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RESUMO 
 
O presente trabalho aborda o uso de dados meteorológicos de previsão para comparar descargas 
previstas e observadas em dois postos de controle sobre o Rio Atibaia, associados a regras previstas 
na outorga do Sistema Cantareira, e assim garantir segurança hídrica para o abastecimento nas bacias 
dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí e para a região metropolitana de São Paulo. Através de uma 
modelagem acoplada chuva-vazão e de escoamento em rios, com os modelos SMAP e Muskingum, 
foram calibrados parâmetros com séries de dados diários para simular dois meses contínuos em 
períodos hidrológicos distintos, seco e úmido. Com os resultados levantados, constatou-se a 
relevância da abordagem proposta para o gerenciamento regional, porém com ressalvas quanto ao 
intervalo de previsões considerado para análises. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

Como dito por Setti et al. (2001), a água representa um insumo fundamental à vida e configura 
um recurso insubstituível em diversas atividades humanas, além de manter o meio ambiente em 
equilíbrio. Devido a um acelerado crescimento populacional, mundial e brasileiro, sua demanda 
aumentou de forma crescente, assim como sua escassez e degradação. Gomes e Barbieri (2004), 
inclusive, acrescentam que para o Brasil, a ideia de abundância reforçou uma cultura de desperdício. 
A partir disto, é cada vez mais pertinente analisar formas de garantir a alocação de água para seus 
múltiplos usos, conforme orienta a Lei nº 9.433/97, da Política Nacional de Recursos Hídricos. 

Em São Paulo um exemplo nítido desta problemática são as bacias hidrográficas dos rios 
Piracicaba, Capivari e Jundiaí (bacias PCJ). De acordo com um relatório síntese de seu plano de 
recursos hídricos para o período 2020 – 2035, elaborado por CONSÓRCIO PROFFIL-RHAMA 
(2020), as bacias PCJ são historicamente marcadas por uma baixa disponibilidade de água e por um 
comprometimento de qualidade de muitos de seus cursos naturais. 

Para abastecer seus habitantes, elas contam com quatro reservatórios: Atibainha, Cachoeira, 
Jacareí e Jaguari, todos pertencentes ao Sistema Cantareira. Sob o contexto de gerenciamento diante 
de situações de estresse e escassez, Almeida et al. (2019) menciona que, dada a crise hídrica que 
assolou São Paulo em 2014, a Agência Nacional de Águas (ANA) e o Departamento de Águas e 
Energia Elétrica do Estado de São Paulo (DAEE) firmaram resoluções para estabelecer vazões médias 
móveis e restrições de mínimas instantâneas às bacias PCJ; conforme as portarias de outorga nº 
925/17 e nº 926/17, a garantia de água à região deve ser monitorada através de três postos de controle, 
um em Buenópolis sobre o Rio Jaguari (3D-009T), um em Atibaia (3E-063T) e outro em Valinhos 
(3D-007T), ambos sobre o Rio Atibaia, a montante de uma confluência para o Rio Piracicaba. Com 
descargas mínimas de 0.25 m³/s junto aos reservatórios, em Buenópolis definiu-se uma média diária 
mínima de 10.0 m³/s; em Valinhos e Atibaia, 2.0 m³/s. 
 Com o objetivo de auxiliar o gerenciamento regional, uma forma de aferir regras ótimas de 
manobras e despachos para as bacias, especialmente para os reservatórios associados ao Rio Atibaia 
(figura 1), é através de dados pluviométricos de previsão. Utilizando um modelo chuva-vazão 
acoplado a um modelo de escoamento em rios, averiguou-se uma correlação entre vazões e despachos 
observados e previstos para dois meses em períodos distintos, um seco e outro úmido, a fim de atestar 
quão assertiva é a modelagem de previsão em dar apoio à gestão local de recursos hídricos. 
 

 
Figura 1 – Bacias PCJ, com cursos e massas d’água principais, reservatórios Cachoeira e Atibainha e seus 

postos de controle a jusante (Fonte: autores) 
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2. METODOLOGIA 
 
2.1. Modelo chuva-vazão e hidráulico 
 
 A metodologia elaborada para prever a vazão descarregada e então deslocada até Atibaia e 
Valinhos consistiu em empregar 1) o modelo SMAP de conversão de precipitação em vazão e 2) o 
método de Muskingum de deslocamento e amortecimento do escoamento no rio. 
 SMAP, ou Soil Moisture Accounting Procedure, é um modelo determinístico tipo chuva-
vazão que separa escoamentos conforme o método norte-americano SCS (Soil Conservation Service); 
de Campos et al. (2018), sua representação de armazenamentos e escoamentos d'água segue uma 
abordagem conceitual de reservatórios fictícios lineares. Como requer poucos parâmetros de entrada, 
seu uso torna-se notavelmente proveitoso por ser computacionalmente econômico. Com o esquema 
apresentado (figura 2), 
 

