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Resumo 
A gestão dos recursos hídricos para abastecimento urbano envolve grande quantidade de 

variáveis, por esse motivo devem ser utilizadas ferramentas capazes de gerarem informações 
precisas para a tomada de decisão. A modelagem sistêmica aliada a sistemas computacionais podem 
ser aplicadas nessas situações. Neste trabalho foi elaborado um modelo em dinâmica de sistemas 
que caracteriza a relação oferta-procura do sistema de abastecimento de água no município de Jaú, 
que foi validado com base nos dados do Plano de Saneamento Básico de Jaú de 2012. O modelo foi 
validado e demonstrou que o município de Jaú enfrenta sérios problemas com a disponibilidade de 
água. Foi possível comprovar a situação pela aplicação dos dois índices que avaliam a 
disponibilidade hídrica do município por habitante, o Índice de Sustentabilidade (SI), e o indicador 
Falkenmark que está entre os indicadores mais utilizados mundialmente para avaliar disponibilidade 
hídrica. A partir do modelo, será possível a elaboração de cenários que irão projetar o 
comportamento temporal dos elementos do sistema e mostrar as inter-relações entre os principais 
elementos. Os resultados auxiliarão aos gestores municipais na tomada de decisão adequada com 
otimização de custos e formulação de políticas públicas. 

 

Palavras chave: Modelos de Simulação Dinâmica, Políticas Públicas, Recursos Hídricos. 
 

Abstract 
The management of water resources for urban supply involves many variables, therefore tools that 
generate accurate information for decision making must be used. A systemic modeling combined 
with computational systems can be applied in these situations. In this work we developed a system 
dynamics model that characterizes the relationship between supply and demand for the water supply 
system in the city of Jau.  The model was validated based on data from the 2012 Jau Sanitation 
Plan. The model showed that the city of Jau faces serious problems with water availability. It was 
possible to prove the situation by applying the two indices that assess water availability per capita, 
the Sustainability Index (SI) and the Falkenmark index which are among the most widely used 
indicators to assess water availability worldwide. From the model, it will be possible to draw up 
scenarios that will design the temporal behavior of the elements of the system and show the 
interrelationships among the main elements. The results will assist municipal managers in making 
appropriate decision with cost optimization and formulation of public policies. 
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Introdução 
Gestão de recursos hídricos é o “conjunto de ações que visam o aproveitamento múltiplo e 

racional dos recursos hídricos, com atendimento satisfatório de todos os usos e usuários, em 
quantidade e padrões de qualidade, além do controle, conservação, proteção e recuperação desses 
recursos, com distribuição equitativa dos custos entre usuários e beneficiários” (SÃO PAULO, 
2001). 

As cidades são, de acordo com Braga (2003), certamente, as construções humanas de maior 
impacto na superfície terrestre e o uso urbano não industrial, embora responda apenas por cerca de 
um terço da demanda, contribui com mais da metade das cargas poluidoras dos mananciais. O 
avanço da urbanização sobre o meio natural, de maneira desordenada tem causado a degradação 
progressiva das áreas de mananciais remanescentes, sendo uma das principais fontes de problemas 
ambientais das cidades. 

Para garantir o planejamento otimizado da gestão dos conflitos pelos usos múltiplos da água 
na área de uma sub-bacia, tais como, a rentabilidade dos agricultores, geração de empregos e 
arrecadação aos municípios, garantir o abastecimento urbano de água, diminuir a exclusão social e o 
êxodo rural, sempre preservando o meio ambiente, a qualidade e a quantidade das águas, é 
necessário o uso de tecnologias que permitam a integração dos diversos fatores que compõem um 
mesmo problema (CASTRO, 2008). Atualmente existem plataformas computacionais que utilizam 
a abordagem sistêmica podendo auxiliar a tomada de decisão e a análise de políticas públicas pelos 
gestores dos mais diversos setores (SÁNCHEZ-ROMÁN, 2010). 

A abordagem sistêmica enfatiza uma abordagem lógica e sistemática para resolução do 
problema em questão, fornece uma compreensão do sistema como um todo e suas inter-relações, 
assim como seus subsistemas, facilitando, dessa forma, a predição das consequências de diversas 
ações alternativas (SIMONOVIC, 2009), o que torna essa abordagem de grande interesse para 
utilização na gestão de um sistema de abastecimento público. Tal sistema complexo, composto por 
inúmeras variáveis em constante movimento, necessita de uma ferramenta de igual complexidade 
para servir de subsídio teórico para tomada de decisão dos responsáveis pelo gerenciamento desse 
sistema. 

