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INTRODUÇÃO 

A baixa disponibilidade hídrica nas Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e 

Jundiaí (Bacias PCJ) e na Bacia do Alto Tietê, frente aos usos consuntivos, em 2014 e 2015, 

influenciou na renovação da outorga do Sistema Cantareira (ANA e DAEE, 2017b). Como 

consequência, estabeleceram-se condições de operação (ANA e DAEE, 2017a) que consideram, 

dentre outros aspectos, o volume armazenado, faixas de operação (de 1 a 5), o período hidrológico 

do ano (úmido ou seco) e as vazões disponíveis para os usuários a jusante dos reservatórios, nas 

Bacias PCJ. 

Embora a instituição dessas regras operativas tenha acarretado maior segurança hídrica para os 

usuários a jusante do Sistema Cantareira, os tomadores de decisão – Departamento de Águas e 

Energia Elétrica (DAEE) e Câmara Técnica de Monitoramento Hidrológico (CT-MH) dos Comitês 

PCJ – deparam-se com inúmeras dificuldades. O principal desafio é assegurar vazões mínimas em 

postos de controle situados nas Bacias PCJ, sem que haja o comprometimento do volume armazenado 

nos reservatórios. 

Assim, para o gerenciamento eficiente do Sistema Cantareira, no que se refere às defluências, 

são necessárias ferramentas que possibilitem tomadas de decisões mais bem qualificadas. Nesse 

contexto, merecem destaque a rede telemétrica de monitoramento quantitativo, a Sala de Situação 

PCJ, o Sistema de Previsão Hidrometeorológica das Bacias PCJ (SPHM-PCJ) e o Sistema de Suporte 

a Decisões das Bacias PCJ (SSD PCJ), tendo em vista que são importantes para fornecer dados e 

informações essenciais à gestão de recursos hídricos. 

No presente artigo, será apresentado como a integração dos dados produzidos por diferentes 

ferramentas pode auxiliar, de maneira conjunta, a Agência das Bacias PCJ e os Comitês PCJ nos 

processos de decisão que visam a diminuir o impacto de eventos extremos, promovendo a segurança 

hídrica. 
 

METODOLOGIA 

A rede telemétrica de monitoramento hidrometeorológico das Bacias PCJ é composta, 

atualmente, por 56 estações que coletam dados de precipitação e/ou cota fluviométrica a cada 10 

minutos. Os dados dessas estações, a maioria de propriedade do DAEE, são armazenados na sua 

forma bruta no Sistema de Alerta a Inundações de São Paulo (SAISP). 
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Os dados são gerados a partir de sensores no rio, que são transmitidos para a estação por meio 

de cabo. Posteriormente os dados são transmitidos telemetricamente para a central de processamento 

do SAISP, onde são transformados em informação e armazenados em banco de dados próprio, e 

disponibilizados para consumo por meio de API (Application Programming Interface). Uma rotina 

automatizada consome os dados dessa API e carrega-os no banco de dados do SSD PCJ (TERCINI 

et al., 2019), fazendo processamentos e adequações adicionais, sendo que uma rotina de validação 

automática é executada sobre os dados obtidos (GONZALEZ et al., 2019). O SSD PCJ disponibiliza 

as informações em sua própria interface11 (será abordada nos resultados), a qual obtém os dados por 

meio da API do SSD PCJ. 

Por meio dessa API, o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) 

consome os dados, realiza o controle de qualidade por meio de uma rotina automática e os grava em 

seu banco de dados. O Simepar, de posse destes e de outros dados (provenientes de radares, satélites 

e modelos atmosféricos), roda modelos de previsão hidrológica. Os resultados desses modelos são 

armazenados no banco de dados do Simepar e disponibilizados, novamente por meio de uma API 

própria. Finalmente, outra rotina automática consome esses resultados e integra-os no banco de dados 

do SSD PCJ. Na Figura 1, mostra-se o fluxograma de dados da integração das informações do SAISP, 

SSD PCJ e Simepar. 
Figura 1 - Fluxograma de dados da integração SAISP, SSD PCJ e Simepar 

 
Fonte: Elaborado pelos autores, em outubro de 2020. 

Os procedimentos computacionais executados pelo Simepar ocorrem no âmbito do SPHM-PCJ 

(ALMEIDA et al., 2019). O SPHM-PCJ encontra-se em contínuo desenvolvimento e realiza previsões 

operacionais de tempo (precipitação e outras variáveis meteorológicas) e vazão nas Bacias PCJ. Por 

meio do modelo atmosférico de mesoescala Weather Research and Forecast Model (WRF) – rodado 

internamente em grade com resolução de 5 km – e dos modelos hidrológicos conceituais – em sua 

versão semi-distribuída, Sacramento Soil Moisture Accounting (SAC-SMA) e GR4J –, além de 

modelos estatísticos (regressivos) e de inteligência artificial (Deep Learning), são geradas previsões 

probabilísticas nos postos de controle a jusante do Sistema Cantareira. Analisando o conjunto de 

previsões produzido (Ensemble), são oferecidas importantes informações para os membros da CT-

MH e dos Comitês PCJ, tais como as probabilidades de ocorrência de vazões abaixo dos limites 

preconizados por resolução nos postos de controle, dada uma previsão de defluências nos 

reservatórios do Cantareira. 
 

