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Conduziu-me então à entrada do templo. Eis que
as águas jorravam de sob o limiar do edifício. Fezme sair e contornar o templo; eu vi a água brotar do
lado do meio dia.
O homem com uma corda na mão mediu mil
côvados; a seguir fez-me passar a água que chegou
até os tornozelos. Mediu mais mil côvados e me fez
atravessar a âgua, que me subiu até os joelhos.
Mediu de novo mil côvados e fez-me atravessar a
água que me subiu até os quadris. Mediu enfim mil
côvados e era uma torrente que eu nåo podia
atravessar, de tal modo que as águas tinham
crescido... Estas águas - disse-me ele - dirigem-se
para o oriente, elas descem a planície e se lançarão
no mar. Tudo o que esta água atingir se tornará são
e saudável e em toda parte aonde chegar a torrente
haverá vìda, por que estas águas vêm do santuário.

A f onte maravilhosa que jorra do templo.
Ezequiel, cap.47
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DEFtNtçÕES
Amostra - é um subconjunto cujas propriedades se estudam com o fim de generalizá
las ao
conjunto. No caso da água sublerrânea, significa um determinado volume de
á"gua cáletado em
poÇos com o fim de inferir as_caracte rísticas físicas, químicas
e biológicas Oo JqUifero de onde
foi ret¡rada (NBR 9S96 ABNT,1993).

Aqüíferos Cársticos - São os aqüíferos formados em rochas carbonáticas, Constituem
um tipo

peculiar de aqüífero frarurado, onde as fraturas, devidas à dissoluçäo
oo carbonato pela água,
podem produzir aberluras muito grandes, criando, neste caso, verdadeiros
r¡os subterràneo"s. Ë
comum em regiões com grulas calcárias, ocorrendo em várias partes do Brasil (ANA,2002).

Aqüíferos Fraturados ou Fissurados - Ocorrem em rochas ígneäs e metamórficas.
A capacidade
destas rochas em acumularem água está relacionada à quantidade de fraturas, suas

aberturas
icação. No Brasil a importância destes aqüíferos está muito ma¡s em sua localização
geográfica, do que na quantidade de água que armazenam. (ANA,2002).
e intercomu

n

Aqüíferos Porosos - ocorrem em rochas sedimentares consolidadas, sedlmentos inconsolidados
e solos arenosos decompostos. constituem os mais importantes aqüíferos, pelo
grande volume
de água que armazenam, e por sua ocorrência
grand"" áreas. Ëstes uqüít"roi ã.årr", nu.
bacias sedimentares e várzeas (ANA,2002). "m
Condição da água - expressa a situação global em que se encontra uma delerminada
massa
de águas subterråneas, definida em função de seu estado qualitativo e quantitativo. Corpo hídrico subterrâneo - Represenla um volume de água subterrânea h idrogeologicamente
distinto e delimitado dentro de um aqüífero ou sistema aqü-ífero (Diretiva frropeia
zoo'ófoolec¡.
Ensaio - operação técnica que consiste na determinaÇâo de uma ou majs características
de um
dado produto, processo ou serviço, de acordo com um procedimento e"p"citicåoo.
1ÀÊNT rso/
lEC, 1998),

Gestão - forma mais ampra de açâo, sendo norteada por uma decisäo porítica motivada,
por
exemplo, pela escassez relativa de-recursos naturais e pela necessidade de preservaÇâo para
as gerações futuras (SETTI et al.,2OO1),
Gerenciamento

-

açäo executiva que subsidia a implementaçäo da gestäo de recursos hídricos

Qualidade da Água - é o resultado do conjunto de caracteríslicas físicas, químrcas,
biológicas
dessa
água,
relacionado
para
com
o
para
seu
uso
um
f¡m específico (NBR
9-o-r,oan9lén!cas
9896 - ABNT,1993).
Valores de referência - podem ser definidos como as concentrações naturais
sem influências

anlrópicas- Entretanto, podem também representar uma concentração inicial para
um
moniloramento contínuo das tendências, e nesta situaçáo, podem já refletir algumá
iiluência

das atividades humanas (Uil et al, 1999),

RESUMO
O monltoramento das águas subterrâneas é uma ferramenta de gestão
do recurso hidrico
e esta dissertação apresenta uma revisão sobre critérios iniernacionais
ã" pro¡eto,
imOlantacão e oncracân clo
ar¡ari^^^^
u! rrodoc
c\rwù Iraninncio
EVrur ¡.1rù. dvilrlilr
IUU O aIuai monlîOratneniO de qUalidade
efetuado no estado de Sao paulo.
Foram seleclonados crirérios de dimensionamento de rede de
monitoramento, de controle
de qualidade, de técnicas de amostragem e de interpretaçoes
estatísticas, ressartando a
necessidade de integraçäo entre os órgãos gestoies dó recurso
hÍdricó e os demais
interessados.
Em uma rede de mon¡toramento, os pontos de amostragem
devem ser uniformemente
distribuÍdos nos corpos hídricos subterrâneos priorizadoð em funçâo
da vulnàrabilidade
natural, fontes de poruição.e risco de super exprotaçao. os paråmetros
ãå quarioaoe,
semestralmente determinados, foram selecionados õom base na portaria
H¡5 sl g¡o¿.
Para o monitoramento da quantidade, os parâmetros são aqueres que
carácterizam
hidraulicamente os aqüíferos e sua interação no cicro hidroróþico,
sendo meÀsat sua
freqüência de medição. o monitoramento contínuo dependeå
oe oisponioitiJade oe
recursos f inanceiros.
Foi apresentada uma proposta de projeto de mon¡toramento para
a Bacia do Alto Tietê,
considerada p-rioritária, propondo que a seleção dos pontos
de amostragem se¡a àìetuada
por um comitê representativo das diferentes enti<iades interessadas.

ABSTRACT
The groundwater monitoring is a tool of management of this natural
resource and it is
presented a review about international criteriá used on project,
imptemenåtìon ana
operation of statewide monitoring networks, assessing the aôtual groundwatéi
quarity
network of the Sao paulo State.
It was selected criteria of sizing the monitoring network, of quality
control and quality
assurance, of sampling techniques and of stat¡stics approaches, poiniing
out tnÀ nlcessity
of interaction between different involved institutions.
ln this monitoring network, the sampling points must be uniformly
distributed in prioritized
groundwater bodies, considering the natural vulnerability
of the aquifers unJtÀ.-pr"r"n""
of the quality and quantity stressors.

