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Resumo: A Região Metropolitana de São Paulo passa por um momento extremamente crítico em 

relação à disponibilidade de água para seu abastecimento. Muitas cidades já enfrentam 

racionamento, uma vez que os principais reservatórios que atendem a região chegaram a níveis 

críticos. Por outro lado, a RMSP passou mais um verão convivendo com as inundações, tal fato 

intriga a maioria da população, afinal o que está acontecendo? Inundações e falta d’água? Porque? 

Este trabalho tenta responder uma parte deste paradoxo, analisando as chuvas observadas nas bacias 

dos reservatórios produtores da RMSP e verificando se a região passa ou não por uma estiagem 

crítica. Para isso, são analisadas as precipitações por suas curvas de permanência, qualificando-as 

por alguns dos seus percentis. 

 

Abstract  The present situation of the São Paulo Metropolitan Area Water Supply System is 

critical. Many cities are in the process of hedge schedules due to the critical water level at the main 

reservoirs of the system. By the other hand during the last summer many floods occurred in São 

Paulo due to drainage problems and hard rains. This paradox, floods and water supply shortage, 

intrigues the population. Why this? This paper try to answer part of this problem showing some 

analysis that were conducted to verify how intense is this drought. For this some statistics were 

calculated like the empirical probability functions and its percentis. 
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INTRODUÇÃO 

 

A Região Metropolitana de São Paulo (RMSP) é abastecida por oito sistemas produtores de 

água superficial, todos localizados na bacia do rio Tietê, que fornecem cerca de 55 m3/s de água 

bruta. A Figura 1 mostra a participação de cada sistema total de água produzido. Nota-se que mais 

de 85% do total de água produzida é fornecida por três sistemas: Cantareira, Guarapiranga e Alto 

Tietê. A organização responsável pelo saneamento básico na RMSP é Companhia de Saneamento 

Básico do Estado de São Paulo (SABESP). 

Figura 1 – Importância Relativa de cada Sistema Produtor de água da RMSP 

 

Apresenta-se, a seguir, uma descrição sucinta desses três sistemas: 

• Sistema Cantareira: localizado na cabeceira do rio Piracicaba, afluente do rio Tietê no seu 

trecho médio. Na verdade trata-se de um sistema de transposição de água para RMSP, uma 

vez que o rio Piracicaba desemboca no rio Tietê bem a jusante da Metrópole. É 

responsável por mais de 50% da água produzida para abastecimento da RMSP. O 

armazenamento do sistema é feito por quatro reservatórios: Jaguari/Jacareí, Cachoeira, 

Atibainha e Paiva Castro. 

 



 
Figura 2 - Sistema Cantareira (fonte: SABESP) 

 

• Sistema Guarapiranga: localizado na bacia do rio Pinheiros, afluente do rio Tietê no seu 

trecho na cidade de São Paulo, foi construído no início do século XX para regularização do 

sistema produtor de energia elétrica da antiga Light, mas há muitos anos é utilizado para 

abastecimento. É o segundo maior sistema produtor de São Paulo correspondendo à cerca 

de 20% da total produzido. 

 
Figura 3 - Sistema Guarapiranga 

 

• Sistema Alto Tietê: como o próprio nome diz, está localizado na região de cabeceira do 

Tietê. Não está ainda totalmente concluído. Dos cinco reservatórios previstos, três estão 

em operação: Ponte Nova, Jundiaí e Taiaçupeba. Na figura abaixo, além dos cincos 

reservatórios, também é possível ver os reservatórios de Itatinga e Itapanhaú, que faziam 



parte da concepção original do sistema. Posteriormente, optou-se por preservar estes dois 

mananciais exclusivamente para abastecimento da Baixada Santista. 
 

 
Figura 4 - Sistema Produtor Alto Tietê 

 

São Paulo tem passado nos últimos anos por sérios problemas de abastecimento, enfrentando 

racionamento em várias regiões da RMSP. Os dois últimos anos foram mais críticos, uma vez que 

os reservatórios dos sistemas produtores mantiveram-se abaixo dos níveis considerados seguros 

para enfrentar o período seco. Pretende-se mostrar ao longo deste trabalho, o comportamento da 

chuva nos principais reservatórios e na RMSP.  
 

