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

Relatório de Informação Complementar 

(Atende solicitações da CETESB recebidas por e-mail em 27/07/2015) 

 

1. Incluir no estudo de alternativas técnicas e locacionais: 

 A comparação entre as principais propostas para o abastecimento da Região Metropolitana de 
São Paulo - RMSP, previstas em planos e programas existentes, em especial no Plano Diretor de 
Aproveitamento de Recursos Hídricos para a Macrometrópole Paulista 

 Justificativa sobre a priorização da obra de Interligação em questão, em detrimento de outras obras 
previstas no Plano da Macrometrópole; 

Complementando o apresentado no Item 2.5 do EIA, páginas 18, 19, 20 e 21 do Tomo 1, tem-
se: 

1. Aproveitamento da Bacia do Paraíba do Sul 

O aproveitamento da bacia do Paraíba do Sul para o abastecimento da Grande São Paulo tem 
sido estudado desde 1968, no Plano Diretor de Obras do HIBRACE, que na ocasião mostrou-se 
antieconômico e incompatível com os planos de desenvolvimento dessa bacia, sustentado pelo 
fato de que o aproveitamento prioritário de seus recursos hídricos visava à geração de energia 
elétrica. 

No entanto, alguns anos depois, as porções da bacia do reservatório Jaguari situadas no 
município de Santa Isabel, que pertencem à RMSP, foram enquadradas como Área de Proteção 
de Manancial pelas Leis Estaduais no 898/75 e 1.172/76. As águas dos mananciais protegidos 
por estas leis são consideradas prioritárias para o abastecimento público em detrimento de 
qualquer outro interesse. 

Posteriormente, em 1983, no Plano Diretor de Utilização Integrada dos Recursos Hídricos na 
RMSP - Plano SANESP, onde foram avaliadas várias propostas de mananciais, as 
condicionantes e restrições para esses aproveitamentos, concluiu-se pela impossibilidade de 
aproveitamento dos recursos hídricos da bacia do Paraíba do Sul para o abastecimento de água 
da RMSP, “por vários motivos, entre os quais, os de ordem política”. 

O Plano Diretor de Abastecimento de Água para a RMSP (PDAA), em 2004, propôs o 
esgotamento de praticamente todas as possibilidades de utilização das águas da própria Bacia 
do Alto Tietê (ampliação do Sistema Produtor Alto Tietê - SPAT com novos aportes, represas 
Biritiba Mirim e Paraitinga, e ampliações do Guarapiranga e do Rio Grande com aportes de 
braços da represa Billings). Propôs o aproveitamento da Bacia do Ribeira do Iguape para a 
RMSP (Sistema Produtor São Lourenço - Alto Juquiá, atualmente em execução), e voltou a 
estudar o aproveitamento da Bacia do Paraíba do Sul para o abastecimento da RMSP, entre eles 
a interligação das represas Jaguari e Atibainha (garantia do abastecimento da RMSP e da região 
das bacias PCJ). Ainda persistiu a questão energética como limitante desse aproveitamento, 
mesmo sendo economicamente atrativo frente a outras reversões de bacia. 

Em 2013, o Plano Diretor de Aproveitamento dos Recursos Hídricos da Macrometrópole Paulista 
(PMMP) incorporou as alternativas de aproveitamento da Bacia do Paraíba do Sul propostas no 
PDAA 2004 e estudou variantes, que compõem os arranjos propostos. Para transferência de 
águas ao Sistema Cantareira, o PMMP não cogitou outra alternativa que não seja a interligação 
Jaguari-Atibainha, por ser o mais viável devido às distâncias enormes a serem vencidas para 
que se atinja as bacias PCJ. Está presente em 5 dos 9 arranjos estudados e em 1 dos 3 arranjos 
recomendados. Essa alternativa exigiria discussões amplas e negociações complexas. 
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Figura 1.1 – Unidades de Conservação da RMSP, conforme Lei Estadual nº 898/75 

 

2. Plano Diretor de Aproveitamento de Recursos Hídricos para a Macrometrópole 
Paulista - PMMP-2013 

O Plano Diretor de Aproveitamento de Recursos Hídricos para a Macrometrópole Paulista - 
PMMP-2013 identificou e avaliou diversos aproveitamentos de recursos hídricos com o objetivo 
de integrar soluções para o equacionamento do suprimento hídrico da Macrometrópole Paulista. 
Dentre as alternativas estudadas foram escolhidas as mais promissoras sob os aspectos 
técnicos, econômico, ambiental e institucional. As alternativas mais viáveis foram denominadas 
de esquemas hidráulicos, que foram agrupados, de forma integrada, em arranjos alternativos 
para o atendimento às demandas da Macrometrópole no horizonte de 2035. 

Para o atendimento das demandas da Região Metropolitana de São Paulo, foram previstos 
esquemas exclusivos e alguns compartilhados com outras regiões da Macrometrópole. 

Os esquemas ou mananciais exclusivos previstos foram: 

• Bacia do Alto Tietê: Reservatório BiIlings - braço do Rio Pequeno (sendo este o último 
recurso a ser utilizado como manancial da bacia do Alto Tietê para o abastecimento 
público)  

• Vertente Marítima: Itapanhaú e Itatinga para o Sistema Produtor Alto Tietê; 
• Alto Juquiá: Novo Sistema Produtor São Lourenço (1ª etapa de implantação do 

manancial); 
• Paraíba do Sul: Guararema para o reservatório Biritiba (SPAT) 

Os esquemas ou mananciais compartilhados previstos foram: 

• Paraíba do Sul: Jaguari – Atibainha (Cantareira): para atendimento da RMSP e PCJ; 
• Alto Juquiá: Este Sistema foi proposto para ser implantado em 2 etapas, a primeira etapa 

destinada para a RMSP e a segunda etapa compartilhado com a região do Alto 
Sorocaba - Médio Tietê); 

• São Lourencinho: para atendimento da RMSP e região do Alto Sorocaba; 
• Jurumirim: para atendimento a RMSP, Alto Sorocaba, Médio Tietê e PCJ. 

A Figura 1.2 apresenta as alternativas de aportes (mananciais) que foram previstas pelo PMMP 
para a RMSP. 

Unidades de Conservação
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Figura 1.2 - Alternativas de Aportes (mananciais) para a RMSP - PMMP
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Para uma análise comparativa entre as principais propostas para o abastecimento da RMSP, 
previstas no PMMP, foram considerados os seguintes aspectos:  

• Impactos ambientais: onde foram valorados os impactos relativos às intervenções 
propostas; 

• Disponibilidade hídrica: ou seja, as vazões médias previstas no PMMP; 
• Os custos previstos no PMMP (R$ milhões) com io= Dez. 2012; 
• Os aspectos institucionais envolvidos na alternativa proposta. 

Além dos aspectos avaliados no PMMP, a comparação foi complementada considerando outros 
aspectos, também relevantes para a avaliação: 

• Localização do manancial, ou seja, em qual bacia está inserido o novo aporte e o quanto 
dista da RMSP; 

• Identificação de qual o sistema produtor existente será reforçado pelo novo aporte. 