 
Figura 2 – SMAP e seus reservatórios esquematizados (Fonte: adaptado de Cavalcante et al. (2020)) 

 
verifica-se que num passo diário valem as relações 

𝑅solo	(&'() = 𝑅solo	(&) + 𝑃 − 𝐸s − 𝐸r − rec              (1) 

𝑅sub	(&'() = 𝑅sub	(&) + rec − 𝐸b                                 (2) 

𝑅sup	(&'() = 𝑅sup	(&) + 𝐸s − 𝐸d                           (3) 

Acima, 𝑅solo corresponde a um reservatório associado ao solo em sua zona aerada, 𝑅sub àquele junto 
à chamada zona saturada e 𝑅sup a um reservatório superficial. Enquanto 𝐸s, 𝐸d e 𝐸b referem-se a 
escoamentos superficial, direto e básico, respectivamente, 𝐸r equivale a evapotranspiração real (e 𝐸p 
a potencial), 𝑃 a precipitação e rec a recarga subterrânea (unidades todas dadas em milímetros (mm)). 
Para aplicar o modelo, utiliza-se uma série de chuvas diárias observadas para então calibrar o teor de 
umidade inicial TUin. assim como 𝐸b	in. e 𝐸d	in. (escoamento básico e direto iniciais). Mantendo fixos 
os parâmetros 𝐸p, capacidade de saturação SAT (mm), abstração inicial Ai (mm), capacidade de 
campo capc, recarga subterrânea crec, constante k2t de recessão de 𝐸s (dias) e constante kkt de 
recessão de 𝐸b (dias), e conhecendo a área de drenagem 𝐴d de interesse, inicialmente faz-se 

𝑅solo	in. = 𝑇𝑈&2. × SAT                           (4) 

𝑅sub	in. = [𝐸b	in.	/	(𝐴d × 86.4)]	/	;1 − 0.5(/kkt?                        (5) 
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𝑅sup	in. = [𝐸d	in.	/	(𝐴d × 86.4)]	/	;1 − 0.5(/k2t?             (6) 

Em seguida, para cada dia de chuva realiza-se o seguinte: 

1. Se 𝑃 > Ai, então 𝐸s = (𝑃 − Ai)7	/	[𝑃 − Ai + (SAT − 𝑅solo)]. Caso contrário, 𝐸s = 0. 
2. Se (𝑃 − 𝐸s) > 𝐸p, então 𝐸r = 𝐸p. Caso contrário, 𝐸r = (𝑃 − 𝐸s) + B𝐸p − (𝑃 − 𝐸s)C × TU 
3. Se 𝑅solo > capc × SAT, então rec = crec × TU × [𝑅solo − (capc × TU)]. Caso contrário, 

rec = 0. 
4. 𝐸d = 𝑅sup × ;1 − 0.5(/k2t? 
5. 𝐸b = 𝑅sub × ;1 − 0.5(/kkt? 

Depois de aplicar as equações (1) a (3), 

𝑄 = [(𝐸d + 𝐸b) × 𝐴d]	/	86.4                (7) 
 Além de uma metodologia para determinar as vazões incrementais registradas em Atibaia e 
Valinhos, seções desejadas, considerou-se também uma formulação para aferir as descargas 
propagadas de Cachoeira e Atibainha, reservatórios de montante, até o primeiro posto de controle e 
deste até o segundo. Para tal, optou-se pelo método de Muskingum, que segundo Collischonn e 
Dornelles (2015), combina a equação de continuidade a uma equação simplificada referente ao 
armazenamento em um trecho de rio e às vazões de entrada e saída neste trecho. Sucintamente, dado 
um hidrograma de entrada I, para obter o de saída O, faz-se 

𝑂(8'() = 𝐶( 𝐼(8'() + 𝐶7 𝐼(8) + 𝐶9 𝑂(8)               (8) 

onde j + 1 refere-se a um certo dia, ou passo, e j a seu antecessor. Em (8), os coeficientes que 
acompanham as vazões são: 

𝐶( = Δ𝑡 − 2𝐾𝑋 2𝐾(1 − 𝑋) + Δ𝑡⁄                 (9) 

𝐶7 = Δ𝑡 + 2𝐾𝑋 2𝐾(1 − 𝑋) + Δ𝑡⁄              (10) 

𝐶9 = 2𝐾(1 − 𝑋) − Δ𝑡 2𝐾(1 − 𝑋) + Δ𝑡⁄             (11) 

De (9) a (11), Δ𝑡 é igual à discretização diária, enquanto 𝐾 estima o tempo de viagem de um 
pico de cheia (específico para o trecho fluvial analisado) e X seu amortecimento. 