RESULTADOS 

 
11 SSD PCJ disponível em: http://ssd3.baciaspcj.org.br/ 

http://ssd3.baciaspcj.org.br/
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O SSD PCJ, apesar de não possuir caráter de alerta, permite observar a situação dos parâmetros 

hidrológicos das Bacias PCJ e integrar as variáveis de previsão. Assim, a partir da avaliação da 

condição atual e dos cenários de previsão, os gestores têm condições de agir diante da possibilidade 

de eventos hídricos extremos, possibilitando tomadas de decisão – desde manobras de operação do 

Sistema Cantareira, até comunicação com a Defesa Civil – mais eficientes, diminuindo a 

vulnerabilidade aos desastres. 

Para tanto, o SSD PCJ dispõe, atualmente, de duas interfaces de visualização dos dados de 

monitoramento: a primeira contendo mapa com a localização georreferenciada dos postos de 

monitoramento das Bacias PCJ, e a segunda com os dados monitorados, permitindo que o usuário 

efetue consultas personalizadas em tabelas e gráficos, com a possibilidade de agregação e opção da 

escala temporal a ser visualizada. Dessa forma, é possível visualizar os dados da rede de 

monitoramento hidrológico das Bacias PCJ conjuntamente com os resultados do sistema de previsão 

hidrometeorológica do Simepar, de forma que o usuário tenha condições de avaliar a situação atual e 

as projeções para até 7 dias em um mesmo ambiente. 

Na interface de mapas, é possível visualizar os postos de monitoramento e interagir com a 

interface por meio de filtros de camadas, ajustes de fontes, mapas de fundo, imagens do Radar 

Meteorológico de São Paulo12 e também selecionar o parâmetro a ser visualizado e a escala temporal 

de agregação dos dados. Além dos dados de monitoramento, os pontos de controle do Sistema 

Cantareira (Rio Jaguari em Buenópolis, Rio Atibaia em Atibaia e Rio Atibaia Captação Valinhos) 

apresentam as previsões de chuva e de vazão executados pelo Simepar. Adicionalmente, a interface 

de monitoramento do SSD PCJ é subdividida em outros dois ambientes, sendo um de consulta aos 

dados agregados – permite comparar dados de várias estações agregados em diferentes períodos de 

análise – e outro em série temporal, que permite comparar diferentes parâmetros e estações em uma 

mesma escala temporal. Na Figura 2 são apresentadas algumas telas do SSD PCJ.  
Figura 2 – Telas do SSD PCJ 

 
Notas: a) Interface de mapas; b) Interface de monitoramento – Dados agregados; c) Interface de monitoramento – Série 

temporal; d) Gráficos da interface de monitoramento 

Fonte: Imagens extraídas do SSD PCJ, em setembro de 2020. 

Além dos dados estarem disponíveis publicamente na interface do SSD PCJ, o Simepar emite 

dois boletins diários, um na parte da manhã e outro na parte da noite, que são encaminhados para a 

CT-MH. Esses boletins contêm informações extraídas das consultas ao SSD PCJ sobre nível e vazão 

monitorados nos postos de controle, e a precipitação média espacial dos últimos 7 dias nas bacias 

 
12 Radar de propriedade do DAEE, instalado na barragem de Ponte Nova, na divisa dos municípios de Salesópolis e 

Biritiba-Mirim (SP). 

 

a) b) 

c) d) 
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incrementais dos postos de controle. Além disso, são disponibilizadas avaliações meteorológicas e 

previsões de chuva e vazão para as próximas 24 e 48 horas e para o intervalo entre 3 a 7 dias. No caso 

das áreas de contribuição dos três pontos de controle, a previsão de até sete dias é complementada 

por gráficos de previsão hidrológica contendo os valores de vazão observados nos últimos sete dias 

e previstos para os próximos sete dias, com faixas de probabilidade de ocorrência, baseado nos 

resultados do Ensemble. Esses boletins alertam sobre as condições nas Bacias PCJ e permitem que a 

CT-MH e o órgão gestor avaliem e decidam sobre as vazões a serem descarregadas do Sistema 

Cantareira para as Bacias PCJ, avaliando a necessidade de ampliar, manter ou reduzi-las. 
 

CONCLUSÕES 

A integração dos dados produzidos por diferentes ferramentas auxilia nos processos de decisão 

que visam a diminuir o impacto de eventos extremos, promovendo, assim a segurança hídrica. Porém, 

na prática, verifica-se que a integração de sistemas e modelos é complexa, pois requer o envolvimento 

de múltiplas atividades e atores, e multidisciplinaridade para que os dados possam ser 

disponibilizados e as informações possam ser geradas. 

O monitoramento hidrometeorológico é o primeiro elo dessa cadeia, em que os dados são 

obtidos, transmitidos por telemetria e armazenados em banco de dados, no qual, a partir de então, 

podem ser processados e seguir para sua utilização no carregamento de modelos, e, por fim, 

disponibilizar de maneira pública os resultados para os usuários. Assim, é evidente que o processo é 

sinérgico e dependente entre si, em que uma atividade impacta diretamente a outra, tendo em vista 

que a falha na coleta do dado pela estação ou na disponibilização desse para o modelo de previsão 

inviabiliza a geração da informação que embasa a tomada de decisão. 

Nesse trabalho, mostrou-se que o SSD PCJ é uma ferramenta capaz de integrar dados e 

informações de diferentes fontes e naturezas, além de também fornecer os dados armazenados em seu 

banco de dados para gerar novos dados; os quais podem, por sua vez, retroalimentá-lo para gerar 

outras informações de forma simples, clara e atrativa, possibilitando o envolvimento de diversos 

atores do sistema de gestão com informações de qualidade. Pela sua natureza de evoluir e agregar 

novas funcionalidades, esse sistema tem potencial de ser aprimorado para tornar-se, diante das 

condições e necessidade, um sistema de alerta para emissão de notificações específicas, 

principalmente aos tomadores de decisões. 
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