão a 
manter os reservatórios de Paraibuna e Jaguari em níveis mais elevados que os historicamente 
registrados. A regularização dos reservatórios de cabeceira assegura o integral atendimento das 
demandas consuntivas dos três estados no cenário projetado para o ano 2040. 

 

Item d. Deve-se haver uma proposição de medidas mitigadoras para os impactos mencionados 
nos itens anteriores; 

Esclarecimento: As conclusões do Relatório Final do Grupo Técnico liderado pela ANA e as do 
EIA da Interligação permitem verificar que o novo marco regulatório da operação do sistema 
hídrico da bacia do Paraíba do Sul: (i) confere viabilidade hidrológica à reversão de 5,13 m3/s do 
reservatório Jaguari para o Atibainha; e (ii) aumenta a segurança hídrica para usos múltiplos em 
toda a bacia do Paraíba do Sul, com impacto positivo na disponibilidade hídrica em face de 
estiagens críticas. 

Os esclarecimentos ao “Item b” mostram que os efeitos na qualidade de água também serão 
positivos, especialmente em épocas de seca quando a qualidade da água torna-se mais crítica. 

Em face de um cenário de melhoria nas condições de vazão mínima, níveis do reservatório e 
qualidade da água, a Sabesp entende não ser aplicável a proposição de medidas mitigadoras 
associadas à operação do Projeto de Interligação. 

 

Item e. Ratificamos as condicionantes listadas no Anexo Único da DELIBERAÇÃO CBH-PS n° 
015/2014, de 10 de Dezembro de 2014; 

Esclarecimento: O Comitê de Bacia Hidrográfica do rio Paraíba do Sul emitiu a Deliberação CBH-
PS no 015/2014, de 10/11/2014, em atendimento ao ofício DPO no 3.657/14, encaminhado pelo 
DAEE solicitando manifestação do CBH-PS quanto à outorga de implantação do Projeto de 
Interligação entre as represas Jaguari e Atibainha. 

O Anexo único dessa Deliberação do CBH-PS recomendava um conjunto de 12 condicionantes 
e 4 medidas compensatórias para serem incorporadas à referida outorga. 

Após essa Deliberação, o Grupo Técnico referido no anterior “Item a” emitiu, em 15/01/2015, 
Relatório Conjunto documentando o equacionamento técnico e institucional, entre governo 
federal, estados e CEIVAP, de uma série de questões relativas às regras operativas da bacia e 
concluindo pela viabilidade hidrológica do Projeto da Interligação. 

O DAEE emitiu a Outorga de Implantação do Empreendimento em 28/01/2015. 

Destaca-se que o Comitê de Bacia Hidrográfica do rio Paraíba do Sul emitiu a Deliberação “ad 
referendum” CBH-PS 001/2015, de 05/05/2015, em atendimento à solicitação da CETESB de 
Manifestação a respeito do Projeto de Interligação no âmbito do licenciamento ambiental. 
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Item f. Estabelecer como condicionante para aumento ou expedição de outras outorgas na bacia, 
a regularização das captações existentes no município de Santa Isabel, através de uma 
fiscalização pró ativa; 

Esclarecimento: A competência para expedição de outorgas na bacia do rio Jaguari é do DAEE. 

A Sabesp entende ser esta uma recomendação da Prefeitura ao DAEE, relativa a condicionante 
para futuras outorgas na bacia do rio Jaguari. O Projeto da Interligação Jaguari-Atibainha já 
dispõe de Outorga de Implantação. 

 

Item g. Estabelecer um nível mínimo para o reservatório a montante da captação, a fim de 
garantir o uso para pesca, lazer, turismo, sobrevivência da biota relacionada aos recursos 
hídricos, e demais usos; 

Esclarecimento: A competência institucional para fixar níveis mínimos e regras operativas para 
o reservatório Jaguari é da ANA, em articulação com os órgãos gestores de recursos hídricos de 
SP, RJ e MG. A captação da Interligação não interfere nos níveis máximo e mínimo operacionais 
do reservatório Jaguari. 

Salienta-se, novamente, que 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 o reservatório Jaguari em níveis mais 
elevados que os historicamente registrados. 

 

Item h. Reiterar o disposto no relatório da ANA - Agencia Nacional de Águas, quanto à 
implementação de novas regras de operação ao sistema hidráulico da Bacia do Rio Paraíba do 
Sul, que propiciem maior segurança hídrica ao sistema;  

Comentário: De acordo. 

