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Resumo 

Com o aumento constante do consumo de água e tendo em conta os efeitos previsíveis das 

alterações climáticas, a utilização de reciclagem e reutilização de água impõe-se cada vez 

mais como uma necessidade. Atualmente, o uso dessas tecnologias permanece subutilizado 

ou é mais frequentemente ignorado no processo de tomada de decisão, por razões que vão 

muito além da necessidade tecnológica. Muitas destas razões estão interligados com 

insuficiente análise em profundidade dos locais de estudo, bem como com os processos de 

planeamento e de decisão inadequados, acrescendo à falta de sensibilidade para o uso de 

água reutilizada ou reciclada. A comunicação resume e aplica o sistema de suporte à 

decisão desenvolvido pela Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, Portugal, no 

âmbito do projeto europeu Coroado, que desenvolveu metodologias e ferramentas que 

visam uma análise integrada do uso de reciclagem e reutilização de tecnologias de água. O 

sistema de suporte à decisão, baseado na web, ajuda o utilizador a avaliar diferentes 

cenários de reutilização e reciclagem de água para um determinado local de estudo. A 

metodologia selecionada usa uma abordagem integrada para a avaliação da vulnerabilidade 

da região a fim de identificar diferentes estratégias para lidar com a escassez de água, 

estresse hídrico e seca. Será exemplificada a sua aplicação ao caso de estudo da Região 

Metropolitana de São Paulo, área densamente povoada e com um uso intensivo de água, 

que obriga a importar água das bacias vizinhas para suprir as suas necessidades hídricas. 

Face a estes constrangimentos, que se tornam ainda mais evidentes nas condições 

recentes de seca, a reciclagem e reúso de água apresentam-se como uma solução racional 

e eficiente para tentar obter o desejado equilíbrio entre a demanda e a procura. 

Palavras-chave: reciclagem e reúso de água, sistema de suporte à decisão, gestão 

integrada da água, base de conhecimentos. 
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1. Introdução 

A escassez de água subsiste como um dos mais prementes problemas socio-econômicos 

no século XXI, além das questões ambientais associadas. 

Segundo alguns autores, em 2025 mais de metade dos países do mundo enfrentarão 

problemas relacionados com a escassez de água, podendo o problema vir a ser acelerado 

face ao nível de incerteza climática que assola o planeta (Hightower e Pierce, 2008). 

O projeto Coroado (www.coroado-project.eu/), iniciado em Outubro de 2011 e com duração 

de 4 anos, financiado pela União Europeia (UE), objetivou o desenvolvimento de 

metodologias e ferramentas para a identificação de opções para responder à premente 

questão da escassez de água através da aplicação integrada de tecnologias de reciclagem 

e reutilização da água em áreas selecionadas da América Latina.  

Para tal, o Projeto integrou 13 Institutos e Universidades de 11 países: AUA (Grécia, 

coordenador), ALTERRA (Holanda), CSIC (Espanha), FEUP (Portugal), NTUA (Grécia), 

USP (Brasil), PUC (Chile), GEOMATIC (Chipre), BIOFORSK (Noruega), FHNW (Suíça), 

TDC (México), UC (Argentina) e SEA (México).  

A informação obtida a partir dos 4 estudos de caso (localizados na Argentina, Brasil, Chile e 

México), disponibilizada na Base de Conhecimento (Knowledge Base na terminologia 

inglesa) desenvolvida pela FEUP, permitiu balizar potenciais estratégias de atuação, 

apoiadas em valores de referência, diretrizes e legislação aplicáveis a cada país. Apoiado 

nessas diretrizes, o Sistema de Suporte à Decisão (SSD, Decision Support System na 

terminologia inglesa), também desenvolvido pela FEUP, contribuiu para apresentar medidas 

que possam ser implementadas pelos utilizadores finais – desde a comunidade científica até 

profissionais e outros grupos interessados - após a conclusão do projeto, sem necessitarem 

de apoio adicional. 

