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RESUMO --- O melhor SSD não é obrigatoriamente aquele que utiliza as melhores técnicas, mas o 
que é capaz de induzir às melhores decisões O desenvolvimento e a implantação do Sistema de 
Suporte a Decisões para Operação dos Grandes Sistemas Produtores da Sabesp na Região 
Metropolitana de São Paulo surgiu da necessidade de se ter um banco de dados hidrológicos 
centralizado, de acesso controlado, seguro e acessível, além de ferramentas que permitissem 
consultas e análises rápidas que auxiliassem nas tomadas de decisões. Integrado ao sistema foram 
desenvolvidos modelos hidrológicos de simulação e otimização, capazes de realizar análises em 
usos múltiplos dos recursos hídricos.  

ABSTRACT - The best DSS is not necessarily one that uses the best techniques, but which is 
capable of inducing the best decisions the development and implementation of the Decision Support 
System for Operation of Large Systems Sabesp Producers in the Metropolitan Region of São Paulo 
came from the need of having a centralized hydrological database, controlled access, secure and 
accessible, as well as tools that allows fast query and analysis that would help in decision making. 
Integrated to the DSS, simulation and optimization hydrological models were developed, and are 
able to perform analysis on multiple uses of water resources. 
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1 INTRODUÇÃO 

A necessidade de operar todo o sistema de recursos hídricos, os conflitos provocados pelos 

múltiplos usos da água e a operação integrada de vários reservatórios, o cumprimento de exigências 

ambientais e a eficiência econômica da operação tornam a análise extremamente complexa e 

dificultam a tarefa de se estabelecer políticas operacionais eficientes. Torna-se necessário, portanto, 

o uso de ferramentas de análise que sejam robustas e de fácil utilização, que permitam a leitura de 

grandes quantidades de dados e que forneçam resultados consistentes para subsidiar a resolução dos 

conflitos e para auxiliar a gestão integrada da bacia. Estas ferramentas podem ser fornecidas em 

sistemas computacionais chamados Sistemas de Suporte à Decisões (SSD). Esses sistemas utilizam 

potentes gerenciadores de banco de dados para manipulação de informações e modelos de 

otimização e de simulação que usam algoritmos matemáticos específicos e requerem a assistência 

de ferramentas de modelagem computacional para resolução. A SABESP opera sistemas produtores 
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de água para abastecimento público em vários municípios do Estado de São Paulo, mas a maior 

demanda é para a Região Metropolitana de São Paulo onde estão localizados os maiores sistemas e 

onde a complexidade na operação dos mesmos aumenta. A empresa opera os sistemas visando 

políticas operacionais que reduzam os riscos de desabastecimento e proporcionem ganhos 

econômicos, mediante decisões que balanceiem o atendimento da demanda presente com a 

constituição de reservas estratégicas para suprir as demandas em caso de ocorrência de futuras 

estiagens críticas. 

 O desenvolvimento e a implantação do Sistema de Suporte a Decisões para Operação dos 

Grandes Sistemas Produtores da Sabesp na Região Metropolitana de São Paulo surgiu da 

necessidade de se ter um banco de dados hidrológicos centralizado, de acesso controlado, seguro e 

acessível, além de ferramentas que permitissem consultas e análises rápidas que auxiliassem nas 

tomadas de decisões. 

Os principais desafios no desenvolvimento do Sistema de Suporte a Decisão da Sabesp estão 

relacionados a respeito da política ótima de operação, que é conseguida mediante o emprego de 

ferramentas adequadas de gerenciamento, que tanto devem fornecer informações de caráter 

operacional (volumes de água armazenados nas represas, índices pluviométricos, vazões de 

retiradas, etc) como permitir e prever o comportamento do sistema num determinado período de 

tempo futuro (Sabesp,2008). 

O modelo escolhido para desenvolvimento e implantação da ferramenta foi por meio de 

protótipos. A equipe do Laboratório de Suporte à Decisão - Labsid da Universidade de São Paulo – 

USP desenvolvia o sistema e através de reuniões periódicas com a equipe da Sabesp procurava-se 

entender o que se desejava e apresentar um protótipo com o que se desenvolveu até o momento. 