Nessa análise, para a avalição dos impactos ambientais foram considerados os seguintes 
aspectos: 

• Vegetação/Usos Antrópicos 
• Vegetação/Vazão de referência 
• Corpos d'Água/Vazão de referência 
• Distância a UC de Proteção Integral 
• Intervenção em Terra Indígena 
• Intervenção em comunidade Quilombola 
• Intervenção na RBMA  
• Conectividade/Vazão de referência 

Assim, na Tabela 1.1 são apresentados os principais aportes (mananciais) estudados, e a 
comparação entre os diversos aspectos considerados.  

Cabe notar que, a alternativa da Interligação dos reservatórios Jaguari (Paraíba do Sul) e 
Atibainha é a única alternativa que seria capaz de socorrer o Sistema Cantareira e que esta 
alternativa e o aporte Itapanhaú-Itatinga são os que apresentam o maior número de impactos 
medianos entre os aspectos avaliados.  

Para a complementação da análise foi elaborada uma hierarquização dos aportes em função dos 
aspectos avaliados, esta hierarquização é apresentada na Tabela 1.2. Cabe lembrar, que alguns 
destes aportes já estão com obras em execução. 

Além das caraterísticas apresentadas pelo PMMP, foram consideradas, ainda para a avaliação 
e hierarquização, a localização das alternativas, bem como a distância da RMSP. 
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Tabela 1.1 – Comparação entre as principais propostas para o abastecimento da RMSP, previstas no PMMP 

 

Aportes de água 

Aspectos considerados no PMMP Aspectos complementares 

Impacto 
Ambiental 

Vazões 
Médias 

Previstas 
no PMMP 

(m³/s) 

Custo previsto 
no PMMP (R$ 

milhões) 
Io=dez/12 

Aspectos 
Institucionais 

(PMMP) 
Localização 

Distância dos 
aportes aos 

mananciais da 
RMSP (km) 

Sistema 
Produtor a ser 

Reforçado 

Itapanhaú-Itatinga Baixo 4,67 274,9 Médio Vertente Marítima 4,7/4,6 Alto Tietê 

Rio Pequeno Baixo 2,23 46,0 Baixo RMSP 1,9 Rio Grande 

Alto Juquiá: São Lourenço Baixo 4,70 2.934,0 Baixo 
Parte da bacia hidrográfica 

localizada na RMSP 
50,3 

Novo Sistema 
Produtor 

Alto Juquiá: Utilização 
Plena 

Baixo 16,42 839,6 Baixo 
Parte da bacia hidrográfica 

localizada na RMSP 
50,3 

Novo Sistema 
Produtor 

São Lourencinho Médio 16,42 8.586,3 Alto Ribeira do Iguape 51 
Novo Sistema 

Produtor 

Jurumirim Baixo 15,75 9.610,9 Baixo Alto Paranapanema 167 
Novo Sistema 

Produtor 
Paraíba do Sul: Jaguari-

Atibainha 
Baixo 5,13 479,0 Alto 

Parte da bacia hidrográfica 
localizada na RMSP 

17 Cantareira 

Paraíba do Sul: Guararema-
Biritiba 

Baixo 4,69 760,5 Alto Paraíba do Sul 16 Alto Tietê 
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Tabela 1.2 - Hierarquização dos aportes para aproveitamento para a RMSP 

 

Aportes de água Características Positivas
Características 

Negativas 
Hierar-

quização 
Situação em 

2015 
Alto Juquiá: São 
Lourenço 

Em execução - 1° Em execução 

Rio Pequeno 

Baixo Impacto Ambiental 
Localização 
Distância 
Aspectos Institucionais 
Custo 
Reforço ao S.P. Rio Grande 

Disponibilidade 
Hídrica 

2° Em execução 

Itapanhaú-Itatinga 

Baixo Impacto Ambiental 
Disponibilidade Hídrica 
Distância 
Aspectos Institucionais 
Custo 
Reforço ao S.P. Alto Tietê 

Localização 3° 
Em fase de 

Estudo/Projeto/
Licenciamento 

Paraiba do Sul: 
Jaguari-Atibainha 

Baixo Impacto Ambiental 
Localização 
Disponibilidade Hídrica 
Distância 
Custo 
Reforço ao S.P. Cantareira 

Aspectos 
Institucionais 

4° 

Em fase de 
Projeto/ 

Licenciamento/
Licitação 

Paraíba do Sul: 
Guararema-Biritiba 

Baixo Impacto Ambiental 
Disponibilidade Hídrica 
Distância 
Custo 
Reforço ao S.P. Alto Tietê 

Localização 
Aspectos 
Institucionais 

5° - 

Alto Juquiá: 
Utilização Plena 

Baixo Impacto Ambiental 
Localização 
Disponibilidade Hídrica 
Aspectos Institucionais 

Primeira Etapa - SP 
São Lourenço em 
execução 
Distância 
Altíssimo Custo 

6° - 

Jurumirim 
Baixo Impacto Ambiental 
Disponibilidade Hídrica 
Aspectos Institucionais 

Distância 
Localização 
Altíssimo Custo 

7° - 

São Lourencinho Disponibilidade Hídrica 

Impacto Ambiental 
Médio 
Localização 
Distância 
Altíssimo Custo 
Aspectos 
Institucionais 

8° - 
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A partir da comparação e da hierarquização apresentadas, justificasse a escolha da alternativa 
da Interligação Jaguari-Atibainha por ser considerada a que apresenta mais vantagens em 
detrimento das outras, visto que as duas primeiras alternativas já se encontram em execução e 
a terceira, na hierarquização, está no mesmo estágio que a Interligação em processo de 
licenciamento e elaboração do projeto.  

Embora os aspectos institucionais continuem sendo características negativas, desde os 
primeiros estudos de aproveitamento desde manancial, em 1968, o atual estágio de negociação, 
onde já foi obtida a Outorga de Implantação, com o aval da Agência Nacional de Águas, mostra 
o avanço da alternativa e demostra que os aspectos negativos estão sendo superados.  

Cabe ressaltar, ainda, que os aportes hierarquizados na posição 1 a 3, já estão sendo 
implantados pela Sabesp, ou estão em fase de estudo/projeto/licitação, e para recuperação e 
aumento da segurança hídrica do Sistema Cantareira o único aporte proposto pelo PMMP-2013 
é a alternativa referente a Interligação Jaguari-Atibainha. 

 

 Inserção da obra no plano de ação da SABESP para abastecimento da RMSP, comparando os 
horizontes de implementação da obra de interligação e de outras obras estruturantes e 
emergenciais;  

 Apresentação de ações já adotadas, em andamento e previstas pela empresa para melhoria do 
abastecimento da RMSP (redução de perdas, ações de conscientização etc.);  

Complementando o apresentado no Item 2.4 do EIA, páginas 16, 17 e 18 do Tomo 1, tem-se: 

I. PROGRAMAS ESTRUTURANTES E RESULTADOS 

Nos últimos 20 anos (1995-2014) a RMSP teve significativa evolução no abastecimento de água 
a partir de investimentos de cerca de R$ 10,9 bilhões em programas estruturantes, que 
resultaram em + 17,1 m³/s de disponibilidade hídrica e 17,6 m³/s em aumento de capacidade de 
produção, água suficiente para suprir 5,5 milhões de pessoas, além de avanços importantes em 
redução perdas, uso racional e reuso.  

