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Resumo – A RMSP possui um dos maiores sistemas de abastecimento do mundo, formado por oito 

sistemas parcialmente interligados. Em 2013-2015 a região vem sofrendo a pior seca histórica, 

especialmente no sistema Cantareira que abastecia aproximadamente metade da região. Medidas 

mitigadoras recentes incluem alterações operacionais, redução de pressão, bônus, multas e obras 

emergenciais como a captação do volume morto do Cantareira. Projetos de expansão vêm sendo 

estudados, mas apresentam conflitos com bacias vizinhas. Uma alternativa é a transferência de até 

5,1 m³/s da bacia do Paraíba do Sul. Essa bacia é utilizada para a produção de energia, 

abastecimento de cidades do Vale do Paraíba e é a principal fonte de abastecimento da Região 

Metropolitana do Rio de Janeiro. Diferentes técnicas de modelagem tem sido utilizadas para 

otimizar a operação de sistemas complexos de reservatórios. O SISAGUA é um modelo com 

PNLIM desenvolvido para o planejamento e operação de sistemas de abastecimento de água com 

prioridades preemptivas: evitar ou minimizar o racionamento, melhorar a distribuição dos 

armazenamentos e minimizar custos operacionais. Este trabalho apresenta um exemplo de aplicação 

do SISAGUA como ferramenta de suporte à decisão para avaliar os benefícios e impactos das 

principais alternativas propostas no abastecimento da RMSP. 
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THE 2013-2015 DROUGHT AND WATER SUPPLY PLANNING AND 

OPERATION IN THE METROPOLITAN REGION OF SÃO PAULO 
 

Abstract – The MRSP has one of the largest water supply systems in the world, derived from eight 

partially interlinked systems. In 2013-2015 the region suffered from the worst drought in its history, 

especially in the Cantareira system used to supply about half of the region. Recent mitigation 

measures include operational changes, pressure reduction, discounts, penalties, emergency works 

such as pumping water from the dead storage of the Cantareira system. Though projects for capacity 

expansion are under study, they may conflict with neighboring basins. One alternative is transfer up 

to 5.1 m³/s from the Jaguari reservoir. Currently, it is used for energy production and water supply 

to cities in the Paraíba Valley, and is the main source of water supply to the Metropolitan Region of 

Rio de Janeiro. Different modeling techniques have been employed to optimize the operation of 

complex reservoir systems. SISAGUA is a MINLP optimization model that has been developed for 

the planning and operation of water distribution systems with preemptive priorities: avoiding or 

minimizing shortages, optimizing storage distribution and minimizing operational costs. This paper 

presents an example of using the SISAGUA model as a decision support tool to evaluate the 

benefits and impacts of the proposed water transfer alternatives. 
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INTRODUÇÃO 

 

A Região Metropolitana de São Paulo (RMSP), com 20,9 milhões de habitantes, é 

caracterizada pela baixa disponibilidade hídrica per capita e requer a transferência de água de outras 

bacias. O abastecimento de água na região se dá por oito sistemas parcialmente interligados: 

Cantareira, Guarapiranga, Alto Tietê, Rio Grande, Rio Claro, Alto Cotia, Baixo Cotia e Ribeirão da 

Estiva. Cantareira é o maior sistema, com 45% da capacidade de produção instalada do sistema 

total. Recebe transferência de água de tributários do Rio Piracicaba e das bacias Piracicaba, 

Capivari e Jundiaí. O sistema integrado é operado pela Sabesp. 

Para lidar com a atual crise, o governo do estado de São Paulo e a Sabesp estão tomando 

medidas que incluem o gerenciamento e redistribuição da operação em áreas integradas, redução de 

pressão, descontos e multas para o incentivo da redução, aumento do investimento em controle de 

perdas. Adicionalmente medidas estruturais e obras emergenciais vêm sendo feitas, como a 

captação de água do volume morto do Sistema Cantareira por bombeamento, abaixo do nível de 

captação por gravidade. Outras obras emergenciais vêm sendo realizadas para reforçar o Sistema 

Alto Tietê, tais como: transferência de 4 m³/s da Billings (braço Rio Grande) para a Taiaçupeba; 

captação de 1,2 m³/s do Rio Itatinga para o reservatório de Jundiaí; 1,0 m³/s do Ribeirão 

Sertãozinho para o reservatório Jundiaí; 0,8 m³/s do Rio Guaió para o reservatório de Taiaçupeba, e 

0,5 m³/s do Rio Guaratuba para o sistema Rio Claro. Para reforçar o Sistema Billings: Ampliação da 