Apresentados os ferramentais utilizados, elaborou-se um esquema (figura 3) para melhor 
enfatizar as etapas realizadas: 
 

 
Figura 3 – Modelo acoplado esquematizado (Fonte: autores) 
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 Inicialmente, com dados de vazão despachada observados de 01/09/2020 a 29/09/2020 (para 
período seco) e 17/02/2021 a 17/03/2021 (para período úmido), empregou-se o método de 
Muskingum para obter os hidrogramas transladados em Atibaia; a partir de vazões também medidas 
durante o mesmo período, fez-se uma diferença para calibrar o modelo SMAP apenas com vazões 
incrementais observadas, assim como com precipitações incrementais observadas obtidas com o 
Sistema de Alerta a Inundações de São Paulo (SAISP) e o radar meteorológico de Ponte Nova. 
Calibrado o modelo chuva-vazão, utilizou-se séries de 56 dias de chuvas previstas, de 30/09/20 a 
24/11/20 e 18/03/2021 a 13/05/2020, determinadas com o modelo meteorológico WRF 5 km, 
associado ao Centro de Previsões de Tempo e Estudos Climáticos do Instituto Nacional de Pesquisas 
Espaciais (INPE/CPTEC). A partir de um novo cálculo do escoamento em rio entre os postos de 
Atibaia e Valinhos, fez-se uma nova calibração com chuvas observadas e conversão chuva-vazão 
com precipitações previstas. Ao final, dadas as vazões de saída convertidas, elaborou-se uma função 
de otimização para calcular vazões e despachos previstos ótimos em conformidade com as resoluções 
hídricas consultadas. 

 A partir de um conjunto de variáveis de entrada (despachos observados 𝐷obs., vazões e chuvas 
observadas 𝑄obs.e 𝑃obs. e chuvas previstas 𝑃prev.) tomou-se como decisão o despacho previsto 𝐷prev. e 
a função-objetivo 

FO = min X∑;𝑄prev.	(&) − 𝑄lim.?
7 + ∑;𝐷prev.	(&) − 𝐷prev.	(&'()?

7Z         (12) 
sujeito a 𝑄prev. ≥ 𝑄lim. e 𝐷prev. ≥ 𝐷min 

Acima, 𝐷prev. é sucessivamente ajustado para que as vazões previstas 𝑄prev. sejam superiores ou 
próximas ora de 2 m³/s (Atibaia) ora 10 m³/s (Valinhos) e os despachos sucessivos sejam equivalentes 
e maiores que 0.25 m³/s, como regem as portarias de outorga. 
 
2.2. Dados de entrada 
 

Como mencionado anteriormente, séries diárias observadas de chuvas e vazões foram 
coletadas de radares meteorológicos e postos fluviométricos disponíveis junto aos postos de controle, 
enquanto chuvas previstas foram obtidas de um modelo meteorológico com horizonte de um dia 
(precipitações de uma certa dada correspondem à previsão mais próxima, a de sua véspera). Para 
calibrar o modelo SMAP, utilizou-se um conjunto de parâmetros resumidos abaixo (tabela 1). 
 

Tabela 1 – Parâmetros utilizados para calibração com modelo SMAP 

Bacia 𝑨d (km²) 𝑬𝒑 (mm) SAT (mm) Ai (mm) capc crec k2t (dias) kkt (dias) 

Atibaia 477 
2.4 100 2.5 

0.5 
0.1 

3 40 

Valinhos 1074 0.4 5 55 
 
Em relação ao método de Muskingum, com um intervalo de tempo de 1 dia, tomou-se como 
ponderador de amortecimento 𝑋	 = 	0.3 e tempo de trânsito 𝐾 o seguinte: (1) 2.6 dias de Cachoeira 
para Atibaia, (2) 4.9 dias de Atibainha para Atibaia e (3) 3.5 dias de Atibaia para Valinhos. 
 
