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"Em situações de escassez, o uso prioritário dos recursos hídricos é o consumo humano e a 
dessedentação de animais". Esse fundamento consta do inciso 3 do artigo 1º da Lei 9.433, de 
1997, a chamada "Lei das águas". Não há discordância com relação a este fundamento que 
busca, em situações de escassez, preservar os usos mais nobres da água, que estão associados 
à manutenção da vida, em detrimento das demais atividades que dependem de água como 
insumo, a exemplo da irrigação, indústria, geração hidrelétrica, mineração e outras. 
 
Com base neste fundamento, o Estado de São Paulo alegou que foi necessário determinar a 
redução da vazão defluente da Usina hidrelétrica (UHE) Jaguari, descumprindo a determinação 
do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), para preservar o abastecimento humano da 
cidade de Santa Isabel, que tem sua Captação de água localizada no reservatório. 
 
Também não haveria discordância com relação à aplicação do fundamento ao caso concreto 
de Santa Isabel se não houvesse outras cidades dependendo daquelas águas. As captações da 
cidade de Santa Isabel no reservatório da UHE Jaguari atendem a 18 mil pessoas, enquanto as 
águas liberadas a jusante para o rio Paraíba do Sul contribuem para o atendimento de 10,9 
milhões de habitantes em 31 cidades de São Paulo e do Rio de Janeiro. 
 
Alteração nos reservatórios da bacia do Paraíba do Sul não devem ser adotadas de forma 
unilateral 
 
Ora, a menos que a lei tivesse estabelecido que o cidadão de Santa Isabel tem mais direito à 
água do que seus vizinhos em São José dos Campos, Pindamonhangaba, Rio de Janeiro e nas 
outras 28 cidades, não há justificativa para priorizar o atendimento a esta cidade em 
detrimento das demais. 
 
Para evitar que este tipo de situação ocorra e garantir os usos múltiplos das águas na bacia do 
rio Paraíba do Sul, a Agência Nacional das Águas (ANA) estabeleceu, em maio de 2003, uma 
resolução que define regras a serem adotadas para a operação do sistema hidráulico da bacia, 
que compreende, além dos reservatórios nela localizados, como o Jaguari, as estruturas de 
transposição das águas do rio Paraíba do Sul para o sistema Guandu, que atende à Região 
Metropolitana do Rio de Janeiro. 
 
Essas regras são necessárias pois a bacia é formada por águas de domínio dos Estados de São 
Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e da União e as decisões sobre o uso da água de um Estado 
podem influenciar os demais usos localizados nos demais Estados. Registre-se que nesta bacia 
a ANA não delegou a gestão para os Estados, como fez na bacia do rio Piracicaba. Portanto, 
essas regras representam o pacto federativo para a gestão compartilhada das águas na bacia. 
 
Ao ONS compete definir a operação das usinas da bacia de modo a cumprir as regras 
estabelecidas pela ANA. No caso específico do aumento da vazão defluente da UHE Jaguari, 
tratava-se de uma operação padrão para o período de estiagem que já fora praticada em anos 
anteriores. Segundo o ONS, se essa medida não fosse implementada haveria um desestoque 
desproporcional entre o reservatório de Jaguari e os demais reservatórios da bacia, levando a 
um esgotamento completo dos volumes úteis dos reservatórios de Paraibuna, Santa Branca e 
Funil no decorrer da estação seca. 



 
Esse esgotamento completo significaria, além do descumprimento da resolução da ANA, um 
sério risco de colapso do abastecimento humano de todas as cidades que dependem dos 
reservatórios da bacia do rio Paraíba do Sul. 
 
Então, como resolver o impasse? Como atender a Santa Isabel sem prejudicar as demais 
cidades no meio de um período de estiagem severa? 
 
A solução está na adequação das regras atuais de gestão da bacia ao período de estiagem que 
está ocorrendo. Ao longo de 2014, a ANA já editou três resoluções que alteraram as regras da 
bacia, de modo a garantir que os seus reservatórios chegassem ao fim do período seco com 
um volume mínimo de armazenamento que garantisse o atendimento aos usos múltiplos. 
 
Foram promovidas reduções progressivas na vazão que chega à barragem de Santa Cecília - 
onde ocorre a transposição para o rio Guandu - de 190 m3 /s para 165 m3 /s, com impactos 
sobre as cidades localizadas no rio a jusante, como Barra do Piraí e São João da Barra, bem 
como sobre a Região Metropolitana do Rio de Janeiro, que utiliza as águas do rio Guandu. 
 
Porém, essa redução de 25 m3 /s em Santa Cecília foi implementada somente após discussões 
e avaliações de impacto sobre toda a bacia no âmbito do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio 
Paraíba do Sul (Ceivap), em conjunto com o comitê da bacia do rio Guandu, os comitês de rios 
afluentes ao rio Paraíba do Sul, usuários de recursos hídricos e representantes dos órgãos 
gestores de recursos hídricos de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. 
 
Assim, entendemos que medidas que alterem a operação dos reservatórios do sistema 
hidráulico da bacia do rio Paraíba do Sul - como aquela adotada pelo governo de São Paulo na 
UHE Jaguari - são possíveis desde que discutidas previamente com os demais usuários e atores 
da bacia, para avaliação dos impactos decorrentes. Mas não deveriam ser adotadas de forma 
unilateral, como foi feito. 
 
Felizmente, prevaleceu o bom senso e foi estabelecido um acordo entre os representes do 
governo federal e dos governos de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro que restabeleceu 
as vazões defluentes da UHE Jaguari e implicará em uma nova alteração das regras da bacia, 
reduzindo em mais 5 m3 /s a vazão afluente a Santa Cecília, visando a preservar os seus usos 
múltiplos até o final do período de estiagem. 
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