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RESUMO 

Este artigo tem como eixo temático a disponibilidade hídrica para abastecimento de água, no contexto da 

interligação das represas Jaguari – bacia do rio Paraíba do Sul – e Atibainha – bacias dos rios Piracicaba, 

Capivari e Jundiaí (PCJ), além do processo de intensificação de eventos extremos naturais, que tem as mudanças 

climáticas como uma das maiores ameaças ao desenvolvimento sustentável. Portanto, com a aplicação da 

Dinâmica de Sistemas, nesse estudo analisam-se algumas características de parte do sistema que abastece a 

Região Metropolitana de São Paulo (RMSP), bacias PCJ e Vale do Paraíba, e elementos de planejamento da 

infraestrutura de abastecimento público de água, no que se refere à dinâmica da interligação das represas 

supracitadas, que foi concebida para melhorar a capacidade de abastecimento tanto do Sistema Cantareira, 

quanto dos sistemas associados ao rio Paraíba do Sul. O estudo tenta capturar relações de comportamento do 

sistema, no que diz respeito às interdependências das variáveis associadas à disponibilidade hídrica, 

apresentando uma proposta de modelagem com enfoque na sustentabilidade, utilizando a Dinâmica de Sistemas. 

Os mecanismos de controle propostos na operação (restrição operacional) e na demanda (política de controle), 

regulados por uma variável que correlaciona os níveis das duas represas (“Razão de Controle”), podem ser 

eficientes na tentativa de estabilizar o sistema em cenários de escassez de água, além de auxiliar na gestão dos 

recursos hídricos dentro de uma nova espacialidade. 

1. INTRODUÇÃO 

Associado a uma expansão urbana desordenada, com infraestrutura precária e degradação ambiental, o 

crescimento acelerado da população urbana brasileira exige novas abordagens para o gerenciamento das águas 

urbanas. Para Silveira et al. (2003), isto acontece em razão de dificuldades socioeconômicas, desencadeando 

uma expansão irregular da periferia, com pouca ou nenhuma obediência à regulamentação urbana, presente em 

normas específicas de ocupação do solo, incluindo frequentemente a ocupação de áreas públicas por populações 

de baixa renda. 

Diante do cenário recente de crise hídrica, sobretudo nos estados brasileiros da região sudeste do país (anos 

2013 a 2015), adiciona-se a esse contexto, ainda, o processo de intensificação de eventos extremos naturais 

associados a cenários de mudanças climáticas. 

O desenvolvimento de cenários climáticos através de Modelos Climáticos Globais (MCG) possibilita a 

compreensão dos potenciais impactos devidos às alterações no clima. Entretanto, para Torres e Marengo (2012), 

um dos maiores desafios é a incerteza em escala regional nessas projeções climáticas baseadas em modelos 

numéricos, embora os grandes avanços científicos e computacionais das últimas décadas tenham possibilitado 

um melhor entendimento da dinâmica do sistema climático global. 

No processo de detecção dessas mudanças, a precipitação caracteriza-se como uma das variáveis mais 

importantes para o diagnóstico de extremos de máximos ou mínimos. O aquecimento global, caracterizado pelo 

aumento da temperatura, tem o potencial de causar maiores taxas de evaporação e transportar maiores 

quantidades de vapor de água para a atmosfera, provavelmente acelerando o ciclo hidrológico global (YANG e 

LIU 2011; ZHANG et al. 2011).  

Assim, esse estudo analisa de forma preliminar, a obra de interligação das represas Jaguari – bacia do rio 

Paraíba do Sul – e Atibainha – bacias do Piracicaba, Capivari e Jundiaí (PCJ) (Figura 1), segundo a SABESP 

(2015), foi concebida para a recuperação volume armazenado nas represas do Sistema Cantareira, e a redução do 

risco sistêmico no abastecimento de água na Região Metropolitana São Paulo (RMSP), Região Metropolitana de 
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Campinas (RMC), aglomerados urbanos de Jundiaí e Piracicaba, e outros municípios das bacias dos rios PCJ, 

caso a estiagem severa de 2014 e início de 2015 evoluísse por período prolongado. 