 

Item i. O estudo se baseou no volume estimado teórico, desta forma é importante elaborar o 
Levantamento Topobatimétrico do reservatório, área a montante da captação, para definir a 
capacidade real de reservação e rever o nível definido para a captação de 606 m. Uma vez que 
atualmente, sem a implantação do empreendimento, já houve uma drástica diminuição do 
volume; 

Esclarecimento: A Sabesp não é responsável pela operação nem pela gestão do reservatório 
Jaguari. A Interligação não causa assoreamento nem redução do volume útil do reservatório. 

O levantamento proposto, caso os órgãos reguladores o considerem necessário, não seria de 
responsabilidade da Sabesp. 

As batimetrias realizadas pela Sabesp no entorno do local de captação da Interligação mostram 
que o fundo da represa no talvegue situa-se entre as cotas 593-595 m. Portanto, a captação em 
canal por gravidade até a cota 606,00 m, e mediante bombas flutuantes entre o NA mínimo 
operacional da UHE (603,20 m) e 606,00 m é plenamente exequível. 

Cabe salientar que a drástica redução do volume d’água do reservatório, que chegou em Jan 
2015 próximo do NA mínimo operacional (volume útil < 1%) decorreu de critério operativo 
determinado pelo ONS no 2º semestre de 2014, com turbinamento de mais de 40 m3/s. A nova 
regra operativa para o reservatório Jaguari limita a vazão efluente na usina a 20 m3/s enquanto 
a represa estiver com volume inferior a 80% do volume útil. 

 

Item j. Identificamos que as obras previstas para implantação localizadas no Município de Santa 
Isabel, encontram-se em Área de Proteção aos Mananciais - APM, considerada como área de 
1ª CATEGORIA, envoltória ao Reservatório do Rio Jaguari, com serias restrições de ocupação, 
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sem necessária a indicação de compensações ambientais para obtenção de Licenças 
necessárias; 

Esclarecimento: O item 6.4.6.4 do EIA (Volume I, Tomo 3, pág. 145 a 150) analisa o 
enquadramento legal das intervenções do Projeto de Interligação em área de proteção de 
mananciais, em relação às Leis estaduais 898/75 e 1172/76, e Decreto no 9.714/77, que aprova 
o regulamento dessas leis.  

O EIA esclarece que a legislação admite a intervenção em áreas de 1ª Categoria para 
implantação de sistemas de abastecimento de água, como é o caso da Interligação, e que as 
demais salvaguardas legais também são atendidas pelo empreendimento proposto. 

 

Item k. Não foram identificados nos projetos, locais prováveis para a implantação de Bota Fora, 
de todos os resíduos (terra e/ou rocha) provenientes do desmonte do local, onde será implantado 
e operado a tomada d'agua, estação elevatória e subestação de energia em península para o 
empreendimento, localizada em Área de Preservação Permanente - APP do Reservatório do Rio 
Jaguari; 

Esclarecimento: A Construtora que vencer a licitação poderá realizar ajustes e otimização do 
projeto (desde que atendidos os requisitos de desempenho estabelecidos no Edital), e definir as 
áreas de apoio e a logística da obra, fatores estes intrinsecamente ligados à economicidade da 
solução. 

A Construtora será responsável por definir a localização e projeto, e por providenciar o 
licenciamento ambiental das áreas de apoio: canteiros de obras, alojamentos, instalações 
industriais, jazidas de materiais, estoques de tubos, áreas de bota-espera, depósitos de material 
excedente (DME), bota-fora de resíduos da construção civil, rotas de tráfego e demais 
instalações auxiliares, sempre em consonância com as especificações do EIA, as exigências da 
LP e da LI, e requisitos específicos que sejam fixados pelos municípios e pelos órgãos gestores 
das unidades de conservação atravessadas. 

 

Item I. O estudo não considerou, como um dos principais afluentes do reservatório, o Ribeirão 
Araraquara, que hoje abastece parte do município de Santa Isabel, no qual solicitamos a sua 
devida inclusão, haja vista a importância para o município e para o contexto região que o projeto 
apresenta; 

Esclarecimento: O EIA, sim, considerou o ribeirão Araraquara, tanto que a campanha de 
monitoramento de qualidade de água realizada em Maio 2014 incluiu o ponto de coleta IG 203 
no rib. Araraquara, na ponte da Rua Vereador Sebastião Claudiano. Foram também amostrados 
outros dois pontos no reservatório Jaguari, na altura da cidade de Santa Isabel, IG 201 e IG 202. 