Isso trouxe grandes contribuições para o sucesso do projeto: à medida que o modelo ia sendo 

desenvolvido, era possível sua utilização, o que proporcionava o aprendizado pormenorizado do 

sistema e um uso prático antes do final do projeto. 

 

2 SISTEMAS DE SUPORTE A DECISÃO 

De acordo com Porto et al. (2003), Sistemas de Suporte a Decisões constituem uma 

metodologia de auxílio à tomada de decisão baseada na intensa utilização de bases de dados e 

modelos matemáticos, bem como na facilidade com que propiciam o diálogo entre o usuário e o 

computador. Também é citado que “qualquer coisa” que ajude e/ou apoie uma tomada de decisão 

pode ser considerado um SSD. Diversos problemas, em que a questão da tomada de decisões é 
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muito complexa, como é o caso do gerenciamento e do planejamento de sistemas de recursos 

hídricos, vêm sendo enfrentados com sucesso utilizando esta metodologia. 

Quando se dispõe de um SSD, o usuário conta com um instrumento potente para auxiliá-lo a 

dispor de informações, identificar e formular problemas, conceber e analisar alternativas e, 

finalmente, ajudá-lo na escolha do melhor curso de ação. Em outros termos, a finalidade de um SSD 

não é tomar decisões, mas auxiliar a missão de decidir. A Figura 1 apresenta a estrutura típica de 

um Sistema de Suporte a Decisões. 

 

 
Figura 1 – Estrutura típica de um Sistema de Suporte a Decisões 

 
A função dos diversos componentes da estrutura de um SSD pode ser resumida como segue: 

• A Base de Modelos: é geralmente constituída por modelos matemáticos que reproduzem o 

comportamento do sistema real, permitem analisar cenários alternativos (modelos de 

simulação) e ajudam o usuário a encontrar dimensões ou políticas ótimas de operação 

(modelos de otimização). A missão essencial dos modelos é transformar dados em 

informações de boa qualidade. A Base de Dados além de conter informações significativas 

sobre o sistema em questão, deve permitir relacioná-las entre si e recuperá-las com 

facilidade e rapidez. Este módulo deve também alimentar a Base de Modelos com os dados 

necessários e armazenar os resultados dos modelos para futuras análises e comparações; 

• Módulo de Diálogo: é constituído por interfaces que facilitam a comunicação entre o 

usuário e o computador para fornecer dados, propor problemas, formular cenários e analisar 

resultados.  
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A evolução dos microcomputadores e o surgimento das linguagens de programação por objeto 

ocasionaram verdadeira revolução neste campo. Atualmente, o diálogo com o usuário pode ser 

simples, intuitivo e rico em recursos de comunicação (gráficos, fotografias, animação, som, 

realidade virtual, etc.). A importância deste módulo é inestimável, pois facilita a participação 

de “não-especialistas” no processo de avaliação e tomada de decisões. 

O melhor SSD não é obrigatoriamente aquele que utiliza as melhores técnicas, mas o que é 

capaz de induzir às melhores decisões. Não tem usualmente o objetivo de encontrar a solução 

ótima, mas sim auxiliar o decisor a escolher uma alternativa satisfatória.  

Os SSD não são construídos para tomar decisões, mas, para apoiar ou assistir um 

indivíduo/grupo de indivíduos na execução desta tarefa. É preciso definir quais princípios 

orientarão a escolha, seja para se chegar a uma solução “ótima” ou a uma solução “satisfatória”, e 

se existe a disposição para assumir riscos. Deve-se procurar expressar as alternativas em termos 

monetários ou em termos de outro indicador de desempenho  como por exemplo, atendimento a 

uma vazão de demanda com determinada garantia. 

Em um SSD deve haver uma interação entre o homem e a máquina (computador). O homem 

soluciona problemas a partir de dois elementos essenciais: (1) Informações: permitem conhecer uma 

determinada situação que requer sua atuação; e (2) Concepção intelectual do problema (modelo): 

quais são suas variáveis, como elas interagem etc. O computador, por sua vez, deve auxiliar o 

homem na utilização de informações e modelos. 