Figura 1: representação esquemática – interligação entre as represas Jaguari e Atibainha. 

 

De acordo com SABESP (2015), essa interligação consiste em um conjunto de instalações para captação de 

uma vazão média anual de 5,13 m³/s a uma vazão máxima de 8,5 m³/s de água do reservatório Jaguari (na bacia 

do Paraíba do Sul), e posterior recalque e adução para o reservatório Atibainha, do Sistema Cantareira na bacia 

dos rios PCJ. E para a segunda etapa, a interligação possibilita o fluxo no sentido inverso, da represa Atibainha 

para a represa Jaguari, de até 12,2 m³/s, em situações específicas de cheia. 

A redistribuição de água deve ser realizada de forma sustentável, de modo a preservar o equilíbrio do 

sistema. Desse modo, para obter informações desse comportamento, no que se refere às interdependências entre 

a disponibilidade hídrica, mudança na infraestrutura do sistema (interligação entre as represas Jaguari e 

Atibainha) e políticas públicas que direcionem para melhor controle de oferta/demanda, apresenta-se uma 

proposta de modelagem utilizando a Dinâmica de Sistemas – diagrama causal. 

A Dinâmica de Sistemas é uma abordagem cuja modelagem captura características essenciais de muitos tipos 

de sistemas. A arte dessa modelagem é descobrir e representar os processos com feedback, estoque e estruturas 

de fluxo, delays, e as não-linearidades, que juntas determinam a dinâmica de um sistema (FORRESTER, 1987). 

Tendo em vista a criticidade das incertezas envolvidas no gerenciamento do sistema de abastecimento 

público de água nas regiões RMSP, bacias dos rios PCJ, e Vale do Paraíba, e considerando os múltiplos atores 

envolvidos, a estruturação do problema com a Dinâmica de Sistemas – diagrama causal, busca obter melhor 

entendimento dessa complexidade do sistema analisado, de modo a direcionar as análises e subsidiar estudos 

pormenorizados no futuro. 

Conforme Carmo e Anazawa (2017), considerar a hidromegalópole – sistema integrado por bacias 

hidrográficas, regiões metropolitanas e municípios – significa compreender a diversidade das demandas de água 

existentes, indicando que a transposição pode significar a diminuição da disponibilidade em situações críticas de 

sazonalidade, ou como resultado de eventos climáticos extremos. 

Para contextualizar, apresentam-se dados de Marengo e Alves (2016), sobre o episódio climatológico de final 

de dezembro de 2013, que foi sucedido pelo mês (janeiro de 2014) mais seco dos últimos 52 anos na região do 

Sistema Cantareira (Figura 2). 
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Figura 2: anomalias de chuva observadas. Dizem respeito à média climatológica de longo termo (1961-90). Fonte: 

Marengo e Alves (2016). 

 

Diferente da mitigação, onde o objetivo é reverter ou eliminar, se possível por completo, os impactos 

causados por determinado evento deflagrador, a adaptação pressupõe medidas imediatas que permitam conviver 

com os impactos causados por determinado evento ou situações em que tais eventos tenham sua frequência 

ampliada. Em certa medida, os impactos também serão reduzidos porque seus efeitos deverão ser minimizados, 

mas o evento continuará a existir (IPCC, 2001; NOBRE, 2011). 

Apresentam-se na Seção 2 os objetivos desse estudo. Na Seção 3 é realizada uma breve caracterização da 

área estudada, e posteriormente, o delineamento da metodologia de análises a ser aplicada. Já na Seção 4 são 

apresentados alguns resultados e discussões, e na Seção 5 são expostas as conclusões obtidas. 

2. OBJETIVO 

Diante das incertezas inerentes ao problema analisado, quais seriam as garantias que podem ser dadas? É 

nesse sentido que esse estudo apresenta uma proposta de modelagem que visa capturar relações de 

comportamento do sistema, no que diz respeito às interdependências das variáveis associadas à disponibilidade 

hídrica, e à sustentabilidade do sistema, considerando os prováveis impactos das mudanças do clima associadas 

às projeções de crescimento populacional, dentro de uma nova espacialidade. 