Os principais programas estruturantes são: Programa Metropolitano de Água (Etapas I, II e III), 
Programa de Redução de Perdas, Programa de Uso Racional da Água e Programa de Reuso 
dos Efluentes das Estações de Tratamento de Esgoto da RMSP para uso industrial e em serviços 
como lavagem de ruas e rega de praças e jardins em vários municípios da região. 

Tais programas objetivam o aumento da disponibilidade hídrica, da capacidade de produção e 
da adução, além da integração entre os sistemas produtores, da ampliação da reservação 
setorial e da distribuição da água para o atendimento ao crescimento populacional, a redução de 
perdas e o uso racional da água. 

O planejamento do abastecimento de água da RMSP, no que concerne à implantação de novos 
sistemas produtores ou à ampliação dos existentes tem por base as disponibilidades hídricas 
referenciadas às vazões médias das séries históricas dos últimos 84 anos, com garantia de 95% 
do tempo (valor adotado pelos setores de geração de energia e de saneamento, usuários dos 
recursos hídricos com regularização em reservatórios de acumulação), as quais incluem o 
período mais crítico até então observado, que é o biênio 1953-1954, usado como curva de 
aversão ao risco.  

Em 2013, a folga entre a capacidade de produção de 73,3 m³/s e a produção efetiva de 69,1 m³/s 
foi de 5,9%.  

A seguir é feito um resumo dos principais programas estruturantes: 

1. PMA - Ampliação do Sistema Integrado de Abastecimento de Água Metropolitano 

Em 1998, o abastecimento de água foi universalizado e eliminado o rodízio de água de 5,2 
milhões de pessoas a partir da conclusão das principais obras da 1ª etapa do Programa 
Metropolitano de Água – PMA.  
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Com a implantação das etapas I e II do PMA, no período de 1995-2014, houve expressiva 
expansão de capacidade de mananciais do sistema integrado (+17,1 m³/s) com aporte de água 
da própria RMSP (bacia do Alto Tietê). No Sistema Produtor Alto Tietê o aumento de manancial 
foi de 11,4 m³/s, no Guarapiranga-Billings (Taquacetuba) foi de 4 m³/s, no Rio Grande (Billings) 
de 1,3 m³/s, e 0,4 m³/s nos sistemas Alto e Baixo Cotia, reduzindo a importância relativa do 
Sistema Cantareira, porém, mantendo-se a capacidade e a necessidade integral de suas águas.  

No período da última outorga do Sistema Cantareira, entre 2004 e 2014, as ações da Sabesp 
propiciaram acréscimo de mananciais para a RMSP de 6,73 m³/s, sendo 5,3 m³/s no sistema Alto 
Tietê, 1,3 m³/s no Rio Grande e 0,13 m³/s do Sistema Capivari – ETA Embu-Guaçu.  

Em relação à capacidade de produção, o PMA propiciou, entre 1995-2014, o aumento de 17,6 
m³/s, sendo de + 10 m³/s no sistema Alto Tietê; + 4 m³/s no sistema Guarapiranga; 1,5 m³/s no 
Rio Grande; + 0,5 m³/s nos sistemas Alto e Baixo Cotia; implantação da ETA Embu-Guaçu de 
0,132 m³/s, e às recentes ampliações dos Sistemas Guarapiranga (+ 1 m³/s) e do Sistema Rio 
Grande (+ 0,5 m³/s), ocorridas no final de 2014.  

Foram executadas importantes obras no Sistema Adutor Metropolitano, propiciando maior 
integração entre os sistemas produtores e resultando em ampliação da possibilidade de 
transferências de água tratada entre áreas de influência dos sistemas produtores. Destacam-se 
principalmente as adutoras do Sistema Alto Tietê, que viabilizaram o avanço deste sobre a área 
do Sistema Cantareira, possibilitando melhor atendimento às regiões Oeste e Sudoeste da 
RMSP, atendidas prioritariamente pelos Sistemas Cantareira e Guarapiranga, conforme ilustram 
as Figuras 1.3 e 1.4, a seguir.  

A Figura 1.5 sintetiza as ações de ampliação da capacidade de produção do Sistema Integrado 
de Abastecimento de Água da RMSP nos últimos 20 anos e a programação da Sabesp até 2018. 
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FIGURA 1.3 - PRINCIPAIS OBRAS CONCLUÍDAS NO SISTEMA INTEGRADO 
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FIGURA 1.4 - TRANSFERÊNCIAS DE ÁGUA PELO SISTEMA ADUTOR METROPOLITANO – SAM 
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FIGURA 1.5 - EVOLUÇÃO DOS MANANCIAIS E DA CAPACIDADE DE PRODUÇÃO DO SIM
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2. Programa de Redução de Perdas 

A Sabesp vem desenvolvendo ações para a redução de perdas ao longo do tempo. A partir de 
2007 foi estruturado programa de redução de perdas com meta e ações definidas e recursos 
financiados, para garantir trabalho contínuo e mais intenso com vistas à redução consistente das 
perdas nos sistemas de abastecimento, no período 2009–2020, ou seja, de 11 anos.  

A meta para 2020 para a RMSP é atingir um índice de perdas de micromedição de 25,6% (perdas 
reais + perdas aparentes).  

As principais ações previstas no programa são: renovação da infraestrutura, com substituição de 
redes e ramais; pesquisa de vazamentos não visíveis; reparos de vazamentos; implantação de 
obras de melhoria do sistema de distribuição, com redução e controle da pressão e, por 
consequência, da incidência e vazão dos vazamentos; troca de hidrômetros; combate a 
irregularidades (caça-fraude). 

O programa é financiado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES 
e pela Japan International Cooperation Agency - JICA.  

Não devem ser considerados como perdas os chamados “usos sociais” da água, conexões em 
favelas e loteamentos irregulares, onde há impeditivos legais para a instalação de infraestrutura 
de água. Tais conexões constituem, frequentemente, precários feixes de tubos de plástico 
dispostos sobre o solo. Os volumes consumidos não são cobrados pela Sabesp, são 
categorizados como “custo social” e são da ordem de 8% do total produzido. Acordos específicos 
com as prefeituras da RMSP (especialmente a de São Paulo) têm possibilitado obras de 
reurbanização e regularização fundiária com execução de infraestrutura, inclusive sanitária, são 
exemplos: Paraisópolis, Heliópolis e Vila Bela no município de São Paulo e nas represas 
Guarapiranga e Billings. 

A Figura 1.6 mostra a evolução do índice de perdas e as projeções do programa (2004-2020).  

 

 
FIGURA 1.6 - ÍNDICE DE PERDAS RELATIVO À MICROMEDIÇÃO (RMSP) 

 
Por meio do combate às perdas, a Sabesp tem buscado alcançar maior eficiência operacional, 
com a redução de custos e, principalmente, a preservação dos recursos hídricos.  