The quality determinants, biannually sampled, were chosen considering
tne ¿rint watål
standards (Portaria s1s/04 MS). The parameters of the quantity monito"ring
r,etwork are
those one used to characterize hydraulically the aquifer, in relãtion to ¿rJwåier
cycte.
The.frequency of collecting data will be monthly and the continuous
monitoriÃg wiìioepeno
on the amount of available financial resources.
consideríng the selecterj critefla, it was proposed a project of jntegrated
monitoring network
forthe Alto Tietê Basin (sao paulo Metropolitan Regíon). Finarì-y, it *u. propà.äd

th"t
comite of experts, representing the different iniorved stafteholders
must do the"
implementation of this monitoring network.
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mais, a grande ameaça ao desenvolvimento econômico e à estabilidade política do mundo

nas próx¡mas décadas. As disputas pelo uso da água poderão, inclusive, desencadear
conflitos e guerras em escala imprevisivel. Em 2025, cerca de 2,7 bilhões de pessoas,
em todo o mundo, enfrentaräo a falta d'água (Agência Nacional de Águas, 2004).

A água subterrânea, que se encontra armazenada nos aqüíferos, representa quase

a totalidade (97þ%) do volume de água doce, na forma líquida, existente no Planeta
Terra. No Estado de São Paulo, em 1997,

72/" dos municípios dependiam, total ou

parcialmente, da água subterrânea para o abastecimento público. Além disso, em todos

os municípios, ocorre a captação privada para complementação do abastecimento na
agricultura, indústrias, comérc¡o e residências. Em algumas regiões do Estado,

o

desenvolvimento econômico está diretamente vìnculado a explotaÇäo de águas
subterrâneas, considerando a escassez de águas superf¡ciais (CETESB,2004). Apesar
da importância das águas subterrâneas, suas condiçoes naturais em têm sofrido alteraçoes

resultantes do adensamento populacional, do crescimento industrial e da agricultura
intensiva (Uil et a/.,1999; Pocol e Valentìn, 2004).

Segundo Tuinhof et al. (2004), estas alterações ocorrem lentamente, sendo
identificadas apenas por meio de um monitoramento bem planejado e de longo termo.

Segundo (Organização lnternacional de Energia Atômica, 2001), o gerenciamento
sustentável do recurso hídrico subterrâneo significa utiliza-lo em equilibrio, tanto em
qualidade como em quantidade, com base no conhec¡mento sobre os impactos potenciais

de contaminantes antrópicos ou naturais, as taxas de recarga e de explotação, bem
como considerando as prioridades do uso da água. Para Uil ef a/. (1 999), o monitoramento

é uma ferramenta deste gerenciamento.

No Brasil, estudos realizados entre 1997 e 1998, pelo Ministério do Meio Ambiente,

sobre demandas ambientais brasileiras, apontaram o tema dos recursos hídricos como

de alta priorìdade, principalmente no que se refere ao conhecimento sistemático dos
aspectos quali-quantitativos das águas, de forma a apoiar o processo de tomada de
decisão relativo ao controle das bacias hidrográficas, constituindo, assim, a base técnica

do Programa Nacional do Meio Ambiente (Ministério do Meio Ambiente,2004).
Apesar deste quadro e dos esforços para a elaboração de sistemas de informaçoes

capazes de armazenar, tratar e divulgar informaçoes sobre os recursos hídricos
subterrâneos, como o SIAGAS desenvolvido pela Companhia de Pesquisa em Recursos
Minerais (CPRM) e o Sistema Nacional de lnformação sobre Recursos Hídricos gerenciado
pela Agência Nacional de Águas (ANA), no Brasil, as informações são ainda insuficientes,

dispersas e as pesquisas existentes são poucas, descontinuadas e inconsistentes (ANA,

2004), sendo que os dados gerados estão pulverizados e, de certa forma,
indispon ibilizados, sobretudo, pela falta de interação e integração entre os diversos órgãos

e empresas que atuam no setor (Agência Nacional de Águas, 2004)

Torna-se, portanto, necessário gerar e sistematizar o conhecimento sobre as
condições das águas subterrâneas, sendo o monitoramento, uma das ferramentas
possíveis. Esta dissertação traz uma revisâo sobre como o monitoramento de águas
subterrâneas é abordado em diversos países e apresenta uma proposta de critérios a
serem considerados no aperfeiçoamento da rede de monitoramento de qualidade operada,

no estado de São Paulo, pela Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental
(CETESB), integrando os aspectos de quantidade, de forma que, as informações geradas

possam subsidiar o gerenciamento dos recursos hídricos subterrâneos.

É apresentado ainda, um estudo de caso, onde os critérios selecionados sào
aplicados no planejamento de uma rede de monitoramento integrado das águas
subterrâneas na Bacia Hidrográfica do Alto Tietê.

2 REVISÃO DE LITERATURA

Segundo UNEP/WHO (1996), a lnternational Organization for Standardization (lSO)
defìne o monitoramento como "um processo programado de amostragem, medições e
armazenamento de dados sobre várias características da água".
Segundo Ward (apud SIMONETI, 1999), o monitoram-ento da qualidade da água, é
definido como sendo o esforço para obter uma compreensäo das características químicas,

físicas e biológicas da água, por meio da amostragem e ¡nterpretação estatística. para
Petts (apud slMoNETl, 1999) o monitoramento é a coleta de dados com o propósito de

obter informaçoes sobre uma característica e/ou comportamento de uma variável
ambiental.

Nesta dissertação, adotou-se a definição proposta por UIL et al. (1999) para
monitoramento de águas subterrâneas, como sendo: a coleta de dados em intervalos
regulares de tempo, geralmente relacionados a uma localidade e profundidade, de modo

a prover informações sobre as águas subterrâneas, tanto em qualidade como em
quantidade.

2.1 Legislação

Segundo o Artigo 21 da Constituição Federal de 1988,

aéguaé um bem

público,

sendo que o domínio e a gestão dos recursos hídricos é de atribuiçao dos estados

(Ministério do Meio Ambiente,2004). A Lei Federal

n.

