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

Esclarecimentos à Sociedade Amigos de Proteção ao Ecossistema - SAPE 

Em atendimento ao ofício CETESB 578/15/IE, de 24/07/2015, a Sabesp apresenta, a seguir, 
esclarecimentos e comentários ao documento protocolado na CETESB pela ONG SAPE em 
02/06/2015. 

 

 

Sociedade Amigos de Proteção ao Ecossistema 

Organização não governamental 

Igaratá, 02 de junho de 2015 

AUDIÊNCIA PUBLICA- TRANSPOSIÇÃO AGUAS 

Apresentação: 

Anselmo Gelli - Diretor Presidente. 

Formação: Eng. Mecânico Hidráulico e Pneumático  

Residência: em Igaratá desde 1995 

 

Em primeiro lugar desejo o respeito a nossa cidade de Igaratá, e não ouvir palavras de Gabinete 
que somos um povo em estado de Pobreza, exijo que se retifique uma publicação proferida 
desapropriadamente. 

No ano de 1999 nossa organização com 423 participantes inscritos começou a abrir os olhos 
após a criação de nossa Sociedade valorizando o meio ambiente e principalmente o controle do 
represamento de nossos rios e nascentes. Os motivos eram cruciais, nossa represa denominada 
UHE Estação 5812810, começou a apresentar críticos níveis de águas, hora cheia hora vazia 
em quaisquer meses durante o ano. 

As Informações recebidas e divulgadas pelas agências controladoras, que infelizmente que até 
a presente data, joga a culpa em São Pedro. 

Na ocasião e até hoje, as informações sobre vazão são inacessíveis a população ou ONGs. Sem 
fundamentos técnicos. 

No ano de 2001 ficamos sem água praticamente um pouco acima dos patamares de 4 meses 
atrás. 

Não existia informações o quanto produzimos de água, ou seja, qualificação e quantificação dos 
rios e nascentes. 

Juntamente com ajuda da mídia, iniciamos um trabalho em conjunto com as Faculdades de São 
José dos Campos e São Carlos, este trabalho foi realizado em períodos sem chuvas entre os 
meses de abril a setembro, por dois anos, conseguimos finalizar o trabalho e saber o que era 
obrigação os órgãos gestores de água terem conhecimentos. 

Em resumo, após passeatas, apoio da imprensa, e comunicações, ficou provado que nós 
produzimos 22 mil m3/s, e a vazão de 40, 30, 20, 35 m3/s, era um samba canção. O que 
conseguimos provar com um fato que se tomou conhecido; se você tem uma vaquinha que 
produz 2 litros de leite por dia, tente tirar 4, os resultados todos já sabem, MORTE CERTA, e 
decretamos a morte de nossa represa em 2004. 

Felizmente para provar o nosso trabalho, elevamos o nível para o máximo sem uma gota de 
agua em 62 dias. Em dezembro de 2014 os noticiários já diziam em primeira página "muitos 
comemoram a normalidade do Jaguari. 

O que ficou provado: 
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Que as gestões de comitês e agências reguladoras eram falsas sem embasamentos técnicos 

a) Que as informações passadas nunca refletiram a realidade. Não existia Transparência 
ou capacidade de monitoramento. 

b) Que jogamos ao mar 120 mil m3/s para varrer o esgoto e o lixo de Goitacazes e das 
indústrias no Rio que utilizam aguas do Paraíba, sem tratamento. 

O que pleiteamos desde 2002: 

1) Que gestão do nosso reservatório Jaguari seja realizado por grupos de cidadãos e com 
respaldo político, em cada cidade onde o reservatório faz parte; 

2) Que sejam realizadas de forma ao acesso de informações "enloco" de que realmente não 
estamos sendo enganados como sempre; 

3) Que o governo assume o despreparo de quem ocupa cargos sem qualificação para gestão 
das aguas em nosso território, principalmente onde aqui provamos em nossa cidade de 
Igaratá. 

4) Que a regulamentações do limite mínimo e máximo para serem extraídos, sejam ditadas pelos 
gestores da região. 

Em março de 2006 o Sistema de Gerenciamento da Organização foi avaliado pela Fundação 
Carlos Aberto Vanzolini e encontrado em conformidade com os requisitos da Norma ISSO. Para 
encerrar este relato é apenas um grande resumo. 

Discordamos das discussões sem fim entre Rio e São Paulo, não concordamos com as gestões 
proposta pelos dois estados sem o engajamento da cidadania. 

Somos Igarataence, com orgulho, sem medo e preconceitos, queremos o mesmo respeito até a 
máxima autoridade em nosso País. 

Esclarecimento: A nova regra operativa para a bacia do Paraíba do Sul aprovada pelo Grupo 
Técnico constituído pela ANA, INEA/RJ, IGAM/MG, DAEE/SP e CEIVAP determina o 
armazenamento dos excedentes de vazão (acima das vazões objetivo nas seções de controle) 
nos reservatórios de cabeceira. 

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. Estes valores 
já consideram a derivação de 5,13 m3/s por meio da Interligação Jaguari-Atibainha. 

Afastada a possibilidade de descargas de mais de 40 m3/s durante vários meses, o reservatório 
de Jaguari tenderá a se manter em níveis mais elevados que os historicamente registrados. 

A Sabesp terá a obrigação legal de informar a vazão captada na Interligação, em tempo real, aos 
órgãos competentes. 