O procedimento para se efetuar uma análise de simulação da operação de um sistema de 

reservatórios pode ser resumido nas seguintes etapas: (1) identificação do sistema; (2) determinação 

dos objetivos do estudo e definição de critérios de avaliação; (3) coleta e análise de dados do 

sistema; (4) formulação do modelo de simulação; (5) calibração e validação do modelo; (6) 

organização e execução das simulações; e (7) análise e avaliação dos resultados. 

A tomada de decisões a respeito de sistemas de recursos hídricos deve considerar 

obrigatoriamente aspectos hidrológicos, ambientais, econômicos, políticos e sociais, mutáveis no 

tempo e associados a incertezas de difícil quantificação. 

Segundo Porto et al. (2003), a experiência tem mostrado que Sistemas de Suporte a Decisões 

são instrumentos eficientes para auxiliar os chamados “Grupos de Tomada de Decisões”. Nestes, as 

naturais diferenças de ponto de vista, interesses, ideologias e formação dos participantes costumam 

dificultar, e em algumas vezes impossibilitar, a escolha dos melhores cursos de ação. A idéia 

central, neste caso, é permitir que cada um dos participantes avalie as consequências da 

implementação de suas ideias com o auxílio de modelos aceitos por todos, a partir de uma base 

comum de informações.  
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Começam a surgir, a partir daí, as oportunidades de soluções negociadas, que tendem a contar 

com o apoio e o comprometimento de todo o grupo, ressaltando que o sistema de gestão de recursos 

hídricos brasileiro foi construído com o propósito de ser descentralizado, integrado e, 

principalmente, participativo. Para tanto, foram criados os comitês de bacia hidrográfica com a 

presença dos setores do governo, dos técnicos, dos usuários e da sociedade civil. Esta estrutura é o 

que legitima o sistema e dá forças para sua sustentação. No entanto, para que o sistema evolua, 

torna-se necessário que o processo participativo de discussão e de integração entre os setores de 

governo, técnicos e usuários desses recursos mantenham os canais de diálogo abertos. Em outras 

palavras, é necessário que os responsáveis pela decisão consigam administrar seus conflitos em 

sistemas extremamente complexos, como é o caso do gerenciamento de recursos hídricos.  

 

3 O SSD SABESP 

O Sistema de Suporte a Decisões para os Grandes Sistemas Produtores da Sabesp – SSD 

Sabesp começou a ser desenvolvido em 1998 e em sua primeira versão era voltada para poucos 

usuários e concebido em banco de dados portátil MS Access, Interface Gráfica para Windows e 

linguagem de programação Visual Basic 6.  

Em 2003 foi iniciada a migração para uma nova versão mais moderna atualmente em 

produção denominada SSD2 Sabesp. Nesta nova versão a estrutura do sistema foi alterada para 

comportar maior numero de usuários. O SSD Sabesp foi estruturado em uma base de dados mais 

moderna e com grande capacidade de armazenamento (SQL Server). Além disso, ouve migração de 

parte do SSD1 para Web (Interface de Alimentação de dados) e divulgação para entidades externas. 

Nesta versão além de novas funcionalidades, foi incluída uma interface SIG (Sistema de Informação 

Geográfica). Também foi incluída uma interface inicial e experimental para alimentação dos dados 

de qualidade da água. 

Atualmente o SSD é composto por três sub-sistemas denominados: 

• SSD Desktop: interface SIG e consulta de dados para Windows; 

• SSD Web Editor: edição de dados; 

• SSD Web Visualizador: divulgação de dados para publico interno e externo. 

Existe ainda a base de dados que é utilizada por todos os subsistemas listados acima. A 

estrutura do SSD Sabesp é representada na Figura 2. 
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Figura 2 – Estrutura geral do SSD Sabesp 

Atualmente com o aumento de velocidade das conexões de internet e intranet, muitas das 

informações dos sistemas produtores vêm sendo divulgada aos usuários através do SSD Web 

Visualizador. A Sabesp disponibiliza estas informações por meio de criação de uma senha de acesso 

para os usuários de órgãos externos à Sabesp e funcionários que necessitam de acesso. 

