
 
 

 

 

O ABASTECIMENTO DE ÁGUA URBANO E AS MUDANÇAS NOS REGIMES 

DE PRECIPITAÇÃO NA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO - SP 

 

 

G. N. Lima, M. A. Lombardo,  A. L. Fruehauf 

 

 

 

RESUMO 

 

Esta pesquisa buscou analisar se as alterações climáticas decorrentes do processo de 

urbanização estão relacionadas com os problemas de abastecimento urbano detectados na 

Região Metropolitana de São Paulo, ou se os mesmos são decorrentes de uma gestão 

deficiente e do rápido crescimento das cidades. De uma maneira geral, o que se pôde 

concluir com os resultados dessa pesquisa é que eles apontam no sentido de que existem 

indícios de efeitos da urbanização sobre o comportamento das chuvas na RMSP. Notou-se, 

também, que as médias dos volumes armazenados nos reservatórios que abastecem a 

RMSP não apresentaram um comportamento padrão, pois, mesmo em condições climáticas 

semelhantes, alguns reservatórios possuíam um elevado volume de água armazenado, 

enquanto outros oscilavam rapidamente, sendo registrados, muitas vezes, valores bem 

abaixo de sua capacidade, o que sugere a necessidade de melhorias nos sistemas. 

 

 

 

1  INTRODUÇÃO 

 

As cidades constituem a forma mais radical de transformação da paisagem natural, pois 

seus impactos não se limitam a mudar a morfologia do terreno no qual se inserem, 

modificam, também, as condições ambientais e climáticas, gerando, assim, um espaço 

eminentemente antropizado, no qual a atuação do homem se manifesta direta ou 

indiretamente e cujos resultados mais significativos são a degradação ambiental e a 

geração de um clima específico dos centros urbanos.  

 

A Região Metropolitana de São Paulo (RMSP) é o melhor exemplo nacional do ritmo da 

urbanização brasileira, e a intensificação desse processo culminou na expansão de parques 

industriais, implantação de sistemas viários e construção de edifícios, provocando 

alterações nas características climáticas da região, em especial nos últimos 30 anos, onde 

tem sido registrada uma tendência de chuvas anômalas. Ao mesmo tempo, a Região 

Metropolitana de São Paulo apresenta um dos quadros mais críticos do país no que diz 

respeito à garantia de água em quantidade e qualidade suficiente para o abastecimento de 

sua população.   

 

Assim, esta pesquisa teve por objetivo analisar se as alterações climáticas (em especial nas 

precipitações) decorrentes do processo de urbanização estão relacionadas com os 

problemas de abastecimento urbano detectados na Região Metropolitana de São Paulo 

(RMSP), ou se os mesmos são decorrentes de uma gestão deficiente e do rápido 

crescimento das cidades. 



 

2  AS PAISAGENS URBANAS E A ALTERAÇÃO NO CLIMA 

 

Atualmente, o que se nota é o rápido aumento dos grandes complexos urbanos, as 

chamadas megacidades, e as mesmas são o foco recente de estudos relacionados com as 

questões climáticas. 

 

Megacidades podem ser definidas como áreas metropolitanas com mais de 10 milhões de 

habitantes, embora essa classificação não possa ser considerada absoluta, pois, segundo 

Akimotoet al. (2003), as estimativas de população não se baseiam nas mesmas áreas de 

referência. De acordo com as Nações Unidas, aproximadamente 4,9 bilhões de um total de 

8,1 bilhões de habitantes viverão em cidades no ano de 2030 (GURJAR et al ., 2008). 

 

De acordo com Gurjar e Lelieveld (2005), megacidades podem causar grandes emissões de 

poluentes. A influência da poluição no clima tem escalas locais, regionais e globais, devido 

à grande quantidade dessas regiões com alto potencial de emissão. O aumento da 

temperatura média e alterações no regime de chuvas sobre as cidades são impactos 

decorrentes das emissões antrópicas e de mudanças do uso dos solos, que já são sentidos 

atualmente.  

 

Com a expansão territorial urbana o ambiente natural é modificado. Ao construir as 

cidades os agentes sociais introduzem novos equipamentos e materiais neste ambiente, o 

que causa modificações no clima local.  

 

De acordo com Danni (1987, p.25), o processo de crescimento urbano impõe um caráter 

particular à baixa troposfera, produzindo assim, condições atmosféricas locais diferentes 

das apresentadas nas áreas próximas e dando origem a um clima particular, conhecido 

como clima urbano. 