Dessa forma, neste trabalho foi elaborado um modelo em dinâmica de sistemas que 
caracteriza a relação oferta-procura do sistema de abastecimento de água no município de Jaú, que 
foi validado com base nos dados do Plano de Saneamento Básico de Jaú (2012). Com o modelo será 
possível suprir o município com informações mais seguras para que ocorra a integração das diversas 
variáveis que compõem a gestão dos recursos hídricos gerando informações que possibilitarão a 
tomada de decisão pelos gestores. 

 
 Material e Métodos 
 

Descrição dos componentes do sistema  
 

O Serviço de Água e Esgoto do Município de Jaú (SAEMJA) é o responsável pelo sistema 
de abastecimento de água do município. A área urbana de Jaú é abastecida por mananciais de 
superfície, denominados: Córrego Santo Antônio, Córrego São Joaquim, Córrego João da Velha, 
Ribeirão Pouso Alegre e Córrego dos Pires, sendo estas últimas chamadas de Minas de Superfície. 
A captação do Córrego Santo Antônio, Córrego São Joaquim e Córrego João da Velha é aduzida 
para tratamento na Estação de Tratamento de Água (ETA) I. Já a captação de Minas de Superfície é 



aduzida para ETA III. Além destes mananciais de superfície, existem outros nove poços tubulares 
profundos espalhados em vários pontos do Município e que compõem toda a água bruta captada 
pelo SAEMJA para abastecer a área urbana do Município. Para fechar toda a água disponibilizada, 
o SAEMJA ainda adquire água tratada de uma empresa terceirizada, denominada Águas de 
Mandaguahy, e que é responsável por operar a ETA II e fornecer água tratada ao SAEMJA. A 
empresa capta água do Ribeirão Pouso Alegre (PMSB, 2012). As vazões médias que cada ETA 
recebe dos seus respectivos mananciais assim como dos poços utilizados para abastecimento estão 
contidos na Tabela 1. 

 
Tabela 1. Potencial de produção respeitando os limites adequados no município de Jaú 

 Fonte de Água Q (m³/ano) 
ETA I 2.806.704 
ETA II 6.806.520 
ETA III 225.745,2 
Poços 225.745,2 

Fonte: adaptado do Plano Municipal de Saneamento Básico de Jaú (2012) 
 

O SAEMJA abastece a zona urbana do município que conta com 126.971 habitantes, já a 
zona rural possui 4.097 residentes, totalizando 131.040 habitantes no município como um todo 
(IBGE, 2012).  

Observa-se que o índice de perdas existente no Município de Jaú, deduzido após estudo da 
empresa ENOPS (2007) é superior a 55%, indicando a necessidade de implantação de ações para a 
redução e controle de perdas. 

 
Metodologia 
 
O modelo do sistema de abastecimento do município de Jaú (MSAJ) foi limitado aos dados 

presentes no Plano de Saneamento Básico de Jaú (2012) que se referem à zona urbana da cidade. 
O MSAJ compreende os anos de 1970 a 2050, uma vez que os dados históricos e projeções 

de população, variável utilizada na fase de validação do modelo desenvolvido contidos no PSBJ, 
restringem-se ao período citado. Todos os dados utilizados para calibrar o modelo foram extraídos 
do PSBJ. 

O diagrama de influência representado na Figura 1 caracteriza a relação oferta-procura 
existente no município estudado.   

 



 
Figura1. Diagrama de influência do MSAJ. 

 
 

As principais equações que compõem o MSAJ são: 
 
OFERTA DE ÁGUA = (ETA_I+ETA_II+ETA_III+Poços)*Eficiência_Atual    (1) 
que se refere aos componentes da oferta. 
 
AGUA_DISPONIVEL = Oferta de água -Consumo_total_de_Água                    (2) 
referente à água disponível no sistema após suprir a demanda. 
 
Consumo_total_de_Água = População*Consumo_habitante                               (3) 
representando a demanda da população. 
 