(*) entrada do município de São Bernardo do 

(*) 

 Realizado 
Projetado (meta) 
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3. Programa de Uso Racional da Água – PURA 

A redução consciente dos consumos de água tem como destaque o Programa de Uso Racional 
da Água - PURA, abrangendo: campanhas de conscientização da população para redução dos 
consumos de água, desenvolvimento de equipamentos redutores de consumo e produção de 
material educacional para as escolas do ciclo básico.  

Estas ações auxiliaram na queda dos consumos médios por imóvel de 17,5 m3/mês (final da 
década de 90) para 14 m3/mês, atualmente. Mantido o mesmo nível de consumo observado há 
quinze anos, teríamos hoje uma demanda média por produção de 82 m3/s, sendo que a produção 
prevista para 2015, sob condições hídricas normais, estaria ao redor de 72 m3/s. 

4. Programa de Reuso dos Efluentes das ETEs da RMSP 

Esse aproveitamento se caracteriza como uma ação importante para poupar ou substituir água 
tratada para consumo humano de usuários industriais e de serviços que não necessitem de água 
potável (limpeza de ruas, rega de jardins e praças, entre outros).  

A viabilização, em escala crescente, da aplicação de água de reuso para fins industriais tem 
como principal ação a implantação do sistema Aquapolo (parceria conjunta da Sabesp com a 
iniciativa privada), com capacidade instalada, em 2012, para fornecer 1 m³/s de água de reuso 
da ETE do ABC para uso industrial; atualmente fornece 650 L/s, o que equivale a suprir 
municípios como Americana ou São Carlos. 

A Figura 1.7 mostra a evolução do fornecimento de água de reuso gerada nas ETEs do Sistema 
Principal de Esgotos na RMSP, inclusive com as projeções futuras. 

 

 
 FIGURA 1.7 – PROJEÇÃO DE ÁGUA DE REÚSO – EVOLUÇÃO DO FORNECIMENTO 
 

II. A CRISE HÍDRICA DE 2014 

A crise hídrica que atinge a região Sudeste do Brasil, com reflexo direto sobre o Estado de São 
Paulo, teve impacto mais significativo nas Regiões Metropolitanas de São Paulo e de Campinas. 
Na área de concessão da Sabesp, foram registrados alguns casos mais significativos no Interior 
do Estado e no Litoral, entretanto de menor intensidade, impactando a capacidade de 
abastecimento de 26 municípios, das porções Nordeste e Centro-Leste, concentrados em 4 das 
22 Unidades Hidrográficas de Gerenciamento de Recursos Hídricos – UGRHIs do Estado, o que 
significou 7% do total de municípios operados pela Sabesp. Ações emergenciais para ampliação 
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das capacidades de captação e perfuração de poços devolveram a esses sistemas de 
abastecimento suas condições normais de capacidade de atendimento. Somado a essas ações, 
é importante se manter a política de redução de perdas e de uso racional da água, 
implementadas pela Sabesp. 

Especificamente na RMSP, embora o planejamento e implantação dos sistemas produtores 
tenham sido concebidos considerando as disponibilidades hídricas referenciadas às vazões 
médias das séries históricas dos últimos 84 anos, com garantia de 95% do tempo, a situação 
atual de crise hídrica (2013-2015) colocou praticamente todos os mananciais da RMSP em 
declínio significativo de suas disponibilidades hídricas, muito abaixo do patamar mínimo 
estabelecido em suas concepções.  

Mesmo mantendo as capacidades de produção, sob o aspecto de instalações físicas, os dois 
principais sistemas produtores de água tratada que abastecem a região, os sistemas Cantareira 
e Alto Tietê, foram fortemente impactados, tendo reduzidas de forma drástica suas capacidades 
de disponibilizar água tratada à população.  

No Sistema Cantareira, no biênio 2014-2015, a vazão média afluente (quantidade de água que 
chega aos reservatórios) tem sido muitíssimo inferior ao registrado em 1953-1954. A figura 6, 
demonstra eloquentemente a excepcionalidade e a severidade da estiagem, que se configura 
como o novo período crítico. Evento de 0,004 de probabilidade (4 eventos em 1000 anos), se 
considerado o período de 84 anos (até 2013), e de 0,006 de probabilidade em 85 anos (até 
2015). 

 

 
FIGURA 1.8 - VAZÕES AFLUENTES AO SISTEMA CANTAREIRA 

 
O Sistema Cantareira, o mais penalizado, utilizou todo o volume útil de suas represas, operando 
atualmente com suas reservas técnicas, atingiu em 31/01/2015 o volume correspondente a 5,1%, 
tendo reduzido progressivamente a produção de água tratada na ETA Guaraú, colocando em 
risco de colapso toda a área por ele abastecida e, por ser também o maior e importante sistema 
produtor da RMSP, indiretamente toda essa região.  
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III. GESTÃO DA CRISE - AÇÕES E RESULTADOS OPERACIONAIS 

Um conjunto de ações e interferências operacionais no SAM para ampliação das capacidades 
de transferência de água tratada dos sistemas Guarapiranga e Alto Tietê para a área de 
atendimento do sistema Cantareira foram implantadas pela Sabesp, buscando minimizar os 
sérios impactos do desabastecimento nesse sistema.  

O Sistema Alto Tietê, ao longo do período da crise, atingiu sua capacidade máxima de produção, 
possibilitando sua parcela de transferência ao sistema Cantareira. Entretanto, passou a sofrer os 
impactos da crise de escassez hídrica e praticamente esgotou também seu volume útil, inclusive 
tendo que se utilizar do volume adicional disponível na represa Ponte Nova. O Alto Tietê contava 
em 31/03/2015, término do período normal de enchimento, com apenas 22,8%, já considerando 
o volume adicional. 

Para enfrentar a crise 2014-2015, o Governo do Estado e a Sabesp adotaram uma série de 
medidas que permitiram a redução da dependência do Sistema Cantareira (principal manancial 
afetado pela estiagem) e o consequente melhor aproveitamento da reserva disponível nos 
mananciais dos demais sistemas produtores de água da RMSP. Tais medidas permitiram reduzir 
a menos da metade a vazão média mensal retirada do Cantareira, com destaque para: 

1) Implantação do bônus: em 1º de fevereiro de 2014, o Governo do Estado de São Paulo e a 
Sabesp instituíram o bônus na conta para quem reduzisse o consumo de água em até 30%. 
Desde então, 80% dos moradores dos municípios atendidos pela Sabesp na RMSP 
diminuíram o consumo; 

2) Ampliação da capacidade de produção de água: - Sistema Guarapiranga: + 1 m³/s e Sistema 
Rio Grande: + 0,5 m³/s; 

3) Entrega de sete novos reservatórios de água tratada: dois no Alto da Boa Vista, um no Capão 
Redondo (bairro Parque Fernanda), um no Jardim Ângela, um em Itapecerica da Serra (bairro 
Campestre), um em Diadema (bairro Inamar) e um em São Bernardo do Campo; 

4) Interligação de sistemas produtores por meio de adutoras do Sistema Adutor Metropolitano. 
Exemplo: o Sistema Cantareira antes abastecia quase 9 milhões de pessoas. Hoje, abastece 
6,5 milhões graças à interligação com outros sistemas, principalmente com os Sistemas 
Guarapiranga, Alto Tietê e Rio Claro; 