3. RESULTADOS 
 
 As figuras 4 e 5 sumarizam os resultados obtidos. A primeira reúne hidrogramas e 
pluviogramas elaborados para as seções (3E-063T) Atibaia e (3D-007T) Valinhos durante os períodos 
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seco e úmido especificados em 2.1., observados e previstos com a modelagem: 
 

 
Figura 4 – Hidrogramas e pluviogramas previstos e observados para os períodos selecionados 

 
A segunda figura, por sua vez, expressa o despacho total não translado em Atibaia, referente às 
descargas somadas advindas de Cachoeira e Atibainha: 
 

 
Figura 5 – Despachos previstos e observados em (3E-063T) Atibaia 

 
 Além deste último gráfico, segue anexo um quadro (tabela 2) com os valores diários explícitos 
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de descargas previstas e observadas, assim como os volumes diários diferenciais destas situações, 
durante os períodos seco e úmido. 
 
4. CONCLUSÕES 
 
 Embora os hidrogramas de observação e previsão destoem em certos intervalos de tempo, é 
possível notar trechos (especialmente para Atibaia durante o período seco e Valinhos durante o 
úmido) de concordância entre as duas modalidades de resultados. Pondera-se que a principal fonte de 
diferenças deve-se a incertezas inerentes às series de chuvas previstas utilizadas. Em datas em que a 
precipitação suposta, com horizonte de um dia, e a de fato ocorrida são notavelmente díspares, as 
vazões previstas subestimam ou superestimam as observadas. Uma forma possível de aperfeiçoar a 
modelagem acoplada proposta é empregar um conjunto, ou ensemble, de modelos climáticos de 
previsão, o que de fato é usual em estudos semelhantes de maior escala. 
 Como a figura 4 apresenta, nota-se que para o caso de Valinhos durante o intervalo hidrológico 
seco, houve eventos pontuais de não-atendimento à descarga mínima especificada por outorga; 
entretanto, para os demais casos conclui-se que as vazões-limite foram atendidas e, além disto, com 
economia de água. Tomando os valores agregados apresentados junto à tabela 2 (anexa ao final), vê-
se que os cenários de previsão de descargas contaram, em ambos os períodos, com menores vazões 
despachadas e com saldos positivos de redução de volume d’água. Estas métricas contribuem para a 
abordagem, pois indicam a possibilidade de redução de despachos via previsão, apesar de as 
manobras necessárias serem menos constantes e com maior oscilação de um dia para outro (figura 5). 
 O que os resultados colhidos reforçam é que a utilização de previsões de fato é indispensável 
para auxiliar agências e órgãos gestores em processos de tomada de decisão acerca de recursos 
hídricos, de modo a garantir o acesso à água às inúmeras demandas possíveis envolvidas. Uma 
ressalva pertinente, porém, é que devido a incertezas meteorológicas, a melhor forma de aproveitar 
este tipo de abordagem é utilizando uma janela de previsão menor, como de uma semana, por 
exemplo, que garante maior assertividade em relação a períodos extensos, como semanas ou meses a 
fio. 
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ANEXO 
 

Tabela 2 – Descargas previstas e observadas e diferenças de volumes despachados 

Seco Úmido 

Data Observado 
(m³/s) 

Previsto 
(m³/s) 

Volume 
diário 

diferencial 
(hm³) 

Data Observado 
(m³/s) 

Previsto 
(m³/s) 

Volume 
diário 

diferencial 
(hm³) 