9.433, de 08.01.j997,
regulamentada pelo Decreto n" 2.612 de 03.06.1998, instituiu a política Nacional de
Recursos Hídricos, criando o sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos,
adotando a bacia hidrográf ica como unidade de planejamento. Os instrumentos de política

desta Lei são: i) os Planos de Recursos Hídricos; ii) o Enquadramento dos corpos d'água
em classes de uso preponderantes; iii) a outorga de Direito de uso dos Recursos Hidricos:

iv) a cobrança pelo uso da água; v) o sistema Nacional de lnformaçoes sobre Recursos
Hídricos; e vi)

artificiais.

a

compensação aos Municípios, quando

da

inundaçäo por reservatórios

os organismos que compóem o sistema Nacional de Gerenciamento

de

Recursos Hídricos sao:

"

Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH), órgão colegiado mais
elevado na hierarquia do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos
Hídricos, ao qual cabe estabelecer as macro-diretrizes, desenvolver os planos
Nacionais de Recursos Hídricos, além de dirirnir os conflitos de maior vulto;

o

Conselhos de Recursos Hídricos dos Estados e do Distrito Federal (CRH),

órgãos consultivos e deliberativos, aos quais cabem, na esfera de suas
competências, arbitrar, em última instância admìnistrativa, os recursos relativos
às decisoes dos Comitês de Bacias Hidrográficas dos rios de domínio de seu

Estado ou Distrito Federal, bem como aprovar e acompanhar os planos
Estaduais de Recursos Hídricos;

.

Comitês de Bacias Hidrográficas, com a participação dos usuários, das
prefeituras, da sociedade civil organizada, dos níveis de governo estaduaìs e

federal, e destinados a atuar como "parlamento das águas,', posto que são o
fórum de decisão no âmbito de cada bacia hidrográfica;

.

Agências de Água, para atuarem como secretarias executivas de seu(s)
correspondente(s) comitê(s), e deslinadas a gerir os recursos orjuirdos da
cobrança pelo uso da água, exerc¡tando a administração do slstema;

.

Órgãos e entidades do serviço público federal, estaduais, do Distrito Federal

e municipais que têm relevante atuação na gestao dos recursos hídricos,
devendo promover estreita parceria com os demais agentes previstos na Lei
Federal n" 9.433/97 (BRASIL, 2004a).

O CNRH atua por meio de Resoluções, como a de ne 15, de 11.01.2001 , que
estabelece as diretrizes para gestão integrada das águas e define um corpo hídrico
subterrâneo como o volume de água armazenado no subsolo e a de

ne

22, de 24.05.2002,

Art 2' os Planos de Recursos Hídricos devem promover a caÍaclerização dos aqüíferos e

definir as inter-relações de cada aqüífero com os demais corpos hídricos superficiais

e subterrâneos e com o meio ambiente, visando a gestão sistêmica, ¡ntegrada

e

participativa das águas.

Art. 3" As informaçÕes hidrogeológicas e os dados sobre as águas subterrâneas
necessários à gestäo integrada dos recursos hídricos devem constar nos planos de
Recursos Hídricos e incluir, no mínimo, por aqüífero:

- a caracterização espacial;
ll - o cômputo das águas subterrâneas no balanço hídrico;
f ll
- a estimativa das recargas e descargas, tanto naturais quanto artificiais;
lV - a estimativa das reservas permanentes explotáveis dos aqüíferos;
V - caracterização física, química e biológica das águas dos aqüíferos; e
Vl - as devidas medidas de uso e proteção dos aqüíferos.
|

Art.4'os

Planos de Becursos Hídricos, elaborados por bacia, devem conremplar o
monitoramento da quantidade e qualidade dos recursos dos aqüíferos, com os

resultados devidamente apresentados em mapa e a definiçáo mínima da:
rede de monitoramento dos níveis d'água dos aquíferos e sua qualidade;
ll - densidade de pontos de moniloramento; e
lll - freqüência de monitoramento dos parâmetros.

l-

A Lei Federal

n'

9.984/2000 criou a Agência Nacional de Águas (ANA), que é uma

autarquia sob regime especial, com autonomia administrativa e financeira, vinculada ao
Ministério do Meio Ambiente, integra o sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos
Hídricos e tem como atribuições, entre outras, participar, em parceria com o cNRH, da
elaboração do Plano Nacional de Recursos Hídricos e supervisionar a sua implementação;
oulorgar, por intermédio de autorização, o d¡reito de uso de recursos hídricos em corpos
de água de domínio da união; implementar, em articulaçäo com os comitês de Bacia
Hidrográfica, a cobrança pelo uso de recursos hídricos de domínio da união; organizar,
implantar e gerir o sistema Nacional de lnformações sobre Recursos Hídricos; propor ao

conselho Nacional de Recursos Hídricos o estabelecimento de ¡ncentivos, inclusive
financeiros, à conservação qualitativa e quantitativa de recursos hídricos (BRASIL, 2004a).

No âmbito do estado de são Paulo, a constituição Estadual, de 05.10.1989, define,

em seu Artigo 205, que o Estado instituirá, por lei, sistema integrado de gerenciamento
dos recursos hídricos, congregando órgãos estaduais e municipais e a sociedade civil, e

assegurará meios financeiros e institucíonais para a utilização racional das águas
superficiais e subterrâneas e sua prioridade para abastecjmento às populaçoes e para a
proteção das águas contra açoes que possam comprometer o seu uso atual e futuro. o
Artigo 206 dessa Constituição define que as águas subterrâneas são reservas estratégicas

para o desenvolvimento econômico-social e valiosas pa-ra o suprimento de água às
populações, e assim deverão ter programa permanente de conservação e proteção contra
poluição e superexplotação, com diretrizes estabelecidas em le¡.