Pretende-se que os resultados do projeto – metodologia e ferramentas – sejam 

posteriormente aplicados a outros países e áreas, que já enfrentam escassez de água ou 

que venham enfrentar no futuro. 

 

2. Casos de Estudo. O caso brasileiro  

Os estudos de caso são uma parte essencial do projeto, permitindo avaliar as hipóteses 

propostas na fase de preparação do projeto, verificar a aplicabilidade das metodologias e 

estratégias gizadas e permitindo testar as ferramentas desenvolvidas no projeto. 

Os estudos de caso funcionam como um instrumento de promoção e reforço da cooperação 

entre todas as partes interessadas, incluindo organizações não-governamentais, 

organizações intergovernamentais, instituições de pesquisa, universidades e os próprios 

utilizadores da água (Karavitis et al., 2011). 

O Projeto COROADO contempla quatro estudos de caso em diferentes regiões da América 

Latina, correspondentes às bacias hidrográficas de quatro importantes rios, nomeadamente: 

 Alto Tietê, Brasil; 

 Rio Copiapó, Chile; 

 Baixo Rio Bravo/Rio Grande, México; 

 Rio Suquía, Argentina. 



Foram contempladas zonas com elevado nível de produção de águas residuais, como a de 

São Paulo, Brasil, e algumas das áreas mais secas do mundo, como a região do Atacama, 

Chile. Os estudos de caso também refletem os desafios existentes numa das principais 

bacias hidrográficas transfronteiriças do mundo, nomeadamente a Bacia do Rio Grande, 

México.  

Integrados num único Projeto, estes estudos de caso ilustram os diferentes tipos de 

problemas e desafios com que lidam, diariamente, responsáveis políticos e decisores em 

matérias de gestão de água. (Karavitis et al., 2011). 

A presente comunicação debruça-se sobre o caso de estudo correspondente à região 

metropolitana de São Paulo (RMSP), localizada na bacia hidrográfica do Alto Tietê. A bacia 

hidrográfica do Alto Tietê (à montante da barragem de Rasgão) compreende uma área de 

drenagem de 5.868 km2 (CBH-AT, 2014). Destacam-se, com base nas amplitudes das áreas 

de drenagem, no sentido de montante para jusante (FUSP, 2009): 

 na margem direita: rios Paraitinga, Baquirivu-Guaçu, Cabuçu de Cima e Juqueri; 

 na margem esquerda: rios Claro, Biritiba-Mirim, Jundiaí, Taiaçupeba-Açu, 

Aricanduva, Tamanduatei, Pinheiros, Cotia e São João do Barueri. 

Os principais reservatórios existentes na bacia são: Paraitinga, Ribeirão do Campo, Ponte 

Nova, Biritiba-Mirim, Jundiaí, Taiaçupeba, Billings, Guarapiranga, Pirapora, Paiva Castro e 

Pedro Beicht. 

A RMSP é uma das maiores regiões metropolitanas do mundo, composta por 39 municípios, 

englobando uma população próxima de 20 milhões de habitantes. A região com uma mistura 

complexa de atividades, é o coração do setor industrial e de serviços do Brasil. 

Com 98% da sua área urbanizada, a RMSP representa um enorme desafio em termos de 

Gestão de recursos hídricos. A população não está distribuída uniformemente, o que resulta 

em concentração demográfica em algumas regiões, com os seus problemas associados. A 

esmagadora maioria da água (91%) do abastecimento de água feito à RMSP provem de 

origens superficiais. No entanto, os recursos hídricos provenientes dos aquíferos da região 

são essenciais para complementar as necessidades de água, contribuindo com os restantes 

9% do abastecimento de água (Porto et al., 2012). 