5) Válvulas redutoras de pressão (VRPs): a RMSP tem hoje aproximadamente 1.500 VRPs 
instaladas, por meio das quais a Sabesp gerencia a pressão na rede para reduzir perdas 
físicas e diminuir o desperdício. Esse gerenciamento de pressão é feito há 15 anos pela 
Sabesp e foi intensificado no último ano; 

6) Distribuição de caixas d’água: o Governo do Estado de São Paulo e a Sabesp estão 
distribuindo gratuitamente caixas d’água a 10 mil famílias de baixa renda com problemas de 
reservação de água em suas casas; 

7) Distribuição de redutores de vazão: o Governo do Estado de São Paulo e a Sabesp estão 
distribuindo a todos os clientes atendidos na RMSP estes equipamentos que, instalados nas 
torneiras, ajudam a reduzir a pressão da água e a economizar; 

8) Implantação da tarifa de contingência: a fim de sensibilizar a parcela da população que 
aumentou o consumo de água, a Sabesp implantou desde 8 de janeiro de 2015 (após 
aprovação da ARSESP e reversão da liminar que impedia a adoção) a tarifa de contingência, 
com acréscimo na conta de água. 

 

IV. AÇÕES EMERGENCIAIS E DE CURTO-PRAZO 

Em função da estiagem e do baixo volume de água armazenado no Sistema Cantareira, o 
Departamento Águas e Energia Elétrica (DAEE) do Estado de São Paulo e a Agência Nacional 
de Águas (ANA) determinaram que desde 10 de março de 2014, a Sabesp deveria, 
temporariamente, restringir a vazão de água captada no Sistema Cantareira, o que vem gerando 
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um expressivo declínio de produção, atingindo em mar/15 redução de 57% em relação à 
capacidade de produção da ETA Guaraú.  

Para manter o abastecimento da população da RMSP, mesmo com essa baixíssima 
disponibilidade de água ditada pela crise, a Sabesp vem realizando um conjunto de ações 
emergenciais e de curto e médio prazos: 

 

1. Obras Emergenciais em 2014 – 2015 e de curto-prazo 

Concluídas em 2014: 

 Captações da Reserva Técnica do Sistema Cantareira:  
a. Represa Jacareí - 1ª etapa (vol.: 182 milhões de m³ - equivalente a 18,5% do vol. útil), e  
b. Represa Atibainha - 2ª etapa (vol.: 105 milhões de m³ - equivalente a 10,7% do vol. útil); 

 Captação do volume adicional do Sistema Alto Tietê: represa Ponte Nova (vol.: 35,2 milhões 
de m³ - equivalente a 6,6% do vol. útil); 

 Ampliação da elevatória da captação do rio Guaratuba e da adutora para a represa Ponte 
Nova: + 0,5 m³/s; 

 Ampliação da ETA Rio Grande: de 5 m³/s para 5,5 m³/s (+ 0,5 m³/s), com a implantação de 
módulo de ultrafiltração por membranas; 

 Ampliação da ETA ABV de 14 para 15 m³/s (+ 1 m³/s), com a instalação de módulo de 
ultrafiltração por membranas. 

Em execução, a serem concluídas em 2015: 

 Interligação do rio Guaió com a represa Taiaçupeba - capacidade de transferência de 1 m³/s 
para o Sistema Alto Tietê;  

 Interligação do braço do Rio Grande (represa Billings) com a represa Taiaçupeba - 
transferência de 4 m³/s para o Sistema Alto Tietê. 

 Ampliação da ETA ABV de 15 para 16 m³/s (+ 1 m³/s), com a instalação de módulo de 
ultrafiltração por membranas. 

Em estudos, com previsão para 2016: 

 Reversão de 1 m³/s do Alto Juquiá para o ribeirão Santa Rita (bacia Guarapiranga); 

 Reversão de 2 m³/s do rio São Lourenço para o ribeirão das Lavras (bacia Guarapiranga); 

 Reversão do rio Itatinga para a represa Jundiaí (Sistema Alto Tietê): capacidade de 
transferência de 1,2 m³/s; 

 Reversão do rio Itapanhaú para a represa Biritiba (Sistema Alto Tietê): capacidade de 
transferência de 2,5 m³/s; 

 Adequações, reformas e ampliações de estruturas (elevatórias e adutoras) do Sistema Adutor 
Metropolitano – SAM para transferir água tratada dos sistemas Guarapiranga, Alto Tietê e Rio 
Grande para áreas atendidas originalmente pelo sistema Cantareira. 

V. Principais Obras Estruturais (médio-prazo) 

A construção do novo Sistema Produtor São Lourenço foi iniciada em 2014 e tem conclusão 
prevista para 2017. Este novo Sistema, com investimentos de R$ 2,2 bilhões por meio de uma 
Parceria Público-Privada - PPP, terá capacidade de 4,7 m³/s, suficiente para atender cerca de 
1,5 milhões de pessoas. Trata-se de reversão da bacia do Ribeira do Iguape, com captação na 
represa Cachoeira do França. 

O Sistema Rio Grande será ampliado de 5,5 para 7,7 m³/s a partir da interligação do braço do 
Rio Pequeno (represa Billings) ao braço do Rio Grande, em duas etapas e previsão de conclusão 
para final de 2017 / início de 2018. A primeira etapa já foi iniciada.  
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E, neste contexto, está inserida a Interligação entre as represas Jaguari (Bacia do Rio Paraíba 
do Sul) e Atibainha (Sistema Cantareira), que permitirá o transporte médio anual de 5,13 m3/s de 
água diretamente ao Sistema Cantareira. 
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FIGURA 1.9 - POSSIBILIDADES DE APORTES PARA A REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO 
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 Incluir na avaliação da Alternativa Zero os efeitos sobre a bacia do Paraíba do Sul.  

A Alternativa Zero corresponde à não implantação do empreendimento da Interligação Jaguari-
Atibainha. 

Cabe lembrar que todo o processo de revisão das regras operativas da bacia do Paraíba do Sul, 
a criação do Grupo Técnico formado pela ANA, INEA/RJ, IGAM/MG, DAEE/SP e CEIVAP, o 
estudo técnico de disponibilidade hídrica e compatibilização das demandas para uso consuntivo 
para um cenário em 2040, a discussão de prioridades, e, acima de tudo, o histórico acordo 
institucional entre Governo Federal, estados de RJ, MG e SP, e CEIVAP, foi desencadeado a 
partir de solicitação do Governo do Estado de São Paulo à Presidência da República, em março 
de 2014, no sentido que o Governo Federal integrasse os esforços para a viabilização da 
Interligação Jaguari-Atibainha, junto à ANA e à ANEEL, quanto aos usos múltiplos, e conciliando 
os interesses dos estados de SP, MG e RJ. 

Se o estado de SP não tivesse tomado a iniciativa de buscar um entendimento para o uso racional 
das águas do rio Paraíba do Sul, em face da crise do Sistema Cantareira e da necessidade 
urgente da Interligação Jaguari-Atibainha, e contado com a receptividade dos outros parceiros, 
pergunta-se: teríamos hoje um acordo federativo de tamanha importância? Ou continuaríamos 
convivendo com lamentações mútuas e represas quase vazias, operadas apenas em função da 
geração de energia? 