A seguir podem ser visualizadas algumas características do SSD Sabesp: 

 

3.1 SSD desktop 

É apresentada uma descrição da interface da operação do Sistema de Suporte a Decisões para 

Operação dos Grandes Sistemas Produtores da Sabesp. A tela principal deste sistema - SSD 

Desktop, está apresentada na figura 3: 

 

 

Figura 3 - Tela inicial do SSD Desktop 
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3.2 Barra dos sistemas 

Situada na parte superior da tela, esta barra contém botões com os nomes dos seis grandes 

sistemas produtores da Sabesp. É uma forma alternativa de se escolher com qual sistema se irá 

trabalhar. Possui os seguintes ícones: 

• Medidas: acessa o menu onde o usuário pode escolher entre calcular a distância entre dois 

pontos clicados na tela, a distância acumulada ao longo de vários pontos clicados 

seqüencialmente, o comprimento de uma linha ou ainda a área de um polígono por ele 

selecionado. Clicando no botão, aparece um menu com as opções disponíveis, conforme 

mostrado na Figura 4. Estas opções são: 

• Distância: o usuário clica dois pontos na tela do mapa principal e é mostrada a distância 

entre eles. Se a distância for menor que 1 km ela será mostrada em metros, se for maior será 

mostrada em quilômetros. 

• Distância Acumulada: o usuário seleciona uma seqüência de pontos na tela do mapa 

principal sendo mostrada a distância total entre o ponto inicial e o final. Se a distância total 

for menor que 1 km ela será mostrada em metros, se for maior será mostrada em 

quilômetros. 

• Comprimento (km): o usuário clica sobre um elemento tipo linear (rio, rodovia, etc.) sendo 

mostrado o comprimento deste elemento em quilômetros. 

• Área (km2): o usuário clica sobre um elemento tipo poligonal (limite municipal, represa, 

etc.) sendo mostrada a área deste elemento em km2. 

Todas estas funções ficam ativas após apresentarem seu resultado, possibilitando ao usuário 

múltiplas utilizações, sem necessidade de acionar a ferramenta repetidas vezes. Para desativar a 

ferramenta basta clicar com o botão direito do mouse em qualquer lugar do mapa principal. 

 

 

Figura 4 - Menu do botão “Medidas” 
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• Ferramentas: acessa o menu de ferramentas, onde o usuário pode escolher entre traçar uma 

área limite, localizar um determinado elemento de um layer, fazer uma seleção de elementos 

filtrados por um ou mais de seus atributos ou ainda criar um layer com os elementos 

selecionados na tela. Clicando no botão, aparece um menu com as opções disponíveis, 

conforme mostrado na Figura 5. Estas opções são: 

• Área Limite: permite ao usuário desenhar uma área qualquer no mapa principal para ser 

usada como um filtro geométrico, possibilitando a seleção de elementos que estão dentro ou 

fora da área traçada. Esta opção possui os seguintes sub-itens: 

 

Figura 5 - Menu do botão “Ferramentas” 
 

• Desenha: permite ao usuário criar um polígono, que será a Área Limite desejada. A cada 

clique sobre o mapa principal será inserido um vértice do polígono. Para informar ao 

programa que o polígono já está completamente desenhado o usuário deve clicar com o 

botão direito do mouse. 

• Edita: acionando esta opção, o cursor fica habilitado para edição do polígono que representa 

a Área Limite. Pode-se então: mover um vértice ao clicar sobre ele e, mantendo o botão do 

mouse pressionado, arrastar o cursor para a nova posição que este vértice deve assumir; 

apagar um vértice ao clicar sobre ele; e inserir um novo vértice ao clicar no ponto qualquer 

do mapa principal. Para encerrar a função basta clicar com o botão direito do mouse. 

• Apaga: apaga a Área Limite. Caso a Área Limite ainda não tenha sido gravada no banco, 

será fornecida ao usuário a opção de salvá-la antes que ela seja apagada.  