A RMSP recorre sobretudo aos recursos hídricos superficiais da região correspondentes a 

um caudal médio anual de 84 m3/s (Porto et al., 2012). Em menor escala, parte do 

abastecimento de água é garantido por recursos subterrâneos, nomeadamente o aquífero 

Cristalino, do tipo fraturado e o mais acessível. Como os recursos hídricos existentes na 

RMSP são insuficientes para atendimento da demanda, é necessário recorrer à importação 

de água das bacias vizinhas dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí (Consórcio PCJ) para 

poder satisfazer necessidades de água da área metropolitana. O valor das importações 

eram, até 2012, de cerca de 31 m3/s, valor médio anual. Mais recentemente, face à situação 

de seca instalada no Estado de São Paulo, esse valor foi diminuído para 18 m3/s, o que tem 

afetado sobretudo o sistema Cantareira, na zona norte da RMSP (ver Figura 1). 

O Quadro 1 apresenta os consumos (m3/s) na RMSP por sector, e origem de água. 

Constata-se que o maior consumidor de água é o setor urbano, representando cerca de 

66% do consumo, seguido do setor industrial com 24% do consumo. O setor da 

Hidroelectricidade, que corresponde à Usina Hidrelétrica Henry Borden, é responsável pelo 

consumo de 8% da água da região e o setor da agricultura é o que tem menor expressão 

correspondente a 2% do consumo total. A origem de água superficial domina o 



abastecimento de água em todos os setores, sendo o setor industrial aquele que mais 

recorre ao uso do aquífero para este propósito.  

Os números globais demonstram que mesmo na situação corrente até 2012 a RMSP é 

caracterizada por uma enorme pressão sobre os recursos hídricos disponíveis, com as 

consequências que isto tem para o planejamento da sua gestão, como as fragilidades 

decorrentes da atual situação de seca demonstram. 

 

Figura 1. Sistemas de abastecimento de água na RMSP (ANA, 2015) 

 

 

 

Reversão 

PCJ – Alto Tietê 



Quadro 1. Consumos de água [m3/s] por sector na RMSP (dados de 2012) (fonte: Porto et al., 2012). 

 
Origem 

 
Uso Superficial Subterrânea Total 

Urbano 75.6 2.8 78.4 

Industrial 21.23 7.22 28.45 

Agricultura 2.07 0.12 2.19 

Hidroeletricidade 10 0 10 

Total 108.9 10.14 119.04 

 

3. Sistema de Suporte à Decisão  

Com o objetivo dar suporte ao processo de tomada de decisão, para a identificação de 

opções para o combate aos efeitos da seca, escassez e estresse hídrico, múltiplas áreas 

foram alvo de estudo no projeto COROADO. Este estudo levou à criação de várias 

ferramentas e algoritmos independentes que visam identificar ações que possibilitem 

minimizar os efeitos de tais fenômenos. Tais ferramentas foram organizadas em três 

diferentes módulos do SSD: Vulnerabilidade, Operacional e Reciclagem e Reúso de Água. 

Neste capítulo são identificados e explicados os algoritmos que foram incorporados no SSD. 

 

3.1 Módulo de Vulnerabilidade  

A informação obtida através dos 4 estudos de caso permitiu identificar quais os fatores 

predominantes com capacidade para interferir nos fenômenos de seca, escassez e estresse 

hídrico, assim como eliminar todos aqueles cuja influência era nula ou indireta.  

Foram assim selecionados 18 indicadores (ver Error! Reference source not found.) 

representativos da vulnerabilidade de todo o sistema, posteriormente combinados de forma 

a construir um Índice de Vulnerabilidade às Alterações das Condições da Água (Water 

Changing Conditions Vulnerability Index ou WCC VI na terminologia inglesa). 

A avaliação de vulnerabilidade do sistema consiste na determinação dos valores de cada 

um dos indicadores, classificados numa escala inteira de 0 a 5, onde 0 identifica uma 

situação de inexistência de vulnerabilidade e 5 representa uma situação de extrema 

vulnerabilidade. 