EE Taquacetuba para 5 m³/s; 2 m³/s do Alto Juquiá para Ribeirão Santa Rita (Guarapiranga) e 1 

m³/s do Alto São Lourenço para Ribeirão Lavras. Projetos para a expansão da capacidade do 

sistema incluem a captação de 4,7 m³/s (6,4 m³/s de capacidade máxima) de São Lourenço; o 

reforço para o Sistema Cantareira com 5,1 m³/s do Jaguari (Paraíba do Sul); estações de reuso 

indireto ETE Barueri para a ETA Baixo Cotia (1 m³/s) e Guarapiranga (2 m³/s); reforço para o 

sistema Alto Tietê com captação no rio Itapanhaú (2,8 m³/s) e reforço para o Sistema Rio Grande, 

com 2,2 m³/s do Rio Pequeno. 

Diferentes técnicas de modelagem como programação linear (PL), programação não linear 

(PNL) e programação dinâmica (PD) vem sido aplicadas para otimizar a operação a operação de 

sistemas complexos de reservatórios (Lund 2005, Simonovic 192, Yeh 1985). Técnicas de lógica 

difusa (Mousavi et al. 2004), rede neural artificial (RNA) e algoritmos genéticos (AG) também tem 

sido utilizadas. Regras de racionamento também têm sido estudados como parte de modelos de 

planejamento para lidar com condições de seca (Shih e ReVelle 1994, 1995; Tu et al 2008; Zhao et 

al 2014). O SISAGUA (Barros et al. 2008; Zambon et al. 2008) é um modelo de otimização de 

programação não linear inteira mista (PNLIM) desenvolvido para otimizar o planejamento e a 

operação de distribuição de sistemas com prioridades preemptivas: evitar ou minimizar o 

racionamento, otimizar a distribuição dos armazenamentos e minimizar custos operacionais. 

Neste estudo, o modelo SISAGUA foi utilizado como uma ferramenta de suporte à decisão 

com a finalidade de avaliar os benefícios e impactos das principais alternativas de transferência de 

água, considerando a atual condição de seca da RMSP, bem como da gestão da demanda. 

 

METODOLOGIA 

 

No modelo SISAGUA os componentes do sistema de distribuição de água são caracterizados 

por nós e arcos. Há vários tipos de nós, incluindo junção, reservatório, outras fontes e pontos de 

demanda. Os arcos podem representar adutoras ou canais, estações de tratamento e elevatórias. 

Cada arco tem as suas próprias características, incluindo limites superiores e inferiores para a vazão, 
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vazão para cada intervalo de tempo e custos associados. Um valor negativo da vazão indica o 

escoamento do nó final para o nó inicial. A captação nos reservatórios é condicionada pelo seu 

armazenamento em cada intervalo de tempo e regras de racionamento. A otimização é realizada 

sequencialmente em três etapas, utilizando o conceito de prioridades preemptivas. 

Passo 1: minimizar a diferença quadrática entre a demanda e o fornecimento para cada um dos 

nós de demanda. A função de penalidade quadrática minimiza a intensidade do racionamento e 

equilibra espacial e temporalmente a distribuição de abastecimento em períodos de seca: 

 (1) 

onde i = intervalo de tempo, nd = nó de demanda, di = duração do intervalo de tempo (10
6
 s), 

XNnd,i = razão entre o abastecimento de água e demanda, Dnd,i = demanda (m³/s), e Wnd,i = 

coeficiente de ponderação para definir as prioridades de atendimento às demandas. 

Passo 2: Determinar a política de operação para o sistema de reservatórios, minimizando o 

desvio entre o armazenamento e a meta para cada reservatório: 

 (2) 

onde nr = nó reservatório, STNR, i = armazenamento meta (10
6
 m³), Snr,i = armazenamento no 

reservatório (10
6
 m³), e Wnr,i = peso para definir as prioridades de armazenamento. 

Passo 3: minimizar o custo total da operação de adução, tratamento, ou de outros dispositivos 

hidráulicos especiais para determinar a distribuição de vazões na rede: 

 (3) 

onde a = arco, Qa,i = vazão (m
3
/s), e Ca,i = custo unitário ($/m³). 

A otimização está sujeita a um conjunto de restrições: limites das variáveis, equação da 

continuidade para nós e reservatórios e regras de racionamento. O General Algebraic Modeling 

System (GAMS 2015) é usado para resolver o problema de PNLIM quando as regras de 

racionamento discretas são aplicadas, ou PNL na opção de regras de racionamento contínuas. 