• Captura: além da possibilidade de desenhar uma Área Limite, o usuário pode capturar um 

ou mais polígonos existentes na tela e convertê-los em uma Área Limite. Após a escolha 

desta opção, cada clique sobre um polígono qualquer da tela acrescentará este polígono à 
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Área Limite que está sendo formada. Para terminar a seleção de polígonos deve-se clicar 

com o botão direito do mouse. Cabe ressaltar que na captura de múltiplos polígonos, eles 

não precisam ser necessariamente adjacentes. 

• Lê do Banco: esta opção permite ler do banco uma Área Limite que tenha sido previamente 

gravada. Será fornecidas ao usuário a lista com as Áreas Limites existentes no Banco, onde 

deverá ser feita a escolha de uma delas. 

• Salva: grava no banco a Área Limite presente no mapa. Ao clicar nesta opção será aberta 

uma janela para escolha do nome a ser dado para esta Área Limite. 

• Dentro/Fora: esta opção permite selecionar os elementos de um layer escolhido pelo 

usuário, que estejam dentro ou fora da Área Limite. Ao clicar nesta função uma janela será 

aberta para escolher dentre os layers ativos aquele que contém os elementos que devem ser 

selecionados, e para que seja escolhida a região de seleção (Dentro ou Fora da Área 

Limite). 

Estas funções relacionadas à Área Limite podem ser habilitadas também a partir de um clique 

com o botão direito do mouse. 

• Seleção por Atributo: esta opção abre uma janela, onde se pode selecionar e/ou localizar 

elementos de um layer que satisfaçam determinados critérios de escolha. Esta função foi 

concebida para responder a perguntas do tipo: “Quais os postos fluviométricos do Rio Cotia 

que se encontram no município de Carapicuíba?” ou ainda: “Quais são os municípios que 

possuem área maior que 85 km2?”. Podem ser combinadas até 3 condições a serem 

satisfeitas, podendo estas combinações serem do tipo “e” ou “ou”. 

Clicando-se no botão “Processa”, serão mostrados a planilha com os resultados da seleção 

proposta. 

• Planilha Geral dos Sistemas: este botão mostra a planilha com as informações (Volumes e 

Chuva), totalizadas para todos os Sistemas produtores. 

• Informações do Sistema Corrente: mostra uma tela com o esquema do Sistema corrente e 

possibilita acesso a informações mais detalhadas. Outra ferramenta é uma tela onde é 

mostrada a evolução dos volumes das represas de um Sistema para até 6 anos diferentes. A 

figura 6 mostra a tela para um dos Sistemas selecionados. 
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Figura 6 – Esquema do Sistema Cantareira 

 

• Evolução dos Volumes: este botão abre a tela onde pode ser visualizada a evolução diária 

dos volumes operacionais (em %) do Sistema corrente. As curvas mostradas são as 

porcentagens do volume operacional observado em relação ao volume operacional máximo 

obtido através da soma dos volumes de cada represa que compõem o sistema. 

• Volumes Mensais: botão que mostra os gráficos da evolução dos níveis mensais nos 

últimos dois anos para as represas que compõem o Sistema corrente e o gráfico totalizado do 

sistema.  

• Balanço Hídrico: este botão abre uma nova janela onde são mostradas, de uma forma 

sucinta, as informações que compõem o balanço hídrico do sistema corrente.  

• Exportação Dados para Google Earth: a partir deste botão é possível exportar a lista de 

postos hidrometeorológicos do sistema para o Google Earth. 

 

3.3  SSD web editor - interface de atualização de dados 

A interface de atualização dos dados do SSD está disponível na rede interna e o acesso é 

realizado através de login e senha. A seguir serão detalhadas as funções referentes à interface de 

atualização dos dados. 

• Boletins: neste item são inseridos e atualizados os dados do cabeçalho (valores mensais), 

planilha (valores diários) e planilha de produção. Os dados de produção de água podem ser 

lidos do Sistema SCOA da Sabesp. Os dados fornecidos pelo SCOA são exibidos na 

planilha e o usuário deve acionar o botão “Salvar” para inserir no banco de dados.  
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• Parâmetros: os parâmetros de qualidade da água e meteorológicos podem ser modificados 

e novos podem ser inseridos. Assim sendo é possível incluir novos parâmetros no banco à 

medida que novas variáveis forem monitoradas, sem necessidade de alteração do código 

fonte da aplicação.  