O resultado final do WCC VI é obtido a partir de três sub-índices: 

 Índice de Vulnerabilidade ao Estresse Hídrico (Water Stress Vulnerability Index) 

 Índice de Vulnerabilidade à Escassez de Água (Water ScarcityVulnerability Index)  

 Índice de Vulnerabilidade à Seca (Drought Vulnerability Index) 

que são, por sua vez, computados como uma combinação linear dos indicadores referidos 

no Quadro 2. A formulação, seleção e cálculo dos pesos destes sub-índices, pelo método de 

Análise de Componentes Principais foi efetuada pelo parceiro AUA, responsáveis pelo 

tratamento estatístico com vista à aferição da preponderância de cada indicador. O WCC VI 

é expresso na escala de 0% (sem vulnerabilidade) a 100% (vulnerabilidade extrema). 

 



Quadro 2. Lista de Indicadores de Vulnerabilidade 

Indicadores 

Acesso ao saneamento (% População) Quadro institucional (Q) 

Produtividade agrícola ($/m3) Densidade demográfica (No/km2) 

Variação na produtividade agrícola (%) RSPI12 

Variação na produtividade industrial (%) RSPI6 

Variação no armazenamento de água (%) 
Status da infraestrutura do sistema de águas residuais 
(Q) 

Eficiência da rede de distribuição (%) Status da infraestrutura de abastecimento de água (Q) 

Indicador de estresse - água subterrânea (GDSI) Reuso da água (percentagem) 

Produto Interno Bruto (mUSD$/capita) Governança (águas residuais) (Q) 

Índice de vazão (%) Governança (Hídrica) (Q) 

Nota: (Q) significa que se trata de um indicador qualitativo 

 

3.2 Modulo Operacional 

O Módulo Operacional do SSD reúne um conjunto de ferramentas, que têm por base um 

Modelo de Balanço Hídrico Simples (Simple Water Balance Model ou SWBM na 

terminologia inglesa). Além deste modelo de alocação de água, fazem parte do Módulo 

Operacional o Índice de Vulnerabilidade às Condições Adversas Relacionadas com a Água, 

a Ferramenta de Avaliação da Irrigação e o modelo POSEIDON, que serão descritos a 

seguir. 

 

Modelo de Balanço Hídrico Simples  

O Modelo de Balanço Hídrico Simples (Simple Water Balance Model ou SWBM na 

terminologia inglesa) é o principal componente do módulo Operacional. O seu objetivo 

principal é simular a distribuição de água numa rede de distribuição. O esquema conceitual 

de uma rede é apresentado na Figura 2. 

 

Figura 2. Esquema conceptual do modelo de balanço hídrico simples 

A rede é composta por nós (Nodes) e ligações (Links). Os nós são classificados em duas 

categorias diferentes: 

 Origens de água: 

o Fonte de água 



o Estação de tratamento de águas 

o Estação de tratamento de águas residuais 

 Nós de consumo: 

o Urbano 

o Industrial 

o Agrícola 

As origens de água são caracterizadas por um valor mensal de fornecimento, enquanto os 

nós de consumo apresentam um valor mensal de demanda. 

A ligação entre estes nós é realizada através das ligações, que podem ser de dois tipos: 

 Fluxo de água 

 Fluxo de água residual 

Ambos são caracterizados por um valor mensal de capacidade máxima. 

Adicionalmente existe o elemento Área de Estudo que é utilizado para definir a área da 

bacia em estudo assim como o valor de parâmetros globais tais como a área coberta por 

vegetação, o ano inicial da simulação e outros parâmetros necessários ao cálculo do módulo 

operacional. 

A alocação de água é definida por um sistema de prioridades nos nós de consumo, que visa 

criar regras na distribuição da água ao longo da rede. Cada nó de consumo tem uma 

prioridade entre 1 (prioridade alta) e 5 (prioridade baixa), sendo 1 o valor padrão. Num caso 

de escassez de água, os nós de consumo com prioridade mais elevada serão os primeiros a 

receber água. Os nós de consumo com a mesma prioridade recebem, a menos de restrições 

na capacidade de abastecimento das fontes ou ligações associadas, quantidades 

semelhantes de água. 