 

Os fatores que controlam os diferentes processos na geração do clima urbano são, por um 

lado, as características do clima regional, no qual a área a ser estudada se insere, que impõe 

o ritmo e a distribuição temporal dos principais elementos climáticos, e por outro, os 

fatores relacionados propriamente ao ambiente urbano, que as modificam em escala local. 

 

As áreas urbanas são o foco de diversos estudos relacionados com as questões ambientais e 

climáticas, em especial com as alterações nos regimes de precipitação decorrentes de 

processos de crescimento e desenvolvimento populacional. Tendências positivas no 

número de dias com chuva intensa e muito intensa, concentrada em curtos períodos de 

tempo e na quantidade de eventos chuvosos que podem gerar enchentes e deslizamentos de 

terra em áreas de encosta, têm sido detectadas desde a década de 1990 (XAVIER et al  

1994, CARVALHO et al  2002, HAYLOCK et al  2006, ALEXANDER et al  2007). 

 

3  METODOLOGIA 

 

A RMSP apresenta hoje um dos quadros mais críticos do país no que diz respeito à 

garantia do suficiente abastecimento de água em quantidade e qualidade para sua 

população. A diminuição dos recursos hídricos, associada a uma maior demanda por água 

potável, já se transformou em uma questão política em muitas localidades. Esse quadro 

vem se agravando cada vez mais com a constante expansão urbana que gera a ocupação de 



espaços periféricos e muitas vezes áreas de proteção ambiental, onde se localizam 

cabeceiras de drenagem e importantes corpos d’água. 

De acordo com Custódio (2012), o problema do abastecimento urbano para população da 

RMSP pode ser atribuído também à priorização dada à produção energética em detrimento 

da implantação de projetos de tratamento e distribuição de água potável para população 

que datam dos primeiros anos do século XX. 

 

Como os esgotos lançados na Bacia do Alto Tietê geravam energia barata e abundante, o 

tratamento foi deixado de lado por várias décadas e a busca de água potável se fez cada vez 

mais distante da mancha urbana, situação esta, que persiste até os dias de hoje. 

 
As preocupações aumentam porque as bacias vizinhas têm cobrado a 

água que fornecem à Região, e porque houve abertura do mercado 

nacional à atuação de empresas privadas nacionais e estrangeiras na 

prestação de serviços de saneamento básico (água, esgoto, lixo e 

drenagem), desde 1995, sem nenhuma regulamentação. (CUSTÓDIO, 

2012, p.82) 

 

Diante do quadro apresentado, no qual odesenvolvimento econômico descompromissado 

com a qualidade de vida da população gerou a inadequada utilização dos recursos hídricos 

disponíveis, considera-se necessário discutir também a questão das precipitações, buscando 

analisar a relação entre as mudanças no regime de chuvas verificadas na RMSP nas últimas 

décadas e os problemas no abastecimento de água para população. 

 

Assim sendo, a metodologia utilizada nesta pesquisa foi a do Sistema Clima Urbano 

(MONTEIRO, 1976), que serve não só para a delimitação das alterações climáticas em 

áreas urbanas, mas principalmente para a detecção dos problemas existentes no local e o 

grau de responsabilidade da ação antrópica sobre os mesmos, assim como o planejamento 

de estratégias para conter, reverter ou amenizar os impactos já causados. Essa metodologia 

vai ao encontro da busca atual pelo manejo sustentável dos recursos naturais. 

 

Para tentar compreender de maneira mais clara esta dinâmica foi necessária nesta pesquisa 

a realização do levantamento dos processos que deram origem à RMSP como conhecemos 

hoje, além da interpretação e sistematização das séries de dados de precipitação e dos 

dados referentes ao volume de armazenamento dos mananciais que atendem a RMSP, 

fornecidos pela SABESP (2003 a 2013) 
1
.  

 

A avaliação das tendências e variabilidade do fenômeno pluvial foi realizada através da 

utilização dos dados de precipitação pluviométrica de sete (07) postos pluviométricos 

distribuídos pela RMSP e de três (03) estações meteorológicas convencionais monitoradas 

pelo INMET, tanto em termos sazonais quanto anuais, a partir de valores diários e mensais. 

Procurou-se obter séries longas, com pelo menos 30 anos de dados e que possuíssem 

registros até o ano de 2013. 