Em outras palavras, a Alternativa Zero inclui, ou não, a nova regra operativa acordada para a 
bacia do Paraíba do Sul? 

Em teoria, pode-se argumentar que se trata de questões independentes, que a própria crise 
hídrica na bacia do Paraíba do Sul conduziria a algum acordo. Na prática, um acordo federativo 
necessário há décadas só foi firmado: (i) porque havia (e há) um problema urgente e gravíssimo 
a resolver no Sistema Cantareira, na RMSP e bacias PCJ; (ii) porque se configurou uma ameaça 
à garantia do abastecimento da RMRJ; e (iii) porque a ANA conduziu um esforço técnico-
institucional de entendimento, baseado em dados objetivos de hidrologia, disponibilidades e 
demandas (até 2040), que produziu uma solução ganha-ganha para todos. 

O entendimento da equipe responsável pelo EIA é que, no cenário sem Interligação, não haveria 
a motivação necessária para superar as “dificuldades institucionais” alegadas desde o Plano 
HIBRACE (1968) até o Plano Diretor da Macrometrópole (2013), nem força política para passar 
a privilegiar a segurança hídrica para abastecimento, ao invés da geração de energia. 

Nesse cenário, o rio Paraíba do Sul e seus usuários continuariam a conviver, por longo tempo, 
com regras emergenciais ad-hoc, vazões insuficientes, represas próximo do NA mínimo e risco 
de colapso no abastecimento público, sem uma perspectiva de entendimento político-
institucional que permitisse vislumbrar uma solução no horizonte. 

Fora de épocas de crise, as vazões mínimas no rio Paraíba do Sul, logo a jusante da foz do rio 
Jaguari (altura de São José dos Campos) seriam, em épocas de seca, da ordem de 50 m3/s, 
sendo 40 m3/s provenientes do reservatório Santa Branca e 10 m3/s do reservatório Jaguari, mais 
alguma pequena contribuição da área de drenagem intermediária não controlada. 

Em situações de maior stress no sistema elétrico interligado, as reservas hídricas poderiam ser 
utilizadas com maior intensidade (como já têm sido, na lógica de otimizar a geração e o 
armazenamento na região Sudeste / Centro Oeste como um todo), sem um critério de 
regularização na bacia, resultando depois em vazões da ordem de 40 m3/s ou menos na altura 
de São José dos Campos, como já tem ocorrido inclusive fora de períodos de crise hídrica. 

O reservatório Jaguari continuaria a conviver com as habituais operações de turbinamento de 
cerca de 40 m3/s durante os meses de seca, para fins de geração de energia (tal como observado 
em muitos períodos), causando oscilações acentuadas de níveis e, em anos mais secos, o virtual 
esgotamento do volume útil. Situação similar continuaria a ocorrer no reservatório de Paraibuna. 
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No cenário previsto no EIA, com nova regra operativa e com Interligação, a vazão mínima na 
altura de São José dos Campos será de 60 m3/s, sendo 40 m3/s provenientes de Santa Branca 
e 20 m3/s do Jaguari, e sem falhas, com 100% de garantia. 

Portanto, o cenário COM PROJETO aponta um aumento de pelo menos 20% nas vazões 
mínimas do rio Paraíba do Sul a jusante da foz do rio Jaguari (60 firmes, contra 50 com falhas), 
em relação à Alternativa Zero, que constituiria um prolongamento da situação vivida até o 
presente. 

 

2. Avaliar as potenciais alterações na qualidade da água durante a operação do empreendimento e suas 
consequências para os usos da água nos reservatórios e em trechos de jusante, considerando-se a 
transferência de água entre os dois reservatórios (1ª e 2ª etapas). 

As alterações na qualidade da água devem ser analisadas para a situação de vazão mínima, que 
é quando as condições de diluição, velocidade do fluxo, reaeração e autodepuração se 
apresentam mais críticas. 

Por outro lado, o Projeto da Interligação Jaguari-Atibainha deve ser analisado no contexto da 
nova regra operativa da bacia do Paraíba do Sul, acordada pelo Grupo Técnico formado por 
Governo Federal (ANA), governos estaduais (INEA/RJ, IGAM/MG, DAEE/SP) e CEIVAP, que 
constitui o fundamento para a viabilidade hidrológica da Interligação. 

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. 

Portanto, os efeitos da Interligação na disponibilidade hídrica e na qualidade da água ficam 
restritos ao reservatório Jaguari, não se estendendo ao rio Paraíba do Sul. 

Mesmo na permanência da regra atual de operação normal do reservatório Jaguari, a vazão 
mínima instantânea para jusante na usina deve ser de 10 m3/s. Assim, a vazão mínima no rio 
Paraíba do Sul a jusante da foz do Jaguari continuaria sendo de 50 m3/s em época seca. Nesse 
cenário, não haveria melhora na vazão mínima do rio Paraíba do Sul, mas tampouco redução, o 
que implica que os efeitos da Interligação na disponibilidade hídrica e na qualidade da água 
também ficam restritos ao reservatório Jaguari. 

Conclui-se, portanto, que, em qualquer caso, a bacia do rio Paraíba do Sul a jusante da barragem 
do Jaguari não faz parte da área de influência da Interligação Jaguari-Atibainha no tocante à 
disponibilidade hídrica e qualidade da água. 
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Mesmo desconsiderando o atendimento das vazões de restrição a jusante dos reservatórios 
paulistas, os efeitos da Interligação Jaguari-Atibainha no trecho fluminense do rio Paraíba do Sul 
seriam mínimos, pois a vazão de reversão (5,13 m3/s) representa apenas: 5,13/296= 1,7% do 
QMLT (vazão média de longo termo) e 5,13/190= 2,7% da vazão objetivo em Santa Cecília, 
ponto focal dos interesses da RMRJ e do trecho médio-inferior do Paraíba do Sul. 

Comparativamente, a nova regra operativa aprovada no Relatório Conjunto do Grupo Técnico 
admite uma margem de variação de até +5% para a vazão a jusante de Santa Cecília, e de até 
+2% para a vazão a jusante de Pereira Passos, em função da precisão possível na medição e 
na operação em tempo real dos dispositivos hidráulicos. Isso representa: 

5% x 71 + 2% x 120 = 3,55 + 2,4 = 5,95 m3/s 

Ou seja, a vazão da Interligação (5,13 m3/s) é menor que a margem de erro admitida na operação 
das estruturas hidráulicas em Santa Cecília (5,95 m3/s). 

As instalações físicas da Interligação foram concebidas de forma à captação não interferir nos 
níveis d’água do reservatório, permitindo a operação do mesmo entre os NA máximo e mínimo 
operacional da UHE existente (623,00 e 603,20 m, respectivamente). 

A nova regra operativa da bacia do Paraíba do Sul, que prioriza a segurança hídrica para 
abastecimento, com acumulação dos excedentes de vazão (acima da vazão objetivo nas seções 
de controle) nos reservatórios de cabeceira, tenderá a manter o reservatório Jaguari em níveis 
mais elevados que os historicamente registrados. A nova regra limita a vazão defluente na usina 
a 20 m3/s enquanto o reservatório estiver com volume inferior a 80% do volume útil. 