O item 6.3.8 do EIA: Campanha de Monitoramento de Limnologia e Qualidade de Água (Volume 
I, Tomo 2, pág. 142 a 160) apresenta os resultados dessa campanha e plantas com a localização 
dos pontos de coleta, com detalhe para os três pontos junto à cidade de Santa Isabel. 

 

Item m. Solicitamos que toda a compensação ambiental, face às supressões de vegetação 
realizadas no Município de Santa Isabel, sejam destinadas à bacia do Rio Jaguari dentro de seu 
território, visando garantir o percentual de cobertura vegetal existente, conforme preconiza o 
Código de Meio Ambiente de Santa Isabel, instituído pela Lei Complementar Municipal no 
173/2014;  

Esclarecimento: A Sabesp procurará atender à solicitação acima. Lembramos, entretanto, que a 
Construtora terá liberdade para definir como cumprir a compensação que será fixada no TCRA 
a ser assinado entre Sabesp e CETESB, dentro do estabelecido nas licenças ambientais. 
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Item n. Que não foram apresentadas compensações "financeiras e/ou obras" necessárias para 
mitigar os impactos provenientes do incremento de tráfego que a obra trará para os municípios 
envolvidos, sendo que se o entendimento for apenas de compensação ambiental, solicitamos 
que estas deverão também ser revertida em melhorias das estradas rurais, que contribuem 
para o assoreamento dos corpos d'água e do reservatório, pois o Município de Santa Isabel 
possui cerca de 600 km de estradas rurais sem pavimentação, sem que haja prejuízos a 
recomposição a cobertura vegetal; 

Esclarecimento: O incremento do tráfego será apenas temporário durante a obra; as estradas 
vicinais e caminhos rurais serão melhorados para adequá-los ao tráfego pesado da obra, e serão 
recompostos no final da construção a condições equivalentes ou melhores que as originais. 

 

Item o. Devido à Estiagem que assola o Estado de São Paulo e o País, o abastecimento de água 
para a população do município de Santa Isabel foi extremamente comprometido, uma vez que o 
Ribeirão Araraquara não apresentou volume suficiente para captação. Diante deste cenário a 
captação junto realizada junto ao Reservatório do Rio Jaguari acresceu para suprir o 
abastecimento de 80% da população; 

Item p. Considerando que os Estudos não consideraram a condição apresentada neste período 
de estiagem, o qual o reservatório no trecho da captação apresentava-se com as características 
de um rio, o que já ocorre há muito tempo. A administração por necessidade construiu um 
enrocamento no leito, criando assim condições satisfatórias de nível de cota para realizarmos a 
captação superficial. Desta forma para que se garanta o abastecimento público da cidade de 
Santa Isabel, é de fundamental importância a construção de uma barragem definitiva com 
sistema construtivo de concreto e pedras, garantindo assim o volume contínuo no ponto de 
captação da água para abastecimento; 

Esclarecimento: A Sabesp está ciente da situação e dos problemas das captações da cidade de 
Santa Isabel no rib. Araraquara e no rio Jaguari, em trecho que faz parte do reservatório quando 
este se encontra em cotas mais elevadas. 

Salientamos que, como parte do “Programa de Apoio aos Municípios”, está incluída a assinatura 
de Contrato de Concessão entre a Prefeitura Municipal de Santa Isabel e a Sabesp, para que a 
Companhia opere os sistemas de água potável e esgotamento sanitário do município. A 
formalização do contrato está aguardando a análise e manifestação das instâncias competentes 
no âmbito do estado.   

A garantia do abastecimento público de Santa Isabel, incluindo o equacionamento da captação 
para abastecimento da cidade, estará contemplada na atuação da Sabesp, quando a Companhia 
assumir a operação dos serviços de água e esgotos do município. 

 

Item q. Considerando que atualmente 100% do esgoto coletado na cidade é lançado in natura 
no Reservatório do Rio Jaguari e considerando que a Estação de Tratamento de Esgoto está em 
fase de construção. É importante firmar o contrato de concessão para a Companhia de 
Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP, dos serviços de água e esgoto de Santa 
Isabel. Ocorre que até a presente data, obtivemos a informação que o contrato se encontra na 
Procuradoria do Estado sob análise. 

Esclarecimento: A Sabesp reafirma seu interesse de assinar o Contrato de Concessão com o 
Município de Santa Isabel, assim que liberado pelos órgãos competentes. 

 

 