3. MATERIAIS E MÉTODOS 

Carmo e Anazawa (2017) destacam que a conexão física criada por uma transposição exige decisões que 

considerem a grande heterogeneidade regional materializada na hidromegalópole – um sistema integrado por 

bacias hidrográficas, regiões metropolitanas e municípios. Nesse sentido, é importante que os gestores públicos 

tenham em mente que, com a consolidação dessa hidromegalópole, o potencial de conflito em uma situação de 

escassez prolongada é ampliado de maneira significativa. Assim, é fundamental considerar essa nova 

espacialidade nos processos de gestão da água e do território. 

Reserva técnica dos reservatórios Jaguari e Atibainha 

Segundo SABESP (2014), para evitar a possibilidade de que o volume útil do sistema Cantareira se 

esgotasse, dada a severidade da crise de escassez hídrica que o atingiu no verão 2013-2014, a companhia 

concebeu um projeto para aproveitamento de 182 milhões de m³ da reserva técnica das represas Jaguari/Jacareí 

(município de Joanópolis) e Atibainha (município de Nazaré Paulista). Este volume de água é 1,3 vezes o 

volume total de água da represa Guarapiranga. 

A dimensão hídrica da integração envolve as bacias do Paraíba do Sul, PCJ e Alto Tietê, que recebe águas 

produzidas pelo sistema Cantareira. Já em termos socioeconômicos e de demandas e suprimento de água, são 

envolvidas as regiões metropolitanas de São Paulo, Campinas, Vale do Paraíba e Litoral Norte e Rio de Janeiro 

(SABESP, 2015). 

Para Carmo e Anazawa (2017), essa transposição de águas entre bacias cria interdependência hídrica entre os 

municípios da macrometrópole paulista e da região metropolitana do Rio de Janeiro, em bases infraestruturais, 

um conjunto de mais de trezentos municípios, com cerca de 46 milhões de habitantes. E diante da recente 
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escassez hídrica verificada entre 2013 e 2015, mostrou que as grandes metrópoles da região Sudeste do país 

estão vulneráveis à falta de água. E ainda, conflitos foram explicitados entre os diferentes usuários da água 

(residencial, industrial, agropecuária), e também entre regiões (com maior e menor disponibilidade hídrica). 

Projeções de mudanças climáticas e sazonalidade 

Essa interligação pode significar a diminuição da disponibilidade em situações críticas de sazonalidade, ou 

como resultado de eventos climáticos extremos, de baixa ou elevada pluviosidade, com períodos mais ou menos 

longos. 

Nesse sentido, o desenvolvimento de cenários climáticos através de modelos é fundamental para a 

compreensão dos potenciais impactos devidos às alterações no clima. Assim, para incorporar a mudança 

climática no cenário de estudo, apresentam-se dois indicadores extremos climáticos baseados na precipitação 

diária. Calculados por Lyra et al. (2017), e cobrindo três importantes regiões: Região Metropolitana do Rio de 

Janeiro (RMRJ), Região Metropolitana de São Paulo (RMSP) e Santos. Essas simulações de 5 km resultam de 

um downscaling utilizando o Modelo Climático Global (MCG) HadGEM2-ES (COLLINS et al. 2011) – 

Cenários RCP - 8.5 e 4.5. Os dados são resultantes das simulações do Modelo Climático Regional (MCR) Eta 

RCM (CHOU et al. 2012; MARENGO et al. 2012). 

Desse modo, para analisar as alterações nos extremos de precipitação, foram considerados os seguintes 

indicadores: a precipitação total anual (PRCPTOT), a quantidade de precipitação diária que excedeu o percentil 

95 da precipitação diária (R95p), obtidos por Lyra et al. (2017). 

Para apoiar as análises, adotam-se esses índices para complementar a informação, referente às projeções para 

o período (2011 a 2040). Eles podem apontar as mudanças nas características da precipitação. 

