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Resumo - O desenvolvimento do visualizador do Sistema de Suporte a Decisões da Sabesp nasceu 
da necessidade de disponibilização dos dados e informações dos Sistemas Produtores de água da 
Região Metropolitana de São Paulo, entre eles o Sistema Cantareira. O acesso ao banco de dados 
hidrológicos é controlado, seguro e rápido, permitindo consultas e download de dados de acordo 
com a consulta realizadas pelo usuário.  

 

Abstract - The development of the viewer's Decision Support System of the Sabesp born of the 
need for provision of data and information systems of water producers in the Metropolitan Region 
of São Paulo, among them the Cantareira System. Access to the hydrologic database is controlled, 
safe and fast, allowing queries and download data in accordance with the consultation carried out by 
the user. 
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INTRODUÇÃO 

Diante do cenário atual sobre a consciência ambiental e sobre a escassez de água cada vez 

mais a população em geral, estudantes, jornalistas, acionistas, organizações não governamentais e 

demais interessados, buscam saber informações sobre as condições de armazenamento dos 

mananciais. Além disso, os dados devem ser disponibilizados para órgãos fiscalizadores como a 

Agência Nacional de Águas – ANA e Departamento de Águas e Energia Elétrica – DAEE. Os 

dados de monitoramento do Sistema Cantareira também estão disponíveis para o Comitê de Bacias 

Hidrográficas do Rios Piracicaba, Jundiaí e Capivari – CBH-PCJ. 

O Sistema de Suporte a Decisão – SSD da Companhia de Saneamento Básico do Estado de 

São Paulo – Sabesp diariamente é atualizado com informações sobre a operação e situação de 

armazenamento dos Sistemas Produtores Cantareira, Guarapiranga, Alto Tietê, Rio Grande, Rio 

Claro, Cotia e Ribeirão da Estiva, que juntos fornecem em média 67,3 m3/s e são responsáveis pelo 

abastecimento público da Região Metropolitana de São Paulo – RMSP. Logo após a revisão e 

validação os mesmos são disponibilizados para acesso público e do SSD Sabesp Web Visualizador.  
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Os dados operacionais e de monitoramento das represas, rios, estações elevatórias, túneis, 

canais, entre outros são coletados por técnicos das divisões operacionais e estações telemétricas de 

monitoramento hidrológico e inseridos no Sistema de Suporte as Decisões – SSD. 

A primeira versão do SSD Sabesp foi desenvolvida em 1998 voltada para apenas para 

usuários internos em Microsoft Access, interface gráfica para Windows e linguagem de 

programação Visual Basic 6. A partir de 2003 iniciou-se a migração visando atender maior número 

de usuário e realizar interfaces com outros sistemas corporativos, sua estrutura em uma base de 

dados mais moderna e com grande capacidade de armazenamento em SQL Server.  

O SSD tem como principal objetivo auxiliar a operação de todo este conjunto hídrico 

extremamente complexo considerando o fato de que a operação das represas, seja para atendimento 

ao arcabouço legal, seja para a máxima utilização dos recursos numa região de grande escassez 

hídrica, devendo prever o múltiplo uso, ou seja, deve contemplar além do fornecimento de água 

para abastecimento público de aproximadamente 17 milhões de pessoas, também os usos para 

irrigação, geração de energia elétrica, controle de cheias, entre outros.  

O desenvolvimento e criação do Web Visualizador SSD surgiu da necessidade de 

disponibilizar e tornar o acesso aos dados e informações operacionais dos mananciais da Região 

Metropolitana de São Paulo - RMSP mais rápida, e dessa forma reduzir o retrabalho, até então 

necessário para atualização das informações disponíveis na intranet Sabesp e no site da Sabesp na 

internet.  Havia necessidade que um profissional da área responsável pela divulgação recebesse os 

boletins e na seqüência manualmente atualizasse a intranet e o site da Sabesp. 

Todo esse processo demandava tempo e a necessidade do comprometimento de um 

responsável, podendo em muitos casos como erros na inserção dos dados, faltas, férias, 

afastamentos, entre outros, podendo acarretar em falhas e demora na atualização das informações. 

Diante do problema apresentado, percebemos que poderíamos desenvolver uma solução para 

atualização automática das informações disponibilizadas através de uma interface do Sistema de 

Suporte a Decisões – SSD para atualização automática das páginas imediatamente após os dados 

fossem coletados em campo para análise, complilação e posterior divulgação.  

Através da criação da interface, a página foi colocada no ar em 06/04/09 e pode ser 

visualizada na intranet pelos funcionários da Sabesp e prestadores de serviços e a população em 

geral e demais usuários através da internet: www2.sabesp.com.br/mananciais/, conforme figura 1 a 

seguir: 
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Figura 1 – página sobre a situação de armazenamento e pluviometria dos mananciais da RMSP 

 

Através da página e conforme definido pelo usuário o dia, mês e ano, podem ser acessados 

dados diários sobre o volume percentual armazenado, além da pluviometria do dia, total acumulado 

no mês e média histórica do mês. 

 Outro problema enfrentado, devido às regras de segurança da rede corporativa Sabesp, estava 

relacionado à disponibilização das informações e dados para entidades como Agência Nacional de 

Águas – ANA, Departamento de Águas e Energia Elétrica - DAEE e o Comitê das Bacias 

Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí – Comitês PCJ. Até então, essas entidades 

diariamente recebiam um arquivo de atualização do SSD em formato de Microsoft Access.   

Assim para acabar definitivamente com o retrabalho e facilitar o acesso destes usuários das 

entidades acima descritas desenvolvemos um Web Visualizador conforme figura 2 que mediante a 

criação de usuário e senha permite o acesso de todas as informações e dados necessários no seguinte 

endereço: www2.sabesp.com.br/mananciais/default.aspx. 

Através do gerenciamento do sistema para cada usuário são definidos níveis de permissões de 

acesso às informações com segurança para o sistema. 
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Figura 2 – página de login e senha do SSD Sabesp Web Visualizador 

 

 Após realizado o login será visualizada a seguinte página inicial conforme figura 3. Na barra 

de ferramentas podem ser selecionados dados do balanço hídrico, telemetria e situação do sistema, 

de toda a série histórica de dados como níveis, pluviometrias, vazões, estações telemétricas, entre 

outros de cada Sistema Produtor definido pelo usuário. 

 

 
Figura 3 – página inicial do SSD Sabesp Web Visualizador 
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Na figura 4 pode ser visualizado o balanço hídrico do Sistema Cantareira referente ao dia 16 

de Maio de 2011. Estão disponíveis dados dos volumes percentuais armazenados em cada represa e 

vazão natural, jusante e transferida pelos túneis. 

 

 

Figura 4 – balanço hídrico SSD Sabesp Web Visualizador 

 

Na figura 5 estão disponibilizados os dados telemétricos do monitoramento hidrológico das 

represas e rios.  Podem ser realizadas consultas sobre níveis, vazões, volumes, entre outros. 

 

Figura 5 – Resumo dos dados telemétricos SSD Sabesp Web Visualizador 
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Na figura 6 podem ser visualizados no perfil esquemático do Sistema Cantareira o nível e 

pluviometria acumulada diária de cada represa, vazões dos túneis e estação elevatória Santa Inês 

referentes ao dia 16 de Maio de 2011. 

 

 

Figura 6 – Situação do Sistema  SSD Sabesp Web Visualizador 

 

Pode ser visualizado também o volume operacional máximo e volume armazenado em 

hectômetros cúbicos (hm3), além do volume percentual armazenado (%). 

No desenvolvimento foi criada a opção de visualização em tabelas e exportação para planilhas 

excel ou outro formato definido pelo usuário, devendo ser selecionado o posto, data de início e 

término da consulta.  

A tabela de dados diários referentes as represas do Sistema Cantareira é visualizada conforme 

figura 7 a seguir: 
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Figura 7 –Tabela de dados do SSD Sabesp Web Visualizador 

 

De forma a facilitar o acesso aos usuários do Comitê das Bacias Hidrográficas dos Rios 

Piracicaba, Capivari e Jundiaí foi desenvolvida uma página referente ao Sistema Cantareira e 

disponível através do site http://www2.sabesp.com.br/mananciais/divulgacaopcj.aspx ou através do 

link criado a partir da página http://www.comitepcj.sp.gov.br/comitespcj.htm, selecionando-se no 

menu Monitoramento On Line e em seguida Sistema Cantareira.  Esta página recebe mensalmente 

mais de 1000 consultas. 

Na figura 8 pode ser visualizado no Sistema Equivalente, formado pelas represas 

Jaguari/Jacarei, Cachoeira e Atibainha, os dados de vazão natural, vazão jusante e vazão de 

transferência do Túnel 5 em m3/s e o volume percentual armazenado em %. 

O desenvolvimento desta página ocorreu porque de acordo com a Portaria 1213/04, referente a 

Outorga do Sistema Cantareira foi criado o Sistema Equivalente, são considerados apenas os 

volumes das represas Jaguari/Jacareí, Cachoeira e Atibainha que estão localizadas na Bacia 

Hidrográfica do Rio Piracicaba.  

Um dos principais desafios encontrados para implementação ocorreu em relação a interação 

entre todas as áreas envolvidas: técnica responsável pela operação dos sistemas produtores e 

gerenciamento do SSD, de segurança e infraestrutura da rede, de divulgação e da contratada para o 

desenvolvimento do SSD, interfaces e páginas.  
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Figura 8 – Situação do Sistema  SSD Sabesp Web Visualizador 

 

Ocorreram diversas reuniões entre as áreas envolvidas e uma das maiores preocupações estava 

relacionada quanto à segurança das informações a serem divulgadas considerando a possibilidade 

de ataque de hackers, invasão de vírus na rede interna da Sabesp, entre outros. Os problemas foram 

solucionados em comum acordo entre os envolvidos de forma a garantir a segurança das 

informações. 

Na implantação do sistema ocorreram imprevistos para acesso ao Web visualizador como por 

exemplo: a dificuldade de acesso de alguns usuários e falhas nas consultas. Mas com os testes e 

acessos realizados pela equipe desenvolvedora, dúvidas dos usuários tiradas por telefone ou e-mail, 

estas dificuldades iniciais foram prontamente resolvidas. 

Importantes aprendizados aconteceram durante o desenvolvimento do projeto na solução de 

problemas ocorridos, no uso prático antes do final do projeto, na implementação de ferramentas de 

consulta até então inexistentes, na interação entre as equipes envolvidas, também nas questões de 

segurança quanto ao banco de dados e acesso a internet, entre outros, contribuindo 

significativamente para o sucesso do projeto. 

O principal objetivo do projeto foi alcançado porque além de acabar com o processo manual 

de atualização, facilitou o acesso do público em geral as informações dos mananciais e aumentando 

o período e confiabilidade das informações disponíveis. 
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