De forma a simular a alocação de água foi desenvolvido um algoritmo que utiliza o já 

referido sistema de prioridades e as características da rede, nomeadamente limites, 

capacidades, necessidades e origens de água. O algoritmo tem como objetivo maximizar o 

uso de água e reduzir o déficit em todos os nós de consumo do sistema, minimizando assim 

a Demanda Não Coberta (Non covered demand ou NDC na terminologia inglesa) e o 

Indicador de Stress Hídrico (Water Stress Index ou WSI na terminologia inglesa). 

 

Índice de Vulnerabilidade às Condições Adversas Relacionadas com a Água  

O Índice de Vulnerabilidade às Condições Adversas Relacionadas com a Água (Adverse 

Water Related Conditions VI ou AWRC VI na terminologia inglesa) tem uma abordagem 

diferente à avaliação da vulnerabilidade, no sentido em que define a vulnerabilidade em 

relação a um patamar a partir do qual um sistema está suscetível a um dano ou prejuízo. 

Está diretamente ligado à exposição do sistema a perigos, a sua sensibilidade e a sua 

capacidade de adaptação. Neste contexto, exposição, sensibilidade e capacidade adaptativa 

são considerados os três aspetos de vulnerabilidade, os quais são definidos pelo 

Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC, 2001) e Gallopín (2006), da seguinte 

forma: 

 Exposição: a natureza, grau, duração ou extensão com o qual um sistema está em 

contato ou sujeito a perturbações; 



 Sensibilidade: o grau em que um sistema pode ser modificado ou afetado por uma 

perturbação ou um conjunto de perturbações. 

 Capacidade adaptativa: a capacidade que o sistema apresenta para se adaptar a 

perturbações, para moderar potenciais danos, para tirar vantagem de oportunidades 

ou para lidar com as consequências de possíveis transformações. 

Os aspetos de exposição e sensibilidade estão ligados, e juntos expressam os impactos 

potenciais no sistema analisado, sendo associado positivamente à vulnerabilidade. Pelo 

contrário, a capacidade adaptativa expressa o potencial do sistema para lidar eficazmente 

com os impactos e riscos associados, tendo um peso negativo na vulnerabilidade. 

Com base nestes aspetos foram selecionados pela equipa do parceiro NTUA um conjunto 

de indicadores, que foram integrados no modelo operacional do SSD, para calcular o AWRC 

VI pelo método de Análise de Componentes Principais. A grande maioria dos seus valores 

são obtidos através do algoritmo de alocação de água do modelo de balanço hídrico 

simples, sendo que os que não podem ser obtidos desta forma são explicitamente definidos 

pelo usuário. O AWRC VI varia entre 0%, correspondente à situação de limiar dos 

indicadores de vulnerabilidade até 100%, correspondente ao valor obtido, antes de 

normalização do índice, para o caso de estudo mais crítico na região. No âmbito do Projeto 

o caso de estudo mais crítico foi o da Região Metropolitana de São Paulo. 

 

Ferramenta de Avaliação da Irrigação 

A escassez de água tem um impacto profundo na produção agrícola. Sem água os 

agricultores ficam sem meios para irrigar as suas plantações e, como consequência, sem 

meios para garantir a produção e rendimento pretendido. Numa tentativa de ajudar à 

resolução deste problema crescente, muitos métodos e técnicas de irrigação foram 

estudados e testados desde os primórdios da agricultura moderna. 

O contexto da América-Latina requer algumas considerações específicas, tendo em conta 

as práticas de gestão da água, desenvolvimentos agrícolas, sistemas de irrigação, 

características sociais e regulamentações onde estão incluídas as normas de reutilização de 

água. Para simular tais cenários foi desenvolvida uma ferramenta denominada Ferramenta 

de Avaliação da Irrigação (Irrigation Assessment Tool ou IAT na terminologia inglesa) 

responsável pela avaliação das necessidades de água em função das culturas previstas 

para um perímetro agrícola. A ferramenta foi desenvolvida de forma a funcionar 

autonomamente, requerendo apenas como dados de entrada a definição das zonas 

agrícolas em análise. Entre os dados obrigatórios estão os tipos de plantações, o sistema de 

irrigação em uso e o tipo de solo. Depois de caraterizadas as zonas agrícolas, a ferramenta 

calcula as necessidades de irrigação em intervalos mensais, assim como o rendimento 

potencial das plantações. 