Análise da Precipitação nas Bacias dos Sistemas Produtores 
 

Para análise da chuva nas bacias hidrográficas dos principais sistemas produtores, foram 

selecionadas as séries de totais mensais observados nos posto pluviométricos localizados nessas 

bacias. Foram escolhidos postos com mais de trinta anos de dados observados que aparecem 

listados na Tabela 1. 
 

Tabela 1 – Postos pluviométricos selecionados 

Posto Entidade Prefixo Latitude Longitude Localização Série 
Vargem DAEE D3-018 22º53' 46º25' jan/45 a mar/01 
Crioulos DAEE E3-229 23º03' 46º17' out/70 a mar01 
Naz. Paulista Sabesp BRA 23º10’ 45º23’ dez/75 a jan/01 
Piracaia Sabesp BRC 23º05’ 46º19’ dez/75 a jan/01 
Mairiporã Sabesp BRJ 23º23’ 46º39’ 

Sistema 
Cantareira 

jan/74 a jan/01 
Usina Salesopolis DAEE E2-131 23º34’ 45º50’ ago/70 a mar/01 
Alegre DAEE E2-130 23º32’ 45º41’ ago/70 a mar/01 
Rib. do Campo DAEE E2-100 23º37’ 45º50’ 

Alto Tietê 

jan/67 a jan/01 
Parelheiros DAEE E3-243 23º50’ 46º43’ set/72 a mar/01 
São Paulo Sabesp P-12059 23º40’ 46º43’ 

Guarapiranga 
mar/07 a jan/01 

Baixo Cotia DAEE E3-031 23º32’ 46º52’ Baixo Cotia jan/37 a mar/01 
Rio Acima DAEE E3-244 23º50’ 46º35’ set/72 a mar/01 
Congonhas DAEE E3-052 23º37’ 46º39’ jan/46 a mar/01 
Horto Florestal DAEE E3-071 23º28’ 46º38’ 

RMSP 

jan/40 a mar/01 



A figura a seguir mostra a localização dos postos da rede básica do Departamento de Águas e 

Energia Elétrica do Estado de São Paulo (DAEE) utilizados nesse estudo. 

 

 
Figura 5 – Localização dos postos do DAEE 

 

Considerando a variação sazonal da hidrologia da região, são seis os meses considerados 

chuvosos e que permitem o enchimento dos reservatórios, são os meses que começam em Outubro e 

terminam em Março. 
 

1) Análise da média dos totais mensais de chuva dos 3 últimos anos e da década de 90. 
 

A primeira análise foi feita considerando as médias mensais de longo termo (função do 

tamanho das séries), as chuvas médias mensais nos últimos dez anos e as chuvas médias mensais 

nos últimos três anos. Nas figuras abaixo, comparam-se os resultados obtidos para postos 

localizados no Sistema Cantareira. 

Figura 6 – Precipitação Média Mensal no Posto Crioulos – Sistema Cantareira. 

 Crioulos

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

140,0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
mês

Pr
ec

ip
ita

çã
o 

(%
)

0,0

50,0

100,0

150,0

200,0

250,0

A
cum

ulado M
edio 

M
ensal H

istorico  (m
m

)

3 últ. Anos(%) Decada 90(%) Média histórica (mm)



Figura 7– Precipitação Média Mensal no Posto Nazaré Paulista - Sistema Cantareira. 

 

Figura 8 – Precipitação Média Mensal no Posto Vargem - Sistema Cantareira. 

 

Nota-se que durante os doze meses a distribuição da precipitação é muito irregular. Em um 

mês, a chuva média mensal dos últimos 3 anos, ou da década de 90, está acima da média de longo 

termo, no mês seguinte já está abaixo. Com isso, fica muito difícil concluir se o período pode ser 

considerado seco ou úmido. A mesma metodologia foi utilizada em todos o postos da Tabela 1, 

observando-se o mesmo comportamento. 

Detalhando a análise dos dados de chuva, foram estimadas curvas de permanência para cada 

posto, tanto para a chuva acumulada de dois anos, como para o semestre mais chuvoso, de outubro a 

março.  