A Lei Estadual 7.663 de 30.12.1991, estabeleceu as diretrizes da Política Estadual
de Recursos Hídricos e o s¡stema lntegrado de Gerenciamento das Águas superficiais e

subterrâneas. A Lei Estadual 9.034, de 27.12.1994, estabeleceu as unidades de
Gerenciamento de Recursos Hídricos (uGRHl's) e os programas de Duração continuada
(PDC), destacando-se o PDC4, que trata clo Desenvolvimento e proteçào das Águas
Subterrâneas.

segundo o inciso

do artigo 6q do Reguramento da Lei nq 997, de 31.06.1976,
que dispõe sobre a Prevenção e o controle da poluiçäo do Meio Ambiente, aprovado
3q

pelo Decreto Estadual ne 8.468, de 08.09.1976, a programaçåo e a realização de coleta
de amostras, análises laboratoriais e de interpretação dos resultados, necessários à
avaliação da qualidade dos meios, incluem se entre as atribuiçoes da companhia de
Tecnologia e saneamento Ambiental (OETESB), para controle e preservação do meio
am biente.

o

Decreto Estadual 32.955 de 07.02.1991, que reguramenta a Lei 6.134 de
02.07.1988, que dispõe sobre a preservaçäo dos depósitos naturais de águas
subterrâneas, estabelece que, para o gerenciamento das águas subterrâneas são
necessárias ações correspondentes à avaliação, planejamento e conservação do uso
dos recursos hídricos subterrâneos por meio de outorgas e fiscalização do uso.

Ainda segundo esse mesmo Decreto, cabe ao Departamento de Águas e Energia
Elétrica (DAEE), a administração das águas subterrâneas do Estado de são paulo, nos
campos de pesquisas, captaçäo, fiscalização, extração e acompanhamento de sua
interação com águas superficiais e com o ciclo hidrológico; cabe à CETESB prevenir e

controlar a poluiçáo das águas subterrâneas; cabe à secretaria da saúde (sES) a
fiscalização das águas subterrâneas destinadas a consumo humano; e cabe ao lnst¡tuto
Geológico (lG) a execução de pesquisa e estudos geológicos e hidrogeológicos, o controle

e arquivo de informaçÕes dos dados geológicos dos poços, no que se refere ao
desenvolvimento do conhecimento dos aqüíferos e da geologia do Estado.

O Decreto 41.258 de 31.'10.1996, que aprova o regulamento dos artigos
Lei

n'

g.

7.663 de 30.12.1991, atribui ao Departamento de Águas e Energia Elétrica

-

a 13 da
DAEE,

os atos de outorga do d¡re¡to de uso da água, que se fará por de concessão quando a
água destinar-se ao uso de ulilidade pública ou quando a captação ocorrer em terreno de
domínio público e por aulorização, quando a água exfaída destinar-se a outras finalidades.
A Porlaria DAEÉ717, de '12.12.1996, aprovou a Norma que disciplina o uso dos recursos
hídricos do estado de São Paulo.

A Resolução conjunta SES-SMA-SERHS

n. I

de 14.10.2003, instituiu um grupo de

trabalho instersecretarial para o aprimoramento, compatibilização e inlegração dos
proced¡mentos lécnicos e administrativos para o controle da exploração e uso das águas
subterrâneas no estado, relativos a sistemas alternalivos de abastecimento (Estado de
são Paulo,2003). como produto, este grupo elaborou uma minuta de Resolução que
estabelece a obrigator¡edade de monitoramento da qualidade da água para consumo
humano para os parâmetros constantes da portaria lvs s1g/2004, por ocasião da
sol¡citação de outorga ou renovação do direito de uso das águas subterråneas, bem
como em freqüências anuais, em locais onde haja fonles pontuais com potencial de

poluição de solo e águas subterrâneas, em um raio de até 500 metros do ponto
de
perfuraçäo do poço.

2"2 Monitaramento de águas subterrâneas na mundo

o Quadro

1 apresenta um resumo sobre a concepção do monitoramento das águas

subterrâneas em alguns países da Europa, América do Norte e também no estado de
São Paulo. Na seqüência, é apresentada uma descrição mais detalhada, por país.

Quadro 1 - Concepção do mon¡toramento de águas subterrâneas em países da
Europa, América do Norte e no Brasil
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I
A Organização das Nações Unidas (ONU), por meio do Gtobal Environment Monitoring

Sysfem (GEMS), publicou, em 2004, um manual operacional, descrevendo critérios e
metodologias para o estabelecimento e operação de redes globais de monitoramento de
qualidade das águas, incluindo as subterrâneas (GEMS,2004). Este órgão, criado ern
1972,iem o propósito de prover bases científicas sobre a avaliação da condição e das
tendências da qualidade das águas doces para subsidiar o gerenciamento sustentável

desles recursos, viabilizando, por meio de parcerias, a formulação e implantação de
programas de capacitação para aquisição e gerenciamento de informações sobre a
qualidade das águas em países em desenvolvimento, sendo o Brasil um país membro
deste programa (cEMS, 2004).

Na Europa
Na Comunidade Européia, a Agência Ambiental Européia (EEA), por meio do Centro

de Águas lnteriores, produziu, em 1996, um relalório sobre os procedimentos e práticas

adotados nos moniloramentos de águas sublerrâneas realizados nos países membros,
em atendimento às legislaçoes nacionais e às diretivas européias (Koreimann ef a/.,1996).

De acordo com este relatório, o monitoramento da qualídade das águas subrenâneas
iniciou-se, na Europa, nas décadas de 1970 e 1 980, com exceção da França que opera
uma rede de qualidade desde 1902.

o

monitoramento da quantidade é mais tradicional,

possuindo redes que datam de 1 845. A árae representada por 1 (um) ponto de amostragem
variou entre 2 a 330 km'? para qualidade e entre o, l4 a 250 km, para monitoramento da

quantidade, demonstrando a necessidade de padronizaçäo de critérios enlre os países
membros. No mesmo ano de 1996, a EEA propôs o estabelecimento de uma rede de
monitoramento, com base na adequação e ¡ntegração das redes já existentes nos países
membros (Nixon, 1996).
Esta proposta foi consolidada com a publicaçäo, em 1999, pela Agência Ambiental
Européia, dos critérios de implementação da EURowARTERNET, que é uma rede de
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monitoramento integrado da qualidade e quantidade das águas (Nixon ef a/., 1998). As
informações obtidas são armazenadas no banco de dados, denominado "waterbase",

sendo a atualização realizada anualmente, com dados validados (Johannes Grath,
inf

ormaÇão pessoal).

Em 1999, a Comissão Econômica para a Europa elaborou um relatório sobre
monitoramento e avaliação de águas subterrâneas, visando formular critérios para o
estabelecimento de redes de monitoramento em aqüíferos lransf ronteiriços, de forma,
que os resultados possam ser comparáveis entre

si

(Uil ei a/, 1999).