O IAT está integrado no SSD de forma completamente transparente, sendo utilizado para o 

cálculo das necessidades de água dos nós de consumo relativos à agricultura. 

 

POSEIDON 

O POSEIDON é uma ferramenta que permite avaliar as opções de reúso de água, 

nomeadamente, no que toca às tecnologias a utilizar em estações de tratamento de água 



residual, e dar suporte a tomada de decisão de forma a mitigar a escassez de água. Este 

processo engloba três fases distintas: identificação de um possível cenário de implantação 

de processos de reúso de água, definição de dados e avaliação final das diferentes opções. 

Assim que o cenário é identificado, diferentes tipos de informações e dados devem estar 

disponíveis para que a avaliação das opções de reúso seja possível, nomeadamente: 

 Água disponível para reúso (qualidade, quantidade e localização) 

 Reúso pretendido (qualidade) 

 Vários parâmetros específicos do local a analisar (e.g. custo de energia, custo de 

mão de obra, etc.) 

O POSEIDON inclui em seu banco de dados uma ampla variedade de tecnologias de 

tratamento, as quais são agrupadas nas seguintes categorias: tratamento primário, 

tratamento secundário, tratamento terciário e desinfeção. Estas tecnologias trabalham 

normalmente em conjunto, sendo este conjunto denominado sistema de tratamento. Cada 

combinação pode agrupar no máximo 10 tecnologias, sendo possível ao usuário 

personalizar combinações em novos sistemas de tratamento. 

Em cada cenário de reciclagem e reúso de água o POSEIDON calcula a eficiência da 

remoção de poluentes para cada um dos sistemas de tratamento considerados, assim como 

o custo do tratamento e outros critérios de avaliação. 

O POSEIDON também funciona independentemente do Módulo Operacional, constituindo o 

Módulo de Reciclagem e Reúso de Água do SSD. 

 

4. Aplicação à Região Metropolitana de São Paulo 

A Região Metropolitana de São Paulo foi analisada, no contexto do projeto COROADO, 

através do sistema de suporte à decisão desenvolvido pela FEUP, usando o ambiente web 

disponibilizado em www.coroado.ml. A região foi avaliada tanto pelo módulo de avaliação da 

vulnerabilidade, como pelo módulo operacional, como apresentado nos itens subsequentes. 

 

4.1 Módulo de avaliação da vulnerabilidade 

No módulo de avaliação da vulnerabilidade, o índice de vulnerabilidade às mudanças das 

condições da água (WCC VI - Water Changing Conditions vulnerability Index, na designação 

em inglês) foi aplicado à RMSP. No Quadro 3 mostra-se a lista de indicadores que compõem 

o WCC VI, preenchido para o caso de estudo da RMSP no SSD do projeto COROADO. Os 

valores em negrito identificam a situação neste caso de estudo. 

 

Quadro 3. Indicadores do índice de vulnerabilidade às mudanças das condições da água para a 
RMSP 

INDICADORES 
CLASSIFICAÇÃO 

0 1 2 3 4 5 

Acesso ao saneamento (% População) 100 
99.9 a 
95.00 

94.99 a 
90.00 

89.99 a 
80.00 

79.99 a 
70.00 

< 70 

Produtividade agrícola ($/m3) 0.5 a 5 5.1 a 15 15.1 a 40 40.1 a 60 60.1 a 80 > 80 