 

2) Curvas de permanência 

 

Para cada posto foram determinadas duas séries, uma com as chuvas acumuladas nos seis 

meses chuvosos, outra com as acumuladas de 24 meses, dois anos. Ordenando os valores das séries 

padronizadas em ordem crescente, pode se estimar a freqüência acumulada (Palos, Liazi e Cintra, 

1993), também denominada permanência (Pm), por: 
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     Pm = Ft,m(tm) = ti,m=i/N 

 

onde, 

i - representa o número seqüencial do valor ti,m na série ordenada em m meses; 

N - o número total de elementos na série; 

Ft,m(tm) = ti,m - a freqüência com que o valor ti,m é não é excedido ao longo do traço histórico 

de m meses. 

Em função da freqüência acumulada, definiu-se o total precipitado para as durações de seis e 

vinte quatro meses em cinco categorias: 

 

Permanência Classificação 

maior que 90 % Muito Chuvoso (MC) 

entre 80% e 90% Chuvoso (C) 

entre 20% e 80% Normal (N) 

entre 10% e 20% Seco (S) 

menor que 10% Muito Seco (MS) 

 

3) Análise do período chuvoso outubro/2000 a março/2001 

 

Como já foi dito anteriormente, os meses considerados chuvosos vão de Outubro a Março. 

Para verificar o comportamento da última estação chuvosa, comparou-se o total precipitado nos seis 

meses dessa estação (outubro/2000 a março/2001), com a curva de permanência das chuvas 

acumuladas nesses meses. Para esta análise foram utilizados somente os postos do DAEE, uma vez 

que os operados pela SABESP tem dados disponíveis até janeiro de 2001. 

Os resultados foram os seguintes: 



 

Tabela 2 – Classificação dos postos do DAEE para o semestre outubro/2000 a março/2001 

Localização Posto Classificação 
Vargem N Sistema Cantareira 
Crioulos N 
Usina Salesopólis N Alto Tietê 
Alegre N 

Guarapiranga Parelheiros C 
Baixo Cotia Baixo Cotia N 

Rio Acima N 
Congonhas MC 

RMSP 

Horto Florestal N 
 

Por esta Tabela pode-se concluir que a última estação chuvosa não foi crítica, pois a maioria 

dos postos teve classificação normal ou até muito chuvoso, como no caso de Congonhas. Portanto, 

o período chuvoso 2000/2001 foi hidrologicamente normal, justificando de certa forma a ocorrência 

das “eternas” inundações da RMSP. Todavia, essas chuvas não conseguiram recuperar os 

reservatórios de abastecimento. 

Apesar do enchimento dos reservatórios ocorrerem nos meses chuvosos, os grandes sistemas 

produtores de São Paulo são dimensionados para períodos críticos que ultrapassam o ano, ou seja, 

são sistemas de regularização plurianual. Assim, não tem sentido para esses sistemas caracterizar 

secas com períodos anuais ou em intervalos de tempo ainda menores.  

Portanto, o armazenamento atual dos sistemas, para determinadas vazões firmes está 

condicionado pela afluência ocorrida em períodos superiores a um ano. Assim, decidiu-se comparar 

o total de chuva ocorrido nos últimos 24 meses consecutivos com a série histórica correspondente. 

 

4) Análise da precipitação acumulada para os vinte quatro meses de fevereiro/1999 a 

janeiro/2001 e de abril/1999 a março/2001  

 

Conforme salientado anteriormente, os postos da SABESP estão atualizados até janeiro de 

2001. Por isso, foi escolhido o período de 24 meses que vai de fevereiro de 1999 a janeiro de 2001. 

Para os postos do DAEE foi possível também analisar o período de abril de 1999 a março de 2001.  

A tabela abaixo apresenta a classificação para cada posto: 



Tabela 3 – Resultados obtidos para os vinte e quatro meses consecutivos. 