 

A principal técnica estatística utilizada nesta pesquisa foi a Análise de Séries Temporais, 

que tem o objetivo de detectar a existência e magnitude de tendências significativas das 

séries selecionadas. 

                                                 
1
 Foram realizados diversos contatos com a SABESP para obtenção de uma série mais extensa de dados, mas 

os mesmos se recusaram a fornecer. 

A série utilizada foi obtida através site: http://site.sabesp.com.br/site/Default.aspx 



As informações referentes ao abastecimento de água urbano provêm de órgãos como a 

Agência Nacional de Águas (ANA), Departamento de Águas e Energia Elétrica (DAEE) e 

a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (SABESP). 

 

4  O SÍTIO URBANO, O CONTEXTO CLIMÁTICO E O ABASTECIMENTO DE 

ÁGUA NA RMSP. 

 

A Região Metropolitana de São Paulo localiza-se a uma altitude média de 750 metros acima do 

nível do mar, possuindo grande parte do seu território na Bacia do Alto Tietê, dentro do 

Planalto Paulistano. Fazem parte do seu território, também, as bacias do Rio Jundiaí, ao norte, 

do Rio Sorocaba, no Planalto de Ibiúna a oeste, dos Rios Itatinga, Capivari e Itapanhaú, todos 

pertencentes à vertente oceânica da Serra do Mar ao sul, Rio Paraíba a leste e Rio Ribeira do 

Iguape a sudoeste. 

 

De acordo com Cabral (2002) a parte central da Região Metropolitana, área mais urbanizada 

da metrópole, é formada por colinas suavemente onduladas, pertencentes à bacia sedimentar 

pliocênica de São Paulo, por onde passam as águas do Rio Tietê e alguns de seus afluentes, e 

por planícies aluviais holocênicas. Outras áreas menores de planícies e colinas também 

aparecem nos setores mais a leste, respectivamente das bacias dos rios Paraíba e Sorocaba. 

 

Climatologicamente a RMSP localiza-se em uma área com características de transição entre os 

Climas Tropicais Úmidos de Altitude, com período seco definido, e aqueles subtropicais, 

permanentemente úmidos, do Brasil meridional (TARIFA e ARMANI, 2000). Essa 

característica de transição pode ser explicada pelo fato da metrópole estar localizada junto ao 

Trópico de Capricórnio numa latitude aproximada de 23º21’S e longitude de 46º44’W.  

 

As precipitações da Região Metropolitana de São Paulo apresentam um padrão típico de 

regime pluviométrico tropical, do ponto de vista climatológico, não se define um período de 

forte estiagem. 

 

O conjunto hidrográfico da RMSP corresponde à Bacia Hidrográfica do Alto Tietê, que se 

localiza inteiramente no estado de São Paulo. De fato, cerca de 70% da Região Metropolitana 

está sobre esta bacia e, portanto, é estreita a relação entre ambas às escalas de abordagem. 

 

  Na Bacia Hidrográfica do Alto Tietê localizam-se grandes represas, construídas para distintos 

fins, tais como, abastecimento de água, geração deenergia hidroelétrica e regularização de 

vazão. As represas que mais se destacam são Billings, Guarapiranga, Jundiaí, Taiaçupeba, 

Ponte Nova, Biritiba e Paraitinga. 

 

A SABESP constitui peça-chave para o fornecimento de água para a região metropolitana. O 

abastecimento é realizado de maneira integrada, e é constituído por oito complexos (Sistemas 

Cantareira, Guarapiranga, Rio Grande, Rio Claro – Ribeirão de Estiva, Alto Cotia - Baixo 

Cotia e Alto Tietê) que são responsáveis pela produção de 67 mil litros de água por segundo. 

 

Na avaliação realizada pela Agência Nacional de Águas (ANA) desses sistemas produtores, à 

exceção do Ribeirão de Estiva, todos requerem ampliações ou melhorias que assegurem o 

abastecimento de água para a RMSP nos próximos anos. 

 



5 ANÁLISE DAS SÉRIES DE TOTAIS PLUVIOMÉTRICOS ANUAIS E 

SAZONAIS. 

 

Os valores anuais de alturas pluviométricas apontaram que sete das dez séries analisadas 

possuem uma tendência positiva de aumento da precipitação. Os valores mais 

significativos foram registrados nas estações do IAG (Figura 1) e Mirante de Santana, e no 

posto pluviométrico Fazenda São Bento. 