De acordo com Lyra et al. (2017), as projeções desses índices sugerem uma tendência a um clima mais seco 

na maior parte da área de estudo (RMRJ, RMSP e Santos) usando os cenários RCP4.5 (não mostrado) e RCP8.5, 

com uma redução nos PRCPTOT e R95p (Figura 3). 

Figura 3: diferenças entre o período futuro (2011 a 2040) e o período histórico (1961-1990) no cenário RCP8.5. À 

esquerda – PRCPTOT (%) e à direita – R95p (%). Fonte: adaptado de Lyra et al. (2017). 

 

Projetando o final do século, Lyra et al. (2017) apontam uma redução na precipitação anual total, superior a 

50%, em todo o estado do Rio de Janeiro e entre 40 e 45% na RMSP e em Santos. 

Dinâmica de Sistemas: estruturação com diagrama causal 

Tendo em vista a criticidade das necessidades especiais de gerenciamento desse sistema, sobretudo no que se 

refere à especificidade representada pela interligação dessas represas, para a estruturação do problema, 

utilizaram-se informações obtidas a partir de pesquisas em mídia eletrônica (depoimentos de stakeholders 

envolvidos) e pesquisa bibliográfica para identificar a contextualização da situação problemática. 
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Nesse sentido, conforme Sterman (2000), a Dinâmica de Sistemas permite gerenciar sistemas complexos de 

feedbacks, objeto desse estudo. Dentro desse contexto, o Ciclo Causal (Causal Loop) é um conjunto de variáveis 

conectadas por ligações causais, sendo que essas ligações (causa – efeito) tem a missão de representar esses 

feedbacks do sistema. 

Em aspecto mais amplo, para Gies et al. (2014) a combinação entre a modelagem hidrológica e a Dinâmica 

de Sistemas produz uma simulação realista de escassez hídrica, e os efeitos sobre os sistemas naturais. 

Para a estruturação das relações de causalidade, a proposta de modelagem do sistema para a análise da 

interligação entre as represas será utilizando o Software Vensim PLE Plus 6.4, de modo a fazer representações 

sistêmicas para analisar a evolução temporal do sistema em estudos pormenorizados no futuro. 

Diagramas causais tem a missão de explicitar e comunicar a hipótese dinâmica do sistema analisado. 

Hipótese dinâmica do problema: a interligação atuando como um sistema integrado. 

Baseando-se em dois estoques (Figura 4) que representam as represas Jaguari e Atibainha, objeto da 

interligação, sugere-se o controle entre os níveis registrados. Desse modo, estrutura-se o problema admitindo a 

variável "Razão de Controle", relacionando os níveis das represas. 

Figura 4: representação esquemática da variável “Razão de Controle”. 

 

Com essa informação, direciona-se para a hipótese desse estudo – a interligação atuando para garantir o 

sistema integrado – promovendo o equilíbrio sustentável. Para isso, regulada pela variável “Razão de Controle”, 

impõem-se condições de controle "Restrição Operativa" obedecendo às seguintes estratégias, a saber: 

Se >80% - Excelente. Requer pouca atividade de gestão; 

De 80 a 60% - Confortável. Pode haver problema local; 

De 60 a 40% - Preocupante. Gestão necessária; 

De 40 a 20% - Crítica. Gestão indispensável; 

Se <20% - Muito crítica. 

Essas estratégias devem ser analisadas em conjunto com a operação de todo o sistema (ambos os sentidos), tendo 

como referência o nível crítico da “Reserva Útil”. Assim, um controle para observar status de operação “Reserva 

Útil” deve abranger todo o Sistema Cantareira, conforme analisado em Mendes Filho et al. (2016). 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Diversos fatores atuam como indutores de crescimento urbano. Entretanto, considerando a hipótese dinâmica 

do problema, a interligação operando em um sistema integrado, buscaram-se relações de causalidade que 

subsidiassem a estruturação do problema, destacando os efeitos desse ciclo de crescimento urbano, no aumento 

da demanda por água potável. 