 

ESTUDO DE CASO 

 

Este estudo considera duas alternativas: (1) a transferência de até 5 m³/s do reservatório 

Jaguari, no afluente do Rio Paraíba do Sul, até o reservatório Atibainha, integrante do sistema 

Cantareira; e (2) a transferência de até 4,7 m³/s de água a partir do novo sistema de São Lourenço. 

O Paraíba do Sul é um rio interestadual e, portanto, cria um conflito de interesses entre São Paulo, 

Minas Gerais e Rio de Janeiro. Isto porque a água do rio atualmente é utilizada para a produção de 

energia, abastecimento de água para cidades do Vale do Paraíba, e é a principal fonte de água para a 

Região Metropolitana do Rio de Janeiro e seus 12,1 milhões de habitantes. 

A Figura 1 mostra os nós e arcos no modelo SISAGUA para a Região Metropolitana de São 

Paulo, bem como a transposição prevista do Paraíba do Sul. Os nós representam os oito sistemas 

produtores e as principais áreas de demanda. Os sistemas produtores são: 

 Cantareira, capta água de cinco rios com seus reservatórios interligados: Jaguari, Jacareí, 

Cachoeira, Atibainha e Juqueri. Capacidade de 33 m³/s; 

 Baixo Cotia: capta água do Rio Cotia e tem uma capacidade de 0,9 m³/s; 
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 Alto Cotia: capta água do Rio Cotia superior e tem uma capacidade de 1,2 m³/s; 

 Guarapiranga tem uma capacidade de 14 m³/s; 

 Rio Grande: localizado no reservatório Billings e tem uma capacidade de 4,8 m³/s; 

 Ribeirão Estiva: capta água do Ribeirão da Estiva e tem uma capacidade de 0,1 m³/s; 

 Rio Claro: capta água do Ribeirão do Campo e tem uma capacidade de 4 m³/s; 

 Alto Tietê: interliga os reservatórios de Paraitinga, Ponte Nova, Biritiba, Jundiaí e Taiaçupeba e 

tem uma capacidade de 15 m³/s. 

 
Figura 1 - Esquema do sistema de abastecimento de água da RMSP 

A atual seca afetou gravemente o sistema Cantareira. A Figura 2 mostra a variação de 

armazenamento no sistema desde 1982. A Figura 3 compara as vazões afluentes ao sistema: médias 

mensais, o ano mais seco da história de dados disponíveis até 2012 (1953), mais 2013, 2014 e parte 

de 2015. Pode-se ver que 2013 a partir de abril até o final do ano foi muito semelhante a 1953, e na 

sequência em 2014 recebeu apenas 38% da média anual de 1953, ou 21% da média de longo termo. 

 
Figura 2 - Armazenamento do Sistema Cantareira de 1982 a 2015 (ANA 2015) 
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Figura 3 - Vazões médias mensais afluentes ao sistema Cantareira (ANA 2015) 

O modelo foi processado considerando 120 intervalos de tempo mensais e armazenamento 

inicial em reservatórios a partir de 1 de Junho de 2015. A demanda atual é de 70 m³/s. Os dados de 

entrada para o modelo foram obtidos da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo 

(Sabesp 2015), do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS 2015) e da Agência Nacional de 

Águas (ANA 2015). 

O caso de estudo é semelhante ao apresentado por Barros et al. (2008) e atualizado com as 

demandas e os níveis de armazenamento atuais, o aumento de volume útil pelo uso da captação 

flutuante no sistema Cantareira, e as capacidades de produção das estações de tratamento de água. 

Para estudar as possibilidades de abastecimento e de recuperação do armazenamento foram 

consideradas três configurações do sistema: 

 A: sistema existente; 

 B: transferência de água do Paraíba do Sul até 5 m³/s (PS); 

 C: transferência do PS como na B e, além disso, até 4,7 m³/s de São Lourenço (SL); 

 X: Como em C, mas a demanda reduzida em 15%. 

Dois cenários hidrológicos foram considerados: 

 D: seca prolongada para os próximos dois anos, repetindo as vazões do histórico de 

1953 e 1954 e com horizonte de planejamento de 10 anos; 

 S: série histórica a partir de 1930, com um horizonte de planejamento de 60 anos. 

O cenário hidrológico D avalia o efeito de uma seca prolongada no sistema existente com ou 

sem as opções de expansão. O cenário S avalia a confiabilidade em longo prazo do sistema para 

atender demanda nas configurações atuais e com as opções de expansão. 