 

Em relação aos valores de verão (janeiro a março), que se caracteriza como o período mais 

chuvoso na RMSP, foi possível notar que seis, das dez séries de dados analisadas, 

apresentaram tendências positivas de aumento de precipitação, sendo quatro delas bem 

marcadas: IAG (Figura 2), Cachoeira da Graça, Mirante de Santana e Fazenda São Bento.   

 

Durante o trimestre de outono (abril a junho)As séries de dados das estações 

meteorológicas do IAG e Mirante de Santana e dos postos pluviométricos Fazenda São 

Bento, Santa Isabel, Monte Belo e Cachoeira da Graça voltaram a apresentar tendências 

positivas de aumento de precipitação para esse trimestre, repetindo o padrão do período do 

verão. 

 

Já o trimestre de inverno (julho a setembro), caracteristicamente o menos chuvoso para a 

região, apresentou cinco séries de dados com tendências positivas para o aumento de 

precipitação (Baixo Cotia, Cachoeira da Graça, Santa Isabel, IAG e Mirante de Santana), 

quatro séries com tendência nula (Monte Belo, Fazenda São Bento, Guarulhos e Juquitiba) 

e uma com tendência negativa (Ponte Nova). 

 

 
 

Fig. 1 Valores anuais de alturas pluviométricas - IAG. 

 



 
 

Fig. 2 Valores trimestrais de alturas pluviométricas – Trimestre Verão – IAG 

 

Por fim, as séries relativas à primavera, trimestre que vai de outubro a dezembro e se 

caracteriza pelo aumento gradativo das chuvas e das temperaturas em relação ao inverno, 

não apresentaram nenhuma tendência negativa, sendo cinco delas com tendências positivas 

(Guarulhos, Mirante de Santana, IAG, Santa Isabel e Baixo Cotia)e as demais com 

tendências nulas (Juquitiba, Fazenda São Bento, Monte Belo, Cachoeira da Graça e Ponte 

Nova). 

 

É interessante notar que a maior parte das séries de dados com tendências positivas de 

aumento de precipitação se encontra em áreas densamente urbanizadas da RMSP, e mesmo 

quando o ponto de coleta da estação se localiza em uma área verde, como é o caso da 

estação meteorológica do IAG, é possível perceber que o entorno próximo se caracteriza 

como área urbana.  

 

6  ANÁLISE DOS VOLUMES DE ARMAZENAMENTO DOS MANANCIAIS DA 

RMSP 

 

Para se realizar a análise dos volumes de armazenamento dos mananciais que abastecem a 

Região Metropolitana de São Paulo foram utilizados os dados fornecidos diariamente pela 

SABESP (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo) em seu site
2
, com 

registros disponíveis a partir do ano de 2003. 

 

O abastecimento de água na RMSP é realizado pelo Sistema Adutor Metropolitano (SAM), 

que é a interligação de todos os Sistemas Produtores de Água, nos quais são utilizados 

basicamente mananciais de superfície. 

 

Os volumes de água armazenados nos reservatórios são controlados diariamente por 

medições, e os valores divulgados se referem ao total armazenado no “Volume Útil”, que é 

àquele que pode ser utilizado sem a necessidade de bombeamento, mais a “Reserva 

                                                 
2
 SABESP: http://www2.sabesp.com.br/mananciais/DivulgacaoSiteSabesp.aspx 



Técnica”, volume estocado no reservatório que só pode ser utilizado com o auxílio de 

bombeamento. 

 

Inicialmente foram analisados os valores sazonais dos volumes de armazenamento dos 

mananciais. O trimestre de verão (Figura 3), comumente o mais chuvoso na região, 

apresentou períodos de volumes bastante baixos em detrimento dos totais de chuva 

precipitados. Em especial nos reservatórios da Cantareira e do Alto Tietê, que 

apresentaram grandes oscilações ao longo dos anos. 

 

Destaque especial é dado ao verão de 2004, no qual os totais de chuva ultrapassaram os 

600 mm, enquanto os volumes armazenados nos reservatórios da Cantareira, Alto Tietê, 

Alto Cotia e Guarapiranga não atingiram nem 40% de suas capacidades. O caso mais grave 

é o da Cantareira, que nesse período registrou médias de 9,2% de armazenamento, com 

alguns dias apresentando valores abaixo dos 4%.   

 

 
 

Fig. 3 Volume de armazenamento dos mananciais da RMSP – Trimestre de Verão 

 

Durante o trimestre de outono os volumes de armazenamento dos reservatórios da RMSP 

apresentaram um ligeiro aumento, decorrente do acumulado de chuvas do verão. 

Novamente o ano de 2004 se destaca, pois os mananciais da Cantareira, Alto Tietê, 

Guarapiranga e Alto Cotia permaneceram com volumes médios baixos, pouco maiores que 

os registrados no trimestre anterior. 

 

O ano de 2012 também chama atenção, pois, mesmo com uma precipitação acumulada de 

mais de 1000 mm nos trimestres de verão e outono, que equivalem a aproximadamente 

70% do total previsto de chuvas anuais, o reservatório do Sistema Alto Tietê apresentou 

um volume médio de armazenamento de pouco mais de 50% de sua capacidade total.  

 

No trimestre de inverno, com a diminuição das chuvas, os totais de armazenamento de 

todos os reservatórios cairam um pouco, mas é interessante perceber que os volumes 

registrados no Sistema Rio Grande oscilaram menos, se mantendo sempre próximos a sua 

capacidade máxima. 



Os Sistemas Cantareira e Alto Tietê são os mais instáveis, sofrendo quedas nos volumes 

armazenados de maneira rápida, mesmo quando os totais de chuva permanecem dentro das 

médias normais para o período.  

 

Durante a primavera, os totais de precipitação aumentaram um pouco em relação ao 

inverno, e por consequência os volumes armazenados nos reservatórios.  

 

Enquanto o reservatório do Sistema Rio Grande não apresentou em nenhum momento 

volumes médios abaixo dos 60% de sua capacidade, os Sistemas Cantareira, Alto Tietê, 

Guarapiranga e Alto Cotia apresentaram volumes que oscilaram rapidamente, chegando a 

valores críticos, como por exemplo 4,8% (Cantareira 2003) e 7,9% (Alto Cotia 2003). 

 

Observando-se o gráfico com os valores médios de armazenamento anuais (Figura 4), é 

possível ter uma visão mais ampla do comportamento de cada reservatório. 

 

 
 

Fig. 4 Volumes anuais de armazenamento dos mananciais da RMSP 

 

Sob condições climáticas semelhantes, as taxas de armazenamento de cada manancial são 

bastante diferentes, o que sugere que os totais de chuva precipitados não são o único fator 

causador dos problemas de abastecimento da RMSP, e os exemplos mais marcantes são os 

Sistemas Cantareira e Alto Tietê em comparação com o Sistema Rio Grande. 

 

7  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As tendências de aumento das precipitações, anuais e sazonais, encontradas em boa parte 

das séries analisadas nesta pesquisa, indicam que exista uma causalidade relacionada com 

os altos índices de poluição atmosférica registrados nas grandes metrópoles, a 

intensificação da ilha de calor e o efeito da rugosidade decorrente do processo de 

verticalização. 

 

Através da análise dos dados referentes ao armazenamento dos mananciais, nota-se que as 

médias dos volumes armazenados nos reservatórios que abastecem a RMSP não 

apresentaram um comportamento padrão, pois, mesmo em condições climáticas 



semelhantes, alguns reservatórios possuíam um elevado volume de água armazenado, 

enquanto outros oscilavam rapidamente, sendo registrados, muitas vezes, valores bem 

abaixo de sua capacidade.  

 

 Os casos mais emblemáticos são os dos Sistemas Cantareira e Alto Tietê, que em alguns 

momentos chegaram a apresentar volumes baixíssimos, menores que 10% de sua 

capacidade total. 

 

Ao contrário do que tem ocorrido com os Sistemas Cantareira e Alto Tietê, o reservatório 

do Sistema Rio Grande apresentou-se durante toda a análise com volumes armazenados 

elevados, mesmo em anos com precipitações abaixo das médias, o que indica que os totais 

pluviométricos não são os únicos fatores causadores dos problemas de abastecimento na 

RMSP. 

 

Tais problemas já são um ponto de discussão há bastante tempo, tanto que na década de 

1990 a Agência Nacional de Águas (ANA) alertava para necessidade de adequações nos 

sistemas já existentes e construção de novos em seus relatórios técnicos, porém, poucos 

investimentos foram realizados desde então. Faz-se necessário um grande esforço de 

planejamento e adequação dos sistemas para que seja possível a manutenção do 

abastecimento hídrico para população nos próximos anos. 
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