Destacando inicialmente as categorias de usos consuntivos (população, irrigação e indústria), tratam-se das 

retiradas do recurso hídrico responsáveis pela diminuição na disponibilidade, espacial e temporalmente. 

Entretanto, deve ser observada a categoria de uso não-consuntivo, referente aos usos que retornam à fonte (lazer, 

diluição e depuração de efluentes). 

Como mecanismos para conter a demanda (uso consuntivo), considerando o Produto Interno Bruto (PIB) 

como variável regulatória o crescimento urbano, acrescentam-se políticas de controle, a exemplo do 
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racionamento de uso da água. Assim, na Figura 5 destaca-se o diagrama causal do problema, no que se refere ao 

loop “Crescimento Urbano”. 

Figura 5: diagrama crescimento urbano. 

 

Considerando projeções de crescimento da demanda, mapeadas nas relações de causalidade indicadas na 

Figura 5, as projeções de mudanças climáticas e sazonalidade discutidas na Seção 3, e visando que a interligação 

promova o equilíbrio sustentável ao sistema, na Figura 6 apresenta-se um diagrama do “Controle de Operação”. 

Esse controle utiliza a variável “Razão de Controle”, criada para atuar como um indicador que relaciona o nível 

em cada represa (Jaguari/Atibainha). Em seguida, a variável "Restrição Operativa", obedecendo às estratégias 

supracitadas, atua na restrição da “Demanda” auxiliada pela “Política de Controle”. 

Figura 6: diagrama do controle de operação. 

 

Essas restrições devem considerar, ainda, os diversos tipos de usos desses reservatórios: prioridade para 

abastecimento – uso consuntivo, volume de controle de cheias, nível mínimo para navegação, nível mínimo para 

lazer, nível mínimo para conservação, descarga mínima para jusante (meio ambiente e diluição), a fim de 

compatibilizar com outros usos, principalmente indústria e irrigação. 

Finalmente, de forma complementar, apresenta-se na Figura 7 o diagrama de “Planejamento das Bacias”. 

Segundo Carmo e Anazawa (2017), a recente escassez hídrica verificada entre 2013 e 2015 evidenciou a 

fragilidade do sistema, e forçou a interligação das represas Jaguari/Atibainha. E assim, gerou uma nova 

espacialidade, combinadas dinâmicas sociais, econômicas e políticas, envolvendo espaços ambientais e 

administrativos heterogêneos. Nesse sentido, no diagrama indicado (Figura 7) ressalta-se a variável 
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“Planejamento Regional” atuando como mecanismo de controle em duas frentes: na bacia (“Investimento na 

Bacia”), e na operação (“Reservação”). 

Figura 7. Diagrama de planejamento das bacias. 

 

Importante lembrar que essa “Política de Controle” é regulada pela variável “Razão de Controle”, conforme 

detalhe em Figura 6. No entanto, as medidas discutidas até esse momento, necessitam de maior eficiência para 

controlar o loop de reforço indicado na Figura 5. E como consequência desse processo, um maior controle da 

demanda por água, de modo a promover maior atratividade da cidade/região, promovendo um desenvolvimento 

urbano ordenado. 

5. CONCLUSÕES 

A relação entre a precipitação e a água acumulada em reservatórios é constituída por feedbacks não-lineares. 

Nesse sentido, os mecanismos de controle adotados, “Restrição Operativa” e “Política de Controle”, regulados 

pela variável “Razão de Controle”, podem ser eficientes do ponto de vista da tentativa de estabilização do 

sistema em cenários de escassez hídrica e conflitos. Porém, ainda existem variáveis importantes para avaliar o 

sistema como um todo. 

E nesse contexto, as alterações nos extremos de precipitação mostradas nas projeções dos índices PRCPTOT 

e R95p, sugerem a tendência a um clima mais seco na maior parte da RMSP e RMRJ usando os cenários RCP4.5 

e RCP8.5 em três períodos futuros. Desse modo, entendemos que o estudo apresentam dados importantes e que 

indicam a necessidade de avaliar a interligação das Represas Jaguari/Atibainha e direcionar novas análises e 

subsidiar estudos pormenorizados no futuro. 
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