• Dados Hidrológicos: neste item é possível cadastrar postos (ou pontos) de monitoramento 

de dados de chuva, vazão, qualidade da água, meteorológicos, telemétricos e de contribuição 

natural. A freqüência de coleta dos dados pode ser : dados de chuva são diários (chuva total 

acumulada no dia), dados de vazão são calculados a partir dos valores de cota ou altura do 

nível d’água com o uso das curvas-chave, dados de qualidade da água podem ser inseridos 

no banco de dados em intervalos de dados fixos ou constantes, dados de contribuição natural 

são gravados na base de dados com freqüência mensal. 

• Dados Gerais: é possível definir as equações de volumes das represas, descrições dos 

sistemas e documentos relacionados. 

• Gerenciamento: o gerenciamento é voltado para o cadastro de usuário e atribuição de 

permissões aos usuários cadastrados. Os usuários só podem ser cadastrados no SSD se 

estiverem cadastrados na rede interna da Sabesp. 

 

Na figura 6 é apresentada a página de cadastro e atualização de postos hidrológicos. 

 

 

Figura 6 – Página de Cadastro e Atualização de Postos Hidrológicos 
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4 CONCLUSÃO 

 

Os principais resultados visam garantir o abastecimento público com água em quantidade e 

qualidade suficiente face à variabilidade e irregularidades hidrológicas das estações do ano, 

culminando com estações chuvosas e estiagens em períodos indeterminados. 

A ferramenta permitiu a incorporação de uma série de indicadores até então utilizados de 

forma restrita, dada a dificuldade para sua obtenção, dificuldade essa superada pelo SSD. Os 

indicadores são: 

 • análise de riscos, seja para o esvaziamento ou enchimento de represas, seja pelo não 

atendimento aos diversos tipos de demandas; 

 • avaliação da freqüência de esvaziamento e enchimentos das represas e sua intensidade, 

indicador extremamente importante na gestão de represas pois é muito mais fácil administrar muitos 

déficits de água de pequenas intensidades do que poucos déficits com grande intensidade; exemplo 

numérico – um déficit de 5 meses de vazão mas com redução de 10% da vazão de demanda é mais 

administrável no sistema de abastecimento do que um déficit de 2 meses com redução de 50% da 

vazão de demanda; 

 • freqüência de ocorrência dos parâmetros analisados, como vazões, chuvas, volumes de 

represas, esvaziamentos, enchimentos e outros; 

 • análise simultânea de parâmetros relacionados, por exemplo, chuva e volume da represa, 

volume e vazões efluentes, vazões nos rios e atendimento às demandas; 

Outros importantes resultados obtidos após a implantação do SSD são: 

 • o SSD está instalado em todos os sistemas produtores, sendo utilizado diariamente por 

técnicos, gerentes, diretores e responsáveis pela operação; 

• melhoria e segurança acentuada no armazenamento das informações hidrológicas coletadas; 

• disponibilização de ferramentas que permitem elaboração de relatórios detalhados; 

• atualização das informações é feita de forma descentralizada e participativa; 

• disponibilização dos dados e informações é instantânea a todos os usuários dentro de sua 

permissão de acesso.  

• aumento do conhecimento: através desta prática houve o aumento do conhecimento dos 

técnicos sobre o funcionamento e operação dos sistemas produtores. 

Além dos resultados apresentados anteriormente, uma maneira de mensurar o êxito alcançado 

na implantação do Sistema de Suporte a Decisões – SSD é a freqüência de visitas de diversos 

órgãos do governo estadual e companhias de saneamento de outros estados, servindo de referência 

nacional na gestão de recursos hídricos. 
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Ressalta-se que esse sistema permitiu uma integração entre as áreas operacionais de recursos 

hídricos e a área de gestão, na medida em que se definem e compartilham as responsabilidades no 

uso do SSD. No modelo de gestão atual, as áreas operacionais responsáveis pela coleta diária dos 

dados são os responsáveis por sua atualização no banco de dados e, imediatamente, têm as 

informações geradas pelo sistema.  
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