No caso da permanência da regra atual de operação normal do reservatório Jaguari, as vazões 
defluentes na usina e os níveis do reservatório poderão continuar a variar com bastante 
flexibilidade, como no passado, mas respeitando a vazão mínima instantânea de 10 m3/s. 

Tanto com a nova regra operativa como com a regra atual, a vazão passível de utilização para 
geração de energia elétrica na UHE Jaguari deverá ser partilhada com a Interligação, impondo 
uma perda à geração de energia (e um ganho nas usinas na bacia Tietê-Paraná). 

A vazão média de longo termo (QMLT) do reservatório Jaguari é de 28 m3/s, a vazão com 95% de 
garantia (Q95) é de 26,5 m3/s e a vazão regularizada com 100% de garantia (Q100) é de 24 m3/s. 

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. 

No caso de permanência da regra atual, a retirada de 5,13 m³/s para a Interligação ainda 
disponibilizaria vazões regularizadas para jusante de Q95 = 26,5 - 5,13 = 21,37 m3/s e Q100 = 24,0 
- 5,13 = 18,87 m3/s, valores suficientes para a manutenção da vazão mínima de 10 m3/s. 

Portanto, conclui-se que a Interligação pode funcionar com folga, sem impor qualquer restrição 
à vazão mínima do reservatório Jaguari, causando apenas uma redução da vazão aproveitável 
para geração de energia. 

Com relação à qualidade da água do reservatório Jaguari, cabe destacar que a Interligação não 
causará qualquer lançamento de efluentes nos corpos d’água na etapa de operação. 
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Conforme informado no EIA, a qualidade da água observada nos reservatórios Jaguari e 
Atibainha é boa, com o que a transferência de vazão de um reservatório para o outro não deverá 
causar qualquer problema de qualidade de água no reservatório receptor. 

Redução de cargas poluidoras afluentes ao rio Paraíba do Sul 

Com relação ao rio Paraíba do Sul, mesmo estando fora da área de influência da Interligação, 
destaca-se também o esforço que a Sabesp vem desenvolvendo 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, o que vem 
resultando em expressiva redução da carga poluidora lançada no rio, contribuindo para o objetivo 
comum de melhoria da qualidade da água.  

A Figura 2.1 mostra a evolução dos investimentos em água e esgotos, ano a ano, de 2003 a 
2013, a valores constantes (atualizados pelo IPCA para Dez 2013), e a Figura 2.2 mostra a 
evolução dos índices de atendimento em abastecimento de água, coleta de esgotos e tratamento 
de esgotos, de 2007 a 2013, nos municípios atendidos pela Sabesp no Vale do Paraíba. 

 

FIGURA 2.1 - INVESTIMENTOS REALIZADOS EM ÁGUA E ESGOTOS PELA SABESP NA 
REGIÃO DO VALE DO PARAÍBA (RV), PERÍODO 2003 – 2013. 

 

FIGURA 2.2 - ÍNDICES DE ATENDIMENTO NOS MUNICÍPIOS ATENDIDOS PELA SABESP 
NA REGIÃO DO VALE DO PARAÍBA (RV), PERÍODO 2007 – 2013. 
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Portanto, 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.) 

Nota: Situação em Jun. 2014: coleta = 88% e tratamento dos esgotos coletados = 94% (vai para 
98% com a conclusão do Sistema Pararangaba – São José dos Campos). 

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. 

 

3. Avaliar os potenciais impactos da operação do empreendimento sobre as demandas existentes e 
previstas, bem como sobre a possibilidade de transferências de cheias. Avaliar o alcance dessas 
interferências na bacia do Atibainha e do rio Paraíba do Sul em função da interligação, considerando 
as regras de operação hidráulica atual e prevista para bacia, estabelecidas por resoluções e em estudo 
pela ANA. 

A Agência Nacional de Águas - ANA concentrou as simulações hidrológicas para verificação da 
disponibilidade hídrica existente na bacia do rio Paraíba do Sul, bem como para subsídio para a 
elaboração de uma nova resolução de operação do Sistema Hidráulico visando o uso prioritário 
para o abastecimento público de água.  

Principais Características das Simulações elaboradas pela ANA: 

 Representação do modelo de operação dos reservatórios da bacia do Rio Paraíba do Sul: 

 

 Cenários Avaliados: 

- Cenário 1A: Cenário considerado sem volume de espera em Santa Cecília e Funil 

 Reservatórios com mínimo de 10% VU (os reservatórios não poderão ter volume 
menor que 10% do útil); 

 Resolução 211/2003, com Santa Cecília no limite de 190 m³/s; 

- Cenário 1B: Cenário com volume de espera em Santa Cecília e Funil 

 Reservatórios com mínimo de 10% VU (os reservatórios não poderão ter volume 
menor que 10% do útil); 
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 Resolução 211/2003, com Santa Cecília no limite de 190 m³/s; 

- Cenário 2: Cenário com volume de espera em Santa Cecília e Funil; 

 Reservatório Paraibuna com mínimo de 0% VU (apenas o reservatório Paraibuna 
poderá chegar ao Volume mínimo de 0% e os demais não poderão ter volume menor 
que 10% do útil); 

 Resolução 211/2003, com Santa Cecília no limite de 190 m³/s; 

- Cenário 3: Cenário com volume de espera em Santa Cecília e Funil 

 Reservatório Paraibuna com mínimo de 0% VU (apenas o reservatório Paraibuna 
poderá chegar ao Volume mínimo de 0% e os demais não poderão ter volume menor 
que 10% do útil); 

 Resolução 211/2003, com Santa Cecília no limite de 190 m³/s 

 Retirada de 5,13 m³/s para a RMSP; 

- Cenário 4: Cenário com volume de espera em Santa Cecília e Funil 

 A operação do reservatório Paraibuna podendo chegar até a cota 685,5 (o 
reservatório Paraibuna podendo utilizar uma parte de seu volume morto e os demais 
não podendo ter volume menor que 10% do útil); 

 Resolução 211/2003, com Santa Cecília no limite de 190 m³/s; 

 Com retirada de 5,13 m³/s para a RMSP; 

 Resultados das Simulações: 

- Vazões regularizadas no reservatório Jaguari: 
 

Garantia (%) Vazão Regularizada (m³/s) 
80 30,05 
85 29,15 
90 27,95 
95 26,54 

100 24,05 
 

- Para todos os Cenários há garantia de vazão de 190 m³/s em Santa Cecília em 100% do 
tempo (119 m³/s – bombeamento para Pereira Passos e 71 m³/s descarregados para a 
Foz do Paraíba do Sul), ou seja, a vazão mínima disponível neste ponto garante a 
estabelecida em resolução; 

 
- As vazões consuntivas disponíveis resultantes para a área de drenagem a montante de 

Funil, em 100% do tempo, para os diversos cenários foram: 
 

Cenários Vazão Consuntiva (m³/s) 
1A 24,92 
1B 23,85 
2 26,83 
3 22,28 
4 33,70 

 
- Para os períodos hidrológicos favoráveis, existem vazões excedentes aos 190 m³/s em 

Santa Cecília (destinada no modelo hidrológico para acrescentar as vazões para a Foz 
do Paraíba do Sul). As vazões médias excedentes de longo termo resultantes foram:  
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Cenários 
Vazão excedente aos 190 m³/s em 

Santa Cecília (m³/s) 
1A 78,58 
1B 79,59 
2 76,62 
3 76,05 
4 69,79 

 
- No Cenário 3, foi acrescentada a vazão média de 5,13 m³/s retirada para a RMSP. Neste 

Cenário, mesmo com a retirada para a RMSP, existe uma vazão consuntiva disponível 
para o Paraíba do Sul, a montante de Funil, de 22,28 m³/s. 

Posteriormente à simulação, a ANA recebeu dos estados envolvidos (São Paulo, Minas Gerais 
e Rio de Janeiro) as demandas atuais e as previstas para o ano de 2040 dos diversos usuários 
da bacia. Com o objetivo de verificar se há disponibilidade hídrica para o atendimento das 
demandas da bacia foram calculadas as demandas consuntivas para possibilitar a comparação 
com a vazão consuntiva disponível, resultante das simulações da ANA.  

As vazões consuntivas foram calculadas com base nas seguintes taxas de retorno: 

Usuários Taxa de retorno 
Abastecimento Público 0,8 

Indústria 0,8 
Irrigação 0,2 
Outros 0,5 

 

As demandas consultivas resultantes estão apresentadas a seguir: 

 

 

 Conclusões: 

O Cenário 3, que considera a retirada de 5,13 m³/s para a Interligação, mostra que existe uma 
disponibilidade hídrica consuntiva no trecho paulista do Paraíba do Sul, a montante de Funil, de 
22,28 m³/s (já computando a retirada para a Interligação) em 100% do tempo. Comparando-se 
esta vazão com as demandas consuntivas totais atuais de 7,84 m³/s, e com as projetadas para 
o ano de 2040 de 9,24 m³/s, conclui-se que a retirada para a Interligação não causará impactos 
sobre as demandas atuais e previstas para a bacia do rio Paraíba do Sul, pois as demandas 
atuais e as previstas para 2040 são muito menores que as vazões disponíveis resultantes. 

Este resultado reforça a conclusão do Item 2, anterior (baseada na análise das vazões mínimas), 
que a bacia do rio Paraíba do Sul a jusante da barragem da UHE Jaguari não faz parte da área 
de influência da Interligação Jaguari-Atibainha. 

Cabe ressaltar que a vazão mínima exigida no ponto de controle, em Santa Cecília, de 190 m³/s 
será garantida em 100% do tempo, além desta vazão haverá vazões excedentes, nos períodos 
hidrológicos favoráveis, resultando em uma vazão média de longo termo de 76,05 m³/s.  

 

Urbano Indust. Irrigação Outros Soma Urbano Indust. Irrigação Outros Soma

1‐SP Paraibuna+Paraitinga         0,036          0,003          0,002          0,092          0,133           0,042           0,004           0,002           0,109           0,157 

2‐SP UHE Paraibuna até EHE Sta Branca         0,024          0,006          0,003          0,016          0,049           0,029           0,007           0,004           0,018           0,058 

3‐SP Jus.Sta Branca até r. Jaguari          0,578          0,290          0,000          0,029          0,897           0,682           0,341           0,000           0,034           1,058 

4‐SP Até UHE Jaguari          0,006          0,037          0,017          0,080          0,139           0,007           0,043           0,020           0,094           0,164 

5‐SP Jus. UHE Jaguari até r.Paraíba do Sul         0,000          0,085                 ‐            0,022  0,107                 0,000           0,100                  ‐             0,026  0,126        

6‐SP R.Jaguari  até UHE Funil         0,925          0,320          4,890          0,381  6,516                 1,090           0,377           5,764           0,449  7,681        

Soma 1,570        0,740        4,911        0,620        7,842        1,851         0,873         5,789         0,731         9,244        

Trechos 

ANA
Descrição

Consumo Atual  ‐ Domínio Estadual + Federal, m³/s Consumo Ano 2040  ‐ Domínio Estadual + Federal, m³/s
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 Transferência de vazão do Atibainha para o Jaguari 

O critério operacional para a reversão no sentido Jaguari ainda não está conceituado de forma 
precisa. A Outorga de Implantação fixa uma vazão máxima de transferência de 12,2 m3/s. Em 
princípio, a reversão no sentido Jaguari seria ativada somente em situações de cheia em que: (i) 
os reservatórios Cachoeira e Atibainha estiverem obrigados a descarregar para o rio Atibaia, a 
jusante (conforme regra de operação fixada pela ANA/DAEE para controle de cheias), sem 
possibilidade de acumulação nos outros reservatórios do Sistema Cantareira, e (ii) o reservatório 
Jaguari tiver capacidade de recepção de volumes adicionais às afluências naturais, sem causar 
agravamento de inundações no rio Paraíba do Sul. 

Cabe esclarecer que as regras de operação para controle de cheias são fixadas pelo DAEE, em 
articulação com a ANA, e a Sabesp é obrigada a operar as suas estruturas hidráulicas de acordo 
com o que for fixado pelos órgãos reguladores do setor de recursos hídricos. 

 

4. Indicar potenciais áreas para apoio à obra, em especial de empréstimo e bota-fora, bem como os 
critérios a serem adotados para a escolha dessas áreas, considerando distâncias dos trechos a serem 
percorridos, acessos existentes, áreas de conservação ou fragilidade ambiental etc. 

As áreas de apoio às obras estão intimamente relacionadas ao detalhamento executivo do 
projeto e à logística da obra. A Construtora que vencer a licitação poderá realizar ajustes e 
otimização do projeto (desde que atendidos os requisitos de desempenho estabelecidos no Edital 
de Licitação), bem como definir as áreas de apoio e a logística da obra, fatores estes 
intrinsecamente ligados ao tipo de solução técnica e à economicidade da obra toda. 

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. 

As instalações de apoio à obra deverão ser localizadas em áreas sem restrição ambiental (tal 
como definido na Resolução SMA 30/00), o que exclui intervenções que requeiram supressão 
de vegetação nativa em estágio médio ou avançado, intervenção em APP, corte de árvores de 
espécies ameaçadas, e supressão de um número elevado de árvores isoladas. Em relação às 
jazidas e ao material excedente, é desejável: (i) o reaproveitamento de materiais na obra; (ii) a 
utilização de jazidas e bota fora já licenciados. 

A região atravessada tem baixa ocupação e oferece inúmeras alternativas para áreas de apoio. 

O EIA apresenta a análise das principais possíveis rotas de tráfego dos veículos da obra, o 
mapeamento do uso e ocupação no entorno dessas vias, a estimativa do número de pessoas, 
tipologia e número de atividades e usos institucionais instalados no caminho, a avaliação dos 
impactos temporários da obra, e a indicação das medidas preventivas e mitigadoras que devem 
ser adotadas para assegurar uma convivência razoável da obra com a região. 

O volume de tráfego atual extremamente baixo, e a baixa densidade populacional no entorno 
permitem prever que essa convivência poderá ser alcançada sem maiores dificuldades. 

 

 

 

 