Foram utilizados dois índices para avaliar a disponibilidade hídrica do município por 

habitante. Um deles, o Índice de Sustentabilidade (SI), proposto por Xu et al (2002), definido de 
acordo com a seguinte fórmula: 

푆퐼 = , 푆 > 퐷
0,												푆 ≤ 퐷

                                                                                                                      (4) 

onde S representa água disponível e D, o consumo total de água. Valores de SI maiores de 0,2 
correspondem a disponibilidade hídrica com baixo ou nenhum estresse, o que significa que o 
consumo total de água, isto é a demanda, é menor ou igual a 80% da água disponível, a oferta. Já 
para valores menores que 0,2 refletem condições de vulnerabilidade do sistema, em que a demanda 
é superior a 80% da oferta hídrica Xu et al (2002). 

O outro índice utilizado para avaliar o sistema foi o índice de Falkenmark (Falkenmark, 
1989) que está entre os indicadores mais utilizados mundialmente para avaliar disponibilidade 
hídrica. Para obtenção deste indicador, é necessário dividir a água disponível para uso humano pelo 
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número de habitantes. O resultado encontrado corresponde a diferentes categorias que expressam 
distintas condições hídricas para a área analisada, como mostra a Tabela 2. 
 
Tabela 2.  Categorias do indicador hídrico proposto por Falkenmark, 1989. 

Índice (m3 per capita) Categoria/Condição 
>1.700  Sem estresse 

1.000-1.700 Estresse 
500-1.000  Escassez 

<500  Escassez Absoluta 
Fonte: Adaptado de Falkenmark, 1990. 

 

O modelo desenvolvido está representado na Figura 2 e foi construído através do programa 
STELLA 9.1.3. 
 

 
Figura 2. Representação do Modelo do Sistema de Abastecimento de Jaú. 

 
Resultados e Discussão 

Na fase de validação do modelo, o crescimento populacional obtido no MSAJ foi 
comparado com a mesma variável do PSBJ. A Figura 3 apresenta a evolução de ambas as 
populações. 
 



 
Figura 3. Crescimento populacional 

* População Modelo do Sistema de Abastecimento de Jaú 
** População apresentada no Plano Municipal de Saneamento Básico de Jaú 
 

É possível verificar de acordo com as curvas apresentadas na Figura 3, que os crescimentos 
populacionais comparados obtiveram valores semelhantes. A Tabela 3 apresenta o mesmo 
crescimento populacional da Figura 3, permite, porém, melhor comparação entre as décadas 
compreendidas com informações disponíveis. 

 
Tabela 3. Comparação das populações MSAJ e PSBJ. 

Anos População MSAJ* População PSBJ** 
1970 42.221 42.221 
1980 51.999 62.139 
1991 65.390 86.823 
2000 78.874 107.198 
2010 97.142 126.971 

 
* População Modelo do Sistema de Abastecimento de Jaú 
** População apresentada no Plano de Saneamento Básico de Jaú 
 

Foi realizada a correlação dos dados, entre os anos de 1970 e 2010, apresentando valor de 
0,9713, que demonstra uma correlação muito próxima da unidade, significando a validação dos 
dados. 

A maior alteração entre a variável utilizada para validação do modelo desenvolvido ocorreu 
aproximadamente entre os anos de 1990 a 2010. Essa variação ocorreu, pois a fase de dados 
históricos do PSBJ (1970 a 2010) continha a variável imigração, não contemplada no MSAJ por se 
tratar de um dado com uma grande incerteza que não pode ser modelada sem um estudo mais 
profundo da dinâmica da população neste município. 

De modo geral as estimativas populacionais são equivalentes, nos permitindo validar o 
modelo desenvolvido neste estudo. 

Para calcular a vazão média de consumo, o PSBJ utilizou a população multiplicada pelo 
consumo per capta (200 L/hab/dia) e dividiu por 86.400 segundos e apurou o resultado em L s-1.  

De acordo com PMSB (2011), para a determinação do consumo per capita para a sede do 
município de Jau foram considerados os seguintes parâmetros: Índice hab/domicílio: 3,18 segundo 
IBGE, 2010; Índice de submedição de 25% resultado obtido em estudo realizado no município, no 
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ano de 2007 pela empresa ENOPS Engenharia e Consumo/economia x mês: 14,15 pelos dados 
anuais de 2010-2011 do SAEMJA, autarquia responsável pelo sistema de abastecimento de Jaú.  

A Tabela 4 demonstra as projeções das vazões do PSBJ e as projeções do MSAJ. 
 