Variação na produtividade agrícola (%) > -5 - 5 a -0.1 0 0.1 a 5 5.1 a 10 > 10 

http://www.coroado.ml/


Variação na produtividade industrial (%) > -5 - 5 a -0.1 0 0.1 a 5 5.1 a 10 > 10 

Variação no armazenamento de água (%) > 20 20 a 0.1 0 -0.1 a -10 -10.1 a -20 < -20 

Eficiência da rede de distribuição (%) 100 
99.9 a 
95.00 

94.99 a 
90.00 

89.99 a 
80.00 

79.99 a 
60.00 

< 60 

Indicador de estresse - água 
subterrânea (GDSI) 

0 a 2 2.1 a 20 20.1 a 50 50.1 a 60 60.1 a 100 > 100 

Produto Interno Bruto (mUSD$/capita) > 30 25 a 30 15 a 24.99 7 a 14.99 2 a 6.99 < 2 

Índice de vazão (%) < 0.09 
0.10 a 
0.19 

0.20 a 
0.29 

0.30 a 
0.39 

0.40 a 
0.49 

> 0.50 

Quadro institucional (Q) Excelente Bom Suficiente Justo Ruim 
Não 

existente 

Densidade demográfica (No/km2) < 19.1 
19.1 a 
50.0 

50.1 a 
90.0 

90.1 a 
150.0 

150.1 a 
250.0 

> 250.0 

RSPI12 > 0.50 
-0.49 a 

0.49 
-0.50 a -

0.99 
-1.00 a -

1.49 
-1.50 a -

1.99 
< -2.00 

RSPI6 > 0.50 
-0.49 a 

0.49 
-0.50 a -

0.99 
-1.00 a -

1.49 
-1.50 a -

1.99 
< -2.00 

Status da infraestrutura do sistema de 
águas residuais (Q) 

Excelente Bom Suficiente Justo Ruim 
Não 

existente 

Status da infraestrutura de 
abastecimento de água (Q) 

Excelente Bom Suficiente Justo Ruim 
Não 

existente 

Reuso da água (percentagem) > 80 80 a 65 64.9 a 45 44.9 a 30 29.9 a 20 < 20 

Governança (águas residuais) (Q) Excelente Bom Suficiente Justo Ruim 
Não 

existente 

Governança (Hídrica) (Q) Excelente Bom Suficiente Justo Ruim 
Não 

existente 

 

O  

Quadro 4 mostra os resultados da aplicação da análise de vulnerabilidade à RMSP. Os 

valores indicam claramente que esta região sofre de uma elevada vulnerabilidade às 

alterações das condições da água, em particular, em relação à escassez da água. Isto 

corrobora a análise feita ao caso de estudo do Alto Tietê, em virtude da grande pressão 

sobre os recursos hídricos da região, densamente urbanizada e industrializada. 

 

Quadro 4. O WCC VI e seus sub-índices aplicados à RMSP 

IV à Seca 49% 

IV ao Stress Hídrico 64% 

IV à Escassez de Água 67% 

WCC VI 61% 

 

4.2 Módulo operacional 

A Figura 3 mostra o modelo de balanço hídrico que foi desenvolvido para a RMSP. Este 

modelo tenta reproduzir as principais ligações de água entre as principais fontes de água da 

região, nomeadamente, vários reservatórios de superfície e os principais pontos de 

consumo. Face à sua baixa representatividade os consumos de zonas agrícolas, que estão 

espalhadas por toda a região, não foram consideradas. Uma vez que o objetivo é o de 

avaliar o efeito da reciclagem e reúso da água na diminuição da vulnerabilidade da região, 

também foram consideradas as 5 principais estações de tratamento de água residual 

(ETAR) da região. 



 

Figura 3. SSD: Modelo de balanço hídrico da RMSP 

 

Foram considerados quatro cenários de avaliação da vulnerabilidade a condições adversas 

de alocação de água na RMSP, definidos da seguinte forma: 

 Cenário base - Condições existentes na RMSP com uma outorga do Sistema 

Cantareira de 30 m3/s. Este cenário corresponde às condições na RMSP até ao ano 

2012. 