30/09/2020 10.00 9.96 0.0036 18/03/2021 5.00 0.25 0.4104 
01/10/2020 10.00 9.24 0.0656 19/03/2021 2.35 0.25 0.1814 
02/10/2020 10.00 6.86 0.2709 20/03/2021 2.00 0.25 0.1512 
03/10/2020 10.00 4.10 0.5098 21/03/2021 2.00 0.25 0.1512 
04/10/2020 10.00 10.00 0.0000 22/03/2021 2.00 0.25 0.1512 
05/10/2020 10.00 10.00 0.0000 23/03/2021 2.00 0.25 0.1512 
06/10/2020 10.00 10.00 0.0000 24/03/2021 3.06 0.25 0.2428 
07/10/2020 10.00 10.00 0.0000 25/03/2021 5.00 0.25 0.4104 
08/10/2020 10.00 10.00 0.0000 26/03/2021 5.60 0.25 0.4622 
09/10/2020 10.00 10.00 0.0000 27/03/2021 8.50 0.25 0.7128 
10/10/2020 10.00 10.00 0.0000 28/03/2021 8.50 0.25 0.7128 
11/10/2020 9.31 10.00 -0.0596 29/03/2021 8.50 0.25 0.7128 
12/10/2020 9.00 9.42 -0.0360 30/03/2021 8.50 1.56 0.5997 
13/10/2020 9.00 8.34 0.0570 31/03/2021 8.50 1.01 0.6473 
14/10/2020 9.00 6.06 0.2538 01/04/2021 8.50 0.25 0.7128 
15/10/2020 9.00 3.55 0.4708 02/04/2021 8.50 0.25 0.7128 
16/10/2020 9.00 10.00 -0.0864 03/04/2021 8.50 0.25 0.7128 
17/10/2020 9.00 10.00 -0.0864 04/04/2021 8.50 0.25 0.7128 
18/10/2020 9.00 10.00 -0.0864 05/04/2021 8.50 0.25 0.7128 
19/10/2020 9.00 10.00 -0.0864 06/04/2021 8.50 0.25 0.7128 
20/10/2020 9.00 10.00 -0.0864 07/04/2021 8.50 0.25 0.7128 
21/10/2020 9.00 10.00 -0.0864 08/04/2021 8.50 0.25 0.7128 
22/10/2020 9.00 10.00 -0.0864 09/04/2021 8.50 0.25 0.7128 
23/10/2020 9.00 0.35 0.7472 10/04/2021 8.50 0.25 0.7128 
24/10/2020 9.00 5.02 0.3436 12/04/2021 8.50 3.32 0.4476 
25/10/2020 9.00 6.81 0.1895 13/04/2021 8.62 2.19 0.5553 
26/10/2020 9.00 5.41 0.3099 14/04/2021 10.00 0.58 0.8140 
27/10/2020 9.00 2.68 0.5460 15/04/2021 10.00 0.25 0.8424 
28/10/2020 9.00 10.00 -0.0864 16/04/2021 10.00 4.29 0.4930 
29/10/2020 9.00 10.00 -0.0864 17/04/2021 10.00 2.34 0.6616 
30/10/2020 9.00 10.00 -0.0864 18/04/2021 10.00 0.51 0.8201 
31/10/2020 8.70 10.00 -0.1123 19/04/2021 9.39 0.25 0.7897 
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01/11/2020 8.50 10.00 -0.1296 20/04/2021 9.00 8.92 0.0073 
02/11/2020 8.50 1.72 0.5858 21/04/2021 9.00 5.86 0.2716 
03/11/2020 8.50 1.48 0.6066 22/04/2021 9.00 2.02 0.6032 
04/11/2020 8.50 1.24 0.6272 23/04/2021 9.00 0.25 0.7560 
05/11/2020 8.50 10.00 -0.1296 24/04/2021 9.00 4.59 0.3812 
06/11/2020 8.50 10.00 -0.1296 25/04/2021 9.00 6.06 0.2542 
07/11/2020 8.58 10.00 -0.1227 26/04/2021 9.00 4.87 0.3571 
08/11/2020 9.50 10.00 -0.0432 27/04/2021 9.00 2.69 0.5451 
09/11/2020 9.50 10.00 -0.0432 28/04/2021 9.00 5.07 0.3392 
10/11/2020 9.50 10.00 -0.0432 29/04/2021 9.00 5.60 0.2939 
11/11/2020 8.58 10.00 -0.1227 30/04/2021 9.00 4.25 0.4102 
12/11/2020 8.09 10.00 -0.1650 01/05/2021 9.00 2.29 0.5795 
13/11/2020 6.12 10.00 -0.3349 02/05/2021 9.00 7.38 0.1401 
14/11/2020 5.08 10.00 -0.4251 03/05/2021 9.13 6.54 0.2236 
15/11/2020 5.08 10.00 -0.4251 04/05/2021 10.50 3.79 0.5800 
16/11/2020 6.00 10.00 -0.3456 05/05/2021 10.50 1.51 0.7770 
17/11/2020 6.00 0.60 0.4668 06/05/2021 10.50 8.97 0.1326 
18/11/2020 6.00 0.25 0.4968 07/05/2021 10.50 7.23 0.2827 
19/11/2020 5.10 0.25 0.4190 08/05/2021 10.50 3.47 0.6072 
20/11/2020 4.07 0.25 0.3300 09/05/2021 10.50 1.03 0.8186 
21/11/2020 4.00 0.25 0.3240 10/05/2021 10.50 0.25 0.8856 
22/11/2020 4.00 0.25 0.3240 11/05/2021 10.50 0.25 0.8856 
23/11/2020 4.00 0.25 0.3240 12/05/2021 10.50 0.25 0.8856 
24/11/2020 4.33 0.25 0.3525 13/05/2021 10.50 0.25 0.8856 

 Média Média Total  Média Média Total 
 8.28 7.22 5.09  8.29 2.06 30.15 

*O volume diferencial apresentado expressa quanto a previsão economiza (saldo positivo) em relação à observação. Em 
dias em que o despacho previsto excede o observado, o diferencial torna-se negativo. 