Em 22 de dezembro de 2000, entrou em vigor, na Comunidade Européia, a Diretiva
das Águas 2000/60/Ec (water Framework Directive),que estabelece açoes comunitárias
no domínio da política de recuros hídricos para a proteção e melhora das condições da

água. Esta Diretriz determina que programas de monitoramento de águas superficiais e
subterrâneas, por bacias hidrográficas, devem estar em operação aIé 22 de dezembro
de 2006, e que, até 2015, as águas devem estar classificadas como de "boas condiçöes".

A principal estratégia para implementaÇão dessa Diretiva é a elaboração de
documentos orientadores, detalhando tecnicamente os diversos assuntos técnicos
versados. Assim, em 2001 , foi publicado o manual "Aspectos Estatísticos da ldentificação

de Tendências de Poluição em Águas Subterrâneas" (Grath

efat 2001), e, em 2003,

foi

publicado o "Guia de Monitoramento de Qualidade e Quantidade de Águas superficiais
lnterìores, Águas costeiras e Águas subterrâneas" (European communities,2003). Este

último estabelece que, independente dos ajustes regionais, um programa de
mon¡toramento deve:

o
.

ter a bacia hidrográfica como unidade de gerenciamento;
promover a integração entre os monitoramentos efetuados para os diferentes usos

da água;

.

considerar as inter-relaçöes entre as águas superficiais e subterrâneas, bem como

a ¡ntegração dos aspectos quantitativos e qualitativos;

o
o

e,

possibilitar a detecção de alterações das condiçoes de referêncja;

possibilitar a detecção de todos os impactos potenciajs na qualidade e na
quantidade.

Atualmente, a Agência Ambiental Européia está realizando atividades de
compatibilização dos critérios utilizados na Eurowaternet com os critérios da Diretiva
2000/60/EC (Johannes Grath, informaçäo pessoal) e produzindo relatórios técnicos como,
por exenrplo, de implementação do monitoramento de quantidade (Marcuello e Menéndez,

2003) e de controle de qualidade dos dados a serem incluídos no waterbase (Lack et al.,
2003).

A seguir, são apresentados os principals aspectos relativos ao monitoramento de
águas subterrâneas em países da Europa, extraídos do levantamento efetuado por
Koreimann et al. (1996). cabe ressaltar que, segundo informações pessoais de Andreas
scheidleder, do European Topic centre on water

(ErclwrR),

as cond,içoes de densidade

de pontos de monitoramento, em 2004, nâo são muito diferentes daquelas de 1995.

Aleman

h

a

A água subterrânea é responsável por
Alemanha.

7oo/o

do abastecimento de água potável na

o

controle da qualidade e quantidade dessas águas é de atribuição dos
estados, sendo que o órgão federal das águas (Länderarbeitsgemeinschaft wasser
LAWA) é o responsável pela compilação geral dos dados. lnstituiçöes públicas e privadas

também colaboram com a coleta de amostras e análises, seguindo Normas DIN e o guia
de boas práticas laboratoriais.
No Estado da Bavária, o monitoramento de água subterrânea é desenvolvido pelo
"

Bayrisches Landsamt für wasser wirtschaft', que é o órgão gestor e técnico das águas.

o custo de operação da rede de quantidade do estado da Bavária está estimado em DMg
2.000.000 ao ano. Nos Estados de Nordrhein westfalen e de Thuringen os órgäos
ambientais estaduais coordenam o monitoramento regional.

As redes de mon¡toramento de qualidade de águas subterrâneas, na Alemanha,
datam da década de 1980 e as de quantidade têm seus primeiros registros na década de
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1910. Estas redes visam caracterizar a condição da água subterrânea nas diferentes
unidades aqüíferas, estabelecer a relação com as águas superficiais e delímilar
espacialmente os aqüíferos, subsidiando as autoridades com informações sobre alteraçöes
a médio e longo prazo, para que estas possam tomar medidas de proteção e recuperaçào

do recurso hídrico.

o Quadro 2 apresenta

a densidade de pontos de monitoramento em alguns estados

da Alemanha, que sao, em sua maioria, constitu ídos por poços de monitoramento, havendo

também alguns poços de abastec¡mento e nascentes. A f reqúência de coleta de amostras

de água para análise de qualidade varia de uma a seis vezes ao ano.

o

nÍvel d'água é

mensurado com lreqüência semanal ou mensal. Em programas especiais, há

o

monitoramento contínuo do nível d'água e semanal de temperatura.

QUADRo 2 . DENSIDADE DE PoNToS DE MoNIToRAMENTo EM ALGUNS ESTADOS DA ALEN,IANHA
POR TIPO DE

Tipqq,de
1 ponto.â,cada:

Aqûlfeio
de monitoramento

(1es6)

Áustria

Na Áustria, o monitoramento de águas subterrâneas é efetuado em atendimento às
leis federais (Act on Hydrology - Federal Law Gazette nq sB/1 g79 e ordinance on water

Quality Monitoring

-

Federal Law Gazette na 39/1991)e à legislação da comunidade

Européia para nitrato de origem agrícola (Nitrate Directive 91/676/EEC).

A Agência Ambiental Federal e o Ministério Federal de Agricultura e Floresta são
responsáveis pela padronizaçäo do programa de monitoramento, armazenamento
eletrônico de dados, avaliação dos resultados e divulgação de informaçoes. As coletas

de amostras e análises säo realizadas por empresas contratadas, que seguem
procedimentos operacionais padronizados, definidos em contrato.

O inicio do monitoramento de qualidade das águas subterrâneas, na Áustria, data
de 1991 e tem os seguintes objetivos:

.
.
.
.
.

allaliz

contìnuamente as informações sobre a qualidäde da água;

identificar alteraçoes dessa qualidade;
identificar áreas com poluição das águas;
supervisionar medidas de remediação;
fornecer dados básicos para legisladores.
Os pontos de monitoramento são poços de uso industrial, comercial e residencial,

assim distribuídos: 1600 pontos em aqüíferos porosos (1 ponto para cada 10 kmr) e 450

pontos em aqüíferos cársticos

(.1

ponto a cada 50 kmr). A maior pane destes poços é

amostrada quatro vezes ao ano (trimestralmente), mas a escolha dos parâmetros e
freqüência de sua determinação é efetuada regionalmente, em funçâo dos riscos de
poluição e custos analíticos. Os parâmetros determinados são divididos em 3 grupos:

(l)

substâncias de caracterização geral das propriedades hidroquÍmicas ou situação

de poluição (condutividade elétrica, pH, oxrgênio dissolvido, nutrientes e carbono
orgânico total e dissolvido)

(ll)

metais pesados, hidrocarbonetos e substâncias halogenadas (AOX).