Classificação Localização Posto 

fev/99 a jan/01 abr/99 a mar/01 

Vargem S S 

Crioulos S MS 

Nazaré Paulista S -- 

Piracaia MS -- 

Sistema Cantareira 

Mairiporã MS -- 

Usina Salesopolis S S 

Alegre N S 

Alto Tietê 

Ribeirão do Campo S -- 

Parelheiros MS S Guarapiranga 

São Paulo MS -- 

Baixo Cotia Baixo Cotia N MS 

Rio Acima MS MS 

Congonhas MS N 

RMSP 

Horto Florestal N N 

 

Analisando-se os percentis acima, observa-se que os últimos 24 meses foram mesmo mais 

secos. Apenas três postos obtiveram classificação normal. É interessante considerar nesta análise a 

questão do tamanho da série. A maioria dos postos começaram a operar na década de 70, três 

começaram na década de 40 e o posto São Paulo, localizado na Guarapiranga (SABESP), o mais 

antigo, começou no início do século passado, em 1907. Nota-se, que os três postos com 

classificação normal, são os que possuem séries históricas mais longas, provavelmente passaram 

por períodos mais secos anteriores a década de 70, como o evento crítico 1952/1956, considerado o 

período mais crítico no Sudeste do Brasil. 

Também é interessante notar que os postos de Vargem e Baixo Cotia, que têm séries 

respectivamente nas décadas de 40 e 30, obtiveram classificação seca e muito seca. Os resultados 

mostram também o porque da situação normal para o Alto Tietê. O posto Usina Salesópolis 

apresentou chuvas consideradas normal. Da mesma forma, as chuvas foram normais em São Paulo, 

o que, novamente, pode justificar as inundações na cidade. 

Foi feita também a comparação para o período de fevereiro de 1999 a janeiro de 2001 da 

chuva acumulada, para todos os postos, mas agora considerando o período comum de observação de 

fevereiro de 1975 a janeiro de 2001. Como foi dito anteriormente, poucos postos apresentam séries 

com mais de 40 anos. A Tabela 4 abaixo apresenta os resultados obtidos. 



Tabela 4 – Resultados obtidos para o período de fevereiro/99 a -janeiro/2001 

Classificação Localização Posto 

Série original Período comum 

Vargem S MS 

Crioulos S S 

Nazaré Paulista MS MS 

Piracaia MS MS 

Sistema Cantareira 

Mairiporã S S 

Usina Salesopolis N N 

Alegre S S 

Alto Tietê 

Ribeirão do Campo MS MS 

Parelheiros MS MS Guarapiranga 

São Paulo N N 

Baixo Cotia Baixo Cotia MS MS 

Rio Acima MS MS 

Congonhas N N 

RMSP 

Horto Florestal S MS 

  

Os resultados em verde mostram os postos que têm as maiores séries. Pode-se concluir que na 

maioria dos casos não houve alteração e, se houve, foi para pior. Mesmo assim, são poucos postos 

com séries maiores que 40 anos, o que dificulta concluir se este período mais seco é realmente tão 

crítico. Seria interessante avaliar como os níveis destes reservatórios estavam antes de começar este 

período um pouco mais seco. Já que através desse estudo realizado apenas com dados 

pluviométricos não é possível justificar problemas tão sérios de falta de água. 

 

COMENTÁRIOS FINAIS 

 

Considerando os dados apresentados, pode-se concluir que os dois últimos anos foram muito 

secos na RMSP. Mesmo assim, isso não é suficiente para explicar problemas tão sérios enfrentados 

pelos sistemas produtores de água em São Paulo, uma vez que eles foram dimensionados para 

períodos plurianuais mais longos. O esvaziamento gradativo dos reservatórios, observados nos 

últimos anos se deve, talvez, ao uso excessivo das suas águas, muitas vezes acima de sua 

capacidade. Estudos recentemente elaborados (Nepomuceno, 1999) mostram, que os sistemas 

produtores atuais (Cantareira, Guarapiranga e Alto Tietê) estão com as suas capacidades esgotadas e 

as suas vazões são insuficientes para o atendimento da demanda média diária. Além disso, é 



importante lembrar que ao se dimensionar um reservatório para atender a uma determinada vazão 

firme, existe sempre um risco de não atendimento dessa vazão, associado ao volume útil desse 

reservatório.  

Quanto ao paradoxo das águas em São Paulo, os dados analisados indicam que as chuvas na 

região central de São Paulo foram consideradas normais no último período chuvoso, muito embora 

não tenham aliviado a situação do abastecimento. Outros fatores como o chamado efeito da “ilha de 

calor” na zona central da cidade contribuem para formação de chuvas convectivas e, 

consequentemente, para as inundações. Entretanto, da mesma forma que o abastecimento, elas não 

justificam por si só a situação dramática da drenagem em São Paulo, são necessárias obras para 

controle de cheias. 
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