 PCJ 18 - Condições existentes no cenário base com a outorga do sistema Cantareira 

reduzida a 18 m3/s. Este cenário corresponde às condições mais recentes na RMSP. 

 PCJ18 + R&R - Condições existentes no cenário PCJ 18, com coleta de esgoto na 

população abastecida pelo sistema Cantareira aumentada de 86% para 97% e reúso de 

água da ETAR Pq Novo Mundo, com capacidade máxima ampliada para 12 m3/s. Este 

cenário corresponde a manter a situação de consumo atual, mas reciclando a água para 

consumo humano. 

 PCJ18 + Poupança - Condições existentes no cenário PCJ 18, com redução da 

demanda da população abastecida pelo sistema Cantareira de 127,31 m3/dia/hab para 

87,75 m3/dia/hab. Este cenário corresponde reduzir a vulnerabilidade da região através 

da redução do consumo de água. 

  



Quadro 5. Resultados do módulo operacional aplicado à RMSP 

Cenário AWRC VI WSI NCD 

Cenário base 100% 93.8% 0% 

PCJ18 103% 93.9% 9.1% 

PCJ18 + R&R 73% 93.9% 0% 

PCJ18 + Poupança 100% 93.3% 0% 

 

O   



Quadro 5 demonstra que a RMSP se encontrava numa situação de elevada vulnerabilidade 

a condições adversas de uso de água. O AWRC VI aumenta do primeiro para o segundo 

cenário, em virtude da diminuição de água disponível. A introdução do reúso da água ajuda 

a colmatar a falta de água até que a demanda seja totalmente satisfeita e reduzindo a 

vulnerabilidade, significativamente para 73%. Já o último cenário mostra uma ligeira 

diminuição da vulnerabilidade, em virtude da diminuição das solicitações, do lado da procura 

de água, para uma redução equivalente da demanda não satisfeita (NCD). Já o WSI e o 

NCD demonstram que apesar de a região não estar com déficit de água, utiliza a quase 

totalidade dos recursos da região. O cenário PCJ18 demonstra claramente a fragilidade da 

região, que está dependente das outorgas do Consórcio PCJ para poder fazer face às suas 

necessidades de água. Neste cenário, a percentagem de demanda de água que não fica 

coberta é de 9.1%, correspondente à população abastecida pelo sistema Cantareira. Os 

cenários PCJ18 + R&R e PCJ18 + Poupança demonstram que uma solução para esta 

diminuição da disponibilidade de água passam, ou pelo reuso da água, ou por uma 

diminuição drástica (cerca de 28%) no consumo de água no setor urbano desta região. 

 

5. Conclusões 

Nesta comunicação foi apresentado o sistema de suporte à decisão do Projeto COROADO. 

As suas diferentes componentes foram sumariamente descritas e a sua aplicação ao caso 

de estudo do Alto Tietê foi apresentado. 

Conclui-se que a região metropolitana de São Paulo, inserida na bacia hidrográfica do Alto 

Tietê está sob forte estresse hídrico, devido ao consumo quase total dos recursos hídricos 

da bacia hidrográfica. O estudo de um cenário de redução da outorga disponível para o 

sistema Cantareira demonstra que conduzirá ao surgimento de falhas de abastecimento na 

região. Um outro cenário estudado, em que se prevê o reúso de água para compensar a 

menor outorga do sistema Cantareira revela que é possível mitigar os seus efeitos, pelo 

reúso da água. Uma alternativa possível, mas de elevada restrição é a diminuição do 

abastecimento de água à população abastecida pelo sistema Cantareira em cerca de 28%. 

Por fim, verifica-se que o Sistema de Suporte à Decisão desenvolvido no âmbito do projeto 

COROADO é uma ferramenta com grande potencial para ser utilizada pelos tomadores de 

decisão para a identificação e avaliação de opções para a otimização da gestão de recursos 

hídricos. 
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