(lll)

substâncias com relevância ecotoxicológica: pesticidas, benzeno e hidocarbonetos
poliaromáticos (HPA's).

O monitoramento da quantidade é de atribuiçáo do Escritório Central de Hidrologia,
que opera uma rede desde 1930, constituída de 3.100 pontos de observaçáo, sendo 290
equipados com instrumentos de medição contínua. A densidade é estimada em 30 pontos/

I00

km2 para aqüíferos porosos e 0,06 pontos/1 00 km2 para aqüíferos cársticos.

O nível d'água e a lemperatura são mensurados semanalmente em poços

cle

observação. Em nascentes, são mensuradas, também, a vazão, a condutividade elétrìca
e a turbidez. o controle da qualidade dos dados é feito pela comparação entre resultados
de pontos de monitoramento vizinhos.

Dinamarca

Na Dinamarca,9g% da água potável provem do recurso hÍdrico subterrâneo. A
coordenação do programa de monitoramento é de atribuição da Agência Ambiental, e os

municípios são responsáveis pela coleta de amostras, interpretação dos dados e
elaboração de relatórios. Além disso, os municípios säo responsáveis também pelo
monitoramento da qualidade da água de abastecimento, em relação aos padrÕes de
potabilidade. Relatórios nacionais sobre a qualidade e quantidade das águas subterrâneas

são elaborados a partir dos relatórios municipais e säo comercializados pelo serviço
Geológico da Dinamarca.

o

objetivo princlpal da rede de monitoramento de qualidade é verificar a condição
da água subterrânea em relaçâo ao uso do solo e fontes pontua¡s de poluição. A rede de
monitoramento de qualidade é composta por 1 .100 pontos de coleta distribuídos de forma

a englobar os diferenles aspectos geológicos e hidrológicos do país. Aproximadamente

50% destes pontos são poços especialmente construídos para o propósito de
mon ito rame nto.

A freqüência de amostragem varia entre 2 a 4 vezes por ano e sào mensurados
parâmetros descritivos como pH, dureza, temperatura, bem como íons maiores (cálcio,
nitrato, amônia), metais (zinco, chumbo, cádmio e outros), hidrocarbonetos e pesticidas.

Estes dois últimos são determinados a cada 2 anos. As análises são padronizadas e
executadas por 15 diferentes laboratórios. Há inspeções e tomada de contraprovas para
assegurar a qualidade dos dados.

Na Dinamarca, há também uma rede de monitoramento de nível d'água operando,
mensalmente, desde 1 950. Em 1 995, esta rede era composta de 200 pontos de observação

distribuídos em uma densidade 1 ponto de observação a cada 200 km2.
Em complementação aos dados obtidos no monitoramento, todas as empresas de
abastecimento, prefeituras e indústrias, que utilizam água subterrânea, enviam ao serviço
Geológico da Dinamarca, os registros sobre as taxas de bombeamento utilizadas. Estes
dados são sumarizados e anualmente é publicado um relatório sobre o consumo de água
subterrânea.

Espanha

Na Espanha, os aqüíferos ocorrem em apenas 1/3 da área do país. Aqüíferos porosos

ocupam 79.258 km2 (16% do território Nacional), aquíferos cársticos ocorrem em s4.628
km (11%) e outros aquíferos em 38.644 km, (B% do território nacional espanhol) e
aproximadamente 25/" da água consumida provém destes aqüíferos.

A "Diretoria Geral de Qualidade das Águas'', que é um Departamento do Ministério
de serviços Públicos, Transporte e l\/eio Ambiente, e o lnstituto de Tecnologia de Geominas

da Espanha (ITGE), ligado ao Ministério da lndústrìa e Energia, são as duas organizaçòes
que dividem a responsabilidade pelo mon¡toramento de qualidade e quantidade de águas

subterrâneas.

um Plano Nacional de Gestão e conservação de Aqüíferos (pNGc) foi estabelec¡do
para estudar a qualidade e quantidade da água subterrânea, bem como a monltorar e
gerenciar a intrusão salina. A rede de monitoramento de qualidade é denominada "Red
General de la Calidad y Red de lntrusion". Há um controle de qualidade em todas as

etapas do monitoramento, incluindo a padronização de metodologias de coleta e de
análise. Hé\ 1 .147 pontos de amostragem em aqüíferos porosos, 408 em meios cársticos
e 1.377 em outros aqüíferos isolados. A maioria destes pontos é destinada ao controle

da ¡ntrusäo salina. os dados obtidos desde i 971 estáo disponíveis em meio eletrônico e
em relatórios impressos.
A rede de rnonitoramento cie quaniidade é denominada " Red de Control Piezométrico

y Bed de Hidrometria". os primeiros registros datam de l967. Em I995, havia 6576
pontos de amostragem, constituídos por poços (de vários tipos) e nascentes.
d'água e as vazôes são mensurados 2 a 6 vezes ao ano.

o

nível

Finlândia

o

lnstituto de Meio Ambiente é o coordenador do programas de monitoramento de
qualidade e quantidade e o gerenciador do sistema de lnformaçoes. As Agências
Ambientais Regionais são responsáveis pela manutenção da rede, coleta de amostras e
parte das análises químicas. A rede de monitoramento de qualidade de águas subterrâneas

injciou-se em 1974 e, em 1995, havia 50 pontos de monitoramento, na maioria formados
por nascentes. Os principais objetivos da rede de monitoramento são:

.
.
.

detectar variações na hidroquímica das águas subterrâneas
detectar impactos antropogênicos na qualidade das águas
colelar dados básicos para pesquisa.