Tabela 4. Consumo de água do MSAJ X Consumo do PSBJ 

Ano Consumo PSBJ*      m³/ano Consumo total de água MSAJ** m³/ano 
2012 8.843.640 7.393.086 
2017 9.465.215 8.204.665 
2022 10.108.234 9.105.334 
2027 10.739.269 10.104.875 
2032 11.354.221 11.214.140 
2037 11.956.874 12.445.175 
2042 12.549.751 13.811.348 

* Modelo do Sistema de Abastecimento de Jaú 
**Plano de Saneamento Básico de Jaú 

 
Pela Tabela 4 pode-se observar que o consumo apurado pelo PSBJ e pelo MSAJ estão 

próximos se forem consideradas as diferenças nas projeções do crescimento da população 
demonstradas anteriormente. Também aqui foi realizada a correlação dos dados que obteve o valor 
0,9947, confirmando a validação do modelo. 

Mantendo-se eficiência do sistema de abastecimento constante, observa-se pela Tabela 5 que 
Jaú começa a apresentar problemas mais sérios de abastecimento de água para a população na 
década de 90, quando o SI cai sensivelmente, apesar de apresentar um SI baixo já em 1970, uma 
vez que o índice de sustentabilidade proposto por Xu et al. (2002) indica que a demanda hídrica 
deve ser superior a 80% da oferta disponível.  

 
Tabela 5. Parâmetros para avaliação dos índices do MSAJ*. 

Ano  População Água Disponível 
(m³/ano) Índice de Sustentabilidade Indice Falkenmark 

1970 42.221,00 45.08288,74 0,59 179,78 
1980 51.999,43 3.794.463,10 0,50 145,97 
1990 64.042,56 2.915.314,59 0,38 118,52 
2000 78.874,90 1.832.554,26 0,24 96,23 
2010 97.142,42 499.025,35 0,07 78,14 
2020 119.640,71 -1.143.350,43 -0,15 63,44 
2030 147.349,65 -3.166.102,37 -0,42 51,51 
2042 189.196,55 -6.220.926,35 -0,82 40,12 

 
O indice Falkenmark, calculado a partir de outras variáveis (população e oferta de água), 

indica também que a situação do sistema de abastecimento de Jaú é alarmante, categorizando o 
município em escassez absoluta. 

Há também previsões para desligamento de uma das ETAs, o que prejudicaria ainda mais o 
sistema de abastecimento urbano. Jaú como outros municípios sofre com os problemas de 
planejamento e gestão dos recursos hídricos para abastecimento urbano de água. Entre os 
problemas, pode-se citar a dificuldade de manutenção no sistema que apresenta perdas de 55%, 



equipe com capacitação inadequada, problemas com reservação de água tratada, crescimento 
urbano desordenado sem a adequação do sistema de distribuição, inadimplência gerando déficit 
financeiro dificultando ainda mais as ações estruturantes, além do esgotamento da capacidade 
hídrica dos mananciais que abastecem o município pela falta de intervenção na conservação das 
APP e no uso e ocupação do solo urbano e rural. Com a modelagem sistêmica para simulação de 
cenários pode-se priorizar ações e verificar quais variáveis contribuem de forma mais direta para a 
recuperação do sistema possibilitando a formulação de políticas públicas eficazes. 
 

Conclusão 
 

O planejamento é essencial para a administração dos recursos hídricos. Este planejamento 
deve estar embasado em avaliações periódicas que permitam alterações de estratégias ou 
continuidade das ações a fim de se atingir os objetivos e metas iniciais. A modelagem sistêmica 
possibilita as avaliações e simulações das alterações antes de colocá-las em prática proporcionando 
agilidade e eficiência à gestão. O software STELLA 9.1.3 demonstrou ser uma ferramenta valiosa 
para planejamento e gestão dos recursos hídricos para abastecimento urbano e a validação do MSAJ 
com a utilização dos dados do PSBJ foi satisfatória. A partir desta validação do MSAJ ficou clara a 
situação alarmante da disponibilidade de água e a falta de ações para resolver tal situação. Pode ser 
verificado pela projeção dos dados e a aplicação dos indicadores, que é necessário o município 
pensar na melhoraria da eficiência da distribuição como uma alternativa para garantir de alguma 
forma a sustentabilidade do sistema. Com o MSAJ poderão ser elaborados cenários que 
demonstrarão a evolução temporal das variáveis que se deseja estudar para que seus resultados 
sejam aplicados na formulação de políticas públicas. 
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