O volume útil nos sistemas Cantareira e Guarapiranga - os dois principais sistemas - para o 

cenário de seca D e configurações do sistema A é apresentado na Figura 4. Nesta configuração de 

sistema e cenário hidrológico, durante quatro anos a demanda atendida deveria reduzir para 86% 

(déficit de 14%), e utilizados 100% dos volumes dos reservatórios. Para as configurações B e C, as 

trajetórias de armazenamento seriam muito semelhantes, apenas com melhores níveis de 

atendimento: para a configuração B, poderia ser atendida 93% da demanda por quatro anos e para a 

configuração C poderia ser atendida plenamente a demanda. Em todos os casos, seriam necessários 

mais de cinco anos para recuperação dos níveis normais dos reservatórios. 
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Figure 4 - Armazenamento para o cenário da seca e sistema existente (D-A) 

A Figura 5 apresenta a variação de armazenamento em ambos os sistemas com a transposição 

do PS e o novo sistema SL, mas demanda reduzida em 15%. Neste caso, há pleno atendimento e 

níveis normais de armazenamento são recuperados em menos de dois anos. 

  
Figura 5 - Armazenamento para o cenário de seca, redução da demanda, PS e SL (D-X) 

A Figura 6 e a Figura 7 apresentam a variação de armazenamento nos sistemas Cantareira e 

Guarapiranga usando cenário com série histórica S para os cenários da configuração atual do 

sistema e com os dois sistemas de expansão. 

   
Figura 6 - Armazenamento para o cenário série histórica e sistema atual (S-A) 

   
Figura 7 - Armazenamento para o cenário série histórica, transferência PS e SL (S-C) 
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Um resumo dos resultados de abastecimento e de armazenamento para cada configuração do 

sistema e cenário hidrológico é apresentado na tabela 1 

Tabela 1 - Resumo dos resultados: configuração do sistema x cenários hidrológicos 

Sistema Cenário Abastecimento Armazenamento 

A: Sistema Existente Seca de 1953 4 anos com 86% 64 meses para recuperar 

B: Transferência PS Seca de 1953 4 anos com 93% 60 meses para recuperar 

C: Transferência PS e SL Seca de 1953 atendimento pleno 54 meses para recuperar 

X: como C, mas com 

demanda reduzida 15% 
Seca de 1953 atendimento pleno 20 meses para recuperar 

A: Sistema Existente 60 anos 

maior parte do 

tempo entre 89% e 

95% 

um período de 

armazenamento baixo no 

Cantareira, muito frequente 

no Guarapiranga 

B: Transferência PS 60 anos 
20 meses de 720 a 

96% 

poucos eventos de baixo 

armazenamento 

C: Transferência PS e SL 60 anos atendimento pleno 
maior parte do tempo acima 

de 40% 

Em todas as configurações de sistema e cenários hidrológicos os atendimentos aos nós de 

demanda foram equivalentes, de modo que as transferências internas não foram um fator limitante. 

 

CONCLUSÕES 

 

O SISAGUA é um modelo de otimização de programação não linear inteira mista (PNLIM) 

que tem sido desenvolvido para a otimização do planejamento dos sistemas de distribuição de água. 

O processo de otimização é executado em três etapas usando o conceito de prioridades preemptivas: 

evitar ou minimizar o racionamento, melhorar a distribuição dos armazenamentos e minimizar os 

custos operacionais. 

A Região Metropolitana de São Paulo (RMSP) está sofrendo a pior seca de sua história. Este 

artigo apresentou um exemplo da utilização do modelo SISAGUA para ajudar a diagnosticar o 

sistema existente e considerar as principais alternativas de expansão previstas: a transferência de 

água do rio Paraíba do Sul e a transferência de água a partir do novo sistema de São Lourenço. Elas 

foram analisadas com um cenário seco para avaliar o efeito de uma seca prolongada, assim como 

com a série histórica de vazões para avaliar a confiabilidade do sistema a longo prazo. 

Os resultados indicam que o sistema existente não é capaz de atender a demanda atual. A seca 

prolongada resultaria em cerca de 14% de corte no atendimento por quatro anos e levaria mais de 

cinco anos para recuperar os níveis normais de armazenamento. Durante este período de tempo, 

falhas moderadas poderiam ser esperadas. A transferência de água do Paraíba do Sul contribui 

significativamente para o sistema Cantareira, mas não é suficiente para suprir de maneira confiável 

a demanda atual. A soma da transferência do Paraíba do Sul e o novo sistema São Lourenço se 

mostraram confiáveis para abastecer plenamente a demanda atual sob condições hidrológicas 

variáveis, bem como recuperar os níveis normais de armazenamento em mais de quatro anos. A 

gestão da demanda reduzindo o consumo em 15% também é muito eficaz para melhorar a 

confiabilidade e a resiliência do sistema, com a recuperação muito mais rápida do armazenamento, 

mas apenas quando as alternativas de expansão previstas estiverem em operação. 
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