As estaçôes de amostragem são localizadas em áreas de d¡ferentes tipos de solo e
clima, onde a qualidade das águas subterrâneas não tem sido substancialmente afetada
por distúrbios ambientais. A área representada por um ponto de coleta varia entre 0,2
a
3 km'?. Aproximadamente 30 parâmetros são determinados seis vezes ao ano. Em relação

à quantidade, a rede de monitoramento é formada por s4 estações de monitoramento,
constituídas por aproximadamente 10 poços de observaçäo cada, sendo que, um destes
poços é equipado para monitoramento contínuo. Estas estaçöes são distribuídas em
regiões de diferentes condições climáticas e pedológicas, bem como tipo de uso e
ocupação do solo. O tamanho das áreas investigadas varia entre 0,2 a 3 km2.

França

O monrtoramento de qualidade das águas subterrâneas na França iniciou-se em
1902 e, em atendimento à Diretiva Européia de Potabilidade, foi implementado um
programa nacional de monitoramento, denominado Observatoire National de Ia Qualité

des Eaus Souterra¡nes (ONOES), que é uma composição de muitas redes de bacias
hidrográficas ou locais. Mais de 200 instituiçöes estao envolvidas na amostragem e análise

da qualidade destas águas, sob coordenação do Departamento de Águas do Ministério

do Meio Ambiente.

o

Ministério de Assuntos sociais e lntegração é responsável pela

padronização dos procedimentos analíticos, que devem ser comparáveis entre si, nas
diversas redes de monitoramento.

o

serviço de Pesquisa Geológica e Mineraria (BRGM

do francês Bureau de Recherche Geologique et Miniere) é o responsável pelo
gerenciamento das informaçóes e interpretação estatística dos dados, que podem ser
obtidos gratuitamente.

Os principais objetivos do monitoramento efetuado na França são: (i) facilitar a
aplicação de políticas de gestäo; (ii) assegurar as melhores ações das agências de bacia;

(iii) detectar variaçÕes nas características das águas; e (iv) monitorar a qualidade da
água distribuida às populaçóes.

Os pontos de coleta são basicamente constituídos por poços tubulares de
abastecimento, localizados em diferentes tipos de aqúíferos. A freqüência de amostragem

varia entre 0,5 e 4 vezes ao ano e os parâmetros determinados são listados em um
decreto do Ministério da saúde, o qual descreve os limites de detecção e os métodos
analíticos.

Em relação ao monitoramento de quant¡dade das águas subterrâneas, o órgão
denominado Direction Régionale de l'Environnement realizou um inventário das redes
locais existentes para compor uma rede nacional, demonstrando a existência de cerca

de 1.500 piezômetros que poderiam ser utilizados para medição do nível d'água. Alerta,
entretanto, que este número vem caindo, principalmente em função dos custos de coleta

de dados e que a automação da mediçäo näo se mostrou tão eficiente como era
esperado.

o

1B

Holanda

A Holanda é um país densamenle povoado e muito industrializado, sendo o uso
agrícola do solo um dos mais intensos no mundo, com uma carga anual de 260 kg de

fertilizantes nitrogenados por hectare, o que tem ocasionado poluiçâo das águas
subterrâneas, especialmente em regiões de solos arenosos, já que em 90% do País, o
nível da água subterrânea está a menos de 4 metros de profundidade. O principal uso da

água subterrânea na Holanda é para o setor ¡ndustrial, seguido do residencial.
As redes de monitoramento de qualidade de águas subterrâneas começaram a ser

instaladas no inicio dos anos 1980 e sáo operadas pelo lnst¡tuto Nacional de Saúde
Pública e Proteção ao Meio Ambiente (RIVM), com os seguintes objetivos:

o

diagnosticar a qualidade ambiental, em função do uso do solo e das condiçöes
hidrogeológicas, subsidiando a política ambiental e a elaboração de legislações;

.
o
"

aumentar o conhecimenlo no campo ambiental;

detectar alteraÇões da qualidade influenciadas por atividades humanas;

e,

avaliar a eficácia das ações corretivas.

Apesar da rede nacional prover dados gerais de qualidade, foram também
estabelecidas, desde 1993, redes provinciais para atender a programas especiais de
monitoramento. O RIVM centraliza os dados gerados nestes programas.
A rede nacional de monitoramento de qualidade é composta de 380 poços, perfurados

especialmente para o moniloramento, distribuídos com uma densidade aproximada de

1

poço a cada 100 km'z, considerando o tipo e o uso e ocupação do solo. As coletas de
amostras e análises são realizadas anualmente. Os controles de qualidade seguem os
procedimentos padronizados, desde a perfuração dos poços até a apresentação dos
resultados, quando são publicados relatórios anuais com a caracterização e mapeamento
da qualidade das águas subterrâneas. O acesso aos dados é gratuito, mas há restrições

de disponibilidade.
Em relação ao monitoramento de quantidade, destaca-se que os primeiros reg¡stros
de nível d'água datam de 1870. Em 1995, a rede contava com 30.000 poços de observaçâo.
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A base legal deste monitoramento é a Lei de Gerenciamento de Água, que requer
do órgão gestor, a indicaçáo de como a água, de uma certa regiäo, será utilizada

e

protegida e define os objetivos do monitoramento, a identificação dos usos potenciais, a
projeção de cenários de uso, a proposição de medidas de gerenciamento e a avaliaçäo
das açoes de gerenciamento da água.
Em relaçäo à quantidade, a coordenação do monitoramento é de responsabilidade
do Ministério do Transporte, Trabalhos Públicos e Gerenciamento da Água. As Autoridades

Provinciais säo responsáveis pela coleta de dados e o lnsiituto de Geociência Aplicada
(TNO) coopera com estas organizações, armazenando os dados e desenvolvendo um
programa de controle de qualidade, de forma a assegurar a confiabilidade nos dados
obtidos pelos diferentes órgàos.

lnglaterra e País de Gales

A Autoridade Nacional de Aguas (NRA do inglês Naflonal Rivers Authority) é o órgão

responsável pela avaliação e gerenciamento do monitoramento de qualidade e quantidade
de águas subterrâneas. A atuação é efetuada de forma conjunta com o órgão gestor de

águas e as diversas companhias de abastecimento de água colaboram na coleta de
dados.

A rede de mon¡toramento de água subterrânea, que é operada em atendimento à
Lei de Recursos Hídricos de 1991 (Water Resources Act, Section 84), àLei de Proteçåo
Ambiental de 1991, ao Regulamento para Abastecimento Privado de 1991 (private Water

Supply Regulation), à Diretriz Européia de Potabilidade e à Diretriz Européia para Nitrato
de origem agrícola, tem os seguintes objetivos:

o

identificar tendências de alteraçoes no regime hídrìco e de qualidade, causada por

eventos naturais ou por fontes de poluição difusa;

.
.
.

estabelecer referências de qualidade para detectar futuros impactos;
mapear tridimensionalmente a qualidade da água subterrânea;

estabelecer sistema de alerta em áreas de recarga, contra fontes difusas de poluiçáo,
identificando zonas de vulnerabilidade ao nitrato,
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Para avaliação da quantidade, há cerca 5.400 pontos de mon¡toramento, sendo na
maiorìa, poços de diversos usos. As medições de nível d'água sáo realizadas por empresas

contratadas, com freqúências que variam de 2 a 12 vezes ao ano, sendo que 2 a 3/o
destas medições são auciitadas peio NRA. Em alguns poços há equipamentos automáticos

de mediçáo, com dados mensurados semanalmente.

lrlanda do Norte

Na lrlanda do Norte, o Serviço de Patrimônio e Meio Ambiente (EHS) é o responsável

pelo monitoramento da água subterrânea, por meio de uma rede constituída de poços e

nascentes. Este monitoramento visa o estabelecimento de valores de referências tanto
da quantidade como da qualidade (Environmental and Heritage Service, 2000).
Em 1992, o EHS contratou o Serviço Geológico Britânico (BGS) para realizar um
estudo de reconhecimento das águas subterrâneas, visando o estabelecimento de uma
rede de monitoramento de quantidade e qualidade. lnicialmente, foram investigados 759
poços quanto ao diâmetro, profundidade e nível d'água, sendo que em 35'l destes poÇos,
foram coletadas amostras de água para análises químicas. Finalmente, selecionaram-se

109 para compor a rede, com base em sua distribuição geográfica e geológica. Deste
trabalho, resultaram mapas hidrogeológico, hidroquímico e de vulnerabilidade, publicados

em 1994. Em 2000, foi f inalizada uma política para a proteção de águas subterrâneas,
sendo o programa de monitoramento de quantidade e qualidade considerado uma
f

erramenta essencial.

Com a promulgaçäo da Diretiva Européia de Águas, em 2000, a rede de
mon¡toramento que atendia às recomendações da Diretiva de Nitrato, foi reavaliada e
foram propostos 79 pontos de monitoramento de águas subterrâneas. Duas séries de
parâmetros são propostas, uma para o monitoramento com freqüência trimestral e outra
para freqüência anual, conforme apresentado no Quadro 3.
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Itália

Um dos principais objetivos das redes de monitoramento existentes na ltália é o

controle da qualidade da água para abastecimento. Desta forma, as redes de
monitoramento sáo operadas pelas unidades Iocais de saúde e pelos serviços de
abastec¡mento das 19 regioes administrativas da ltália. Conseqüentemente, centenas de

diferentes organizações têm seus próprios sistemas de monìtoramento, cujos resultados
não são comparáveis entre s¡. Em relação à quantidade, as redes de monitoramento são

operadas regionalmente pelos serviços de abastecimento, mensurando, apenas, dados

de nível d'água.
O Ministério do Meio Ambiente, em conjunto com o Sistema ltaliano de lnformaçÕes

Ambientais, estão implementando uma rede de monitoramento ambiental, na qual na
distribuição dos pontos de monitoramento serão considerados a extensão dos principais
aqüiferos a densidade populacional e o uso do solo.

Noruega

Na Noruega, em 1995, havia aproximadamente 80.000 poços de abastecimento,
sendo que são pei'furados anualmente 4.000 novos poços. A rnaioria ciesies

¡.rt_rços

é

utilizada em fazendas ou locais com pequena concentração populacional.
O Serviço Geológico da Noruega (NGU) e a Administraçáo Norueguesa de Recursos

Hídricos e Energia (NVE) estabeleceram, em 1977, uma rede nacional de monitoramento
da qualidade e quantidade das águas subterrâneas, referenciada co mo " Landsomfattende

Grunnvannsne¡ (LGN)". Esta rede era composta, em 199S, por 38 pontos de
monitoramento, distribuídos em todo o território nacional. Em relação à quantidade, o
objetivo é a aquisição de informaçöes para subsidiar o gerenciamento do abastecimento.

A responsabilidade pelas análises laboratoriais e pelo gerenciamento do banco de
dados é do Serviço Geológico. A freqüência de amostragem para determinação de
parâmetros de qualidade varia entre uma a duas vezes ao ano e o nível d'água e a
temperatura são medidos de 2 a 4 vezes ao mês e relatórios são publicados anualmente.

Outro programa de monitoramento de qualidade existente é executado pelas
autoridades estaduais de controle de poluição (sFT), visando identificar a acidificação
das águas subterrâneas em funçäo da deposição atmosférica de poluentes.

Portugal

Aproximadamente 70% do suprimento de água em Portugal provém do recurso hídrico
subterrâneo.

o principal

uso da água subterrânea é na agricultura, seguido do residencial

e industrial.
O Ministério do Meio Ambiente é o coordenador geral de todas as atividades de
mon¡toramento de água subterrânea.

o lnstituto de Águas (INAG)

e as Direções Regionais

do Ambiente e Recursos Naturais (DRARN's) colaboram nos programas de monitoramento.

O INAG publica os relatórios de qualidade de águas subterrâneas. Em alguns casos, a

¿J

Administração Regíonal da saúde (ARS) também executa o monitoramento da qualidade
das águas subterrâneas.
Na região de Lisboa e Vale do Tejo, uma rede de monitoramento foi estabelecida em
1977 , com 28 pontos de observação, para controlar a intrusäo salina. Ëm 1 985, esta rede

foi ampliada com 46 novos pontos de observação, para obtenção de informações gerais
sobre a qualidade da água subterrânea, pr¡ncipalmente em relação ao nitrato. As amostras
são coletadas de uma a quatro vezes ao ano e analisadas em laboratórios públicos.
O monitoramento da quantidade de águas subterrâneas, em operação desde 1970,
tem o objetivo de subsidiar o gerenciamento deste recurso, por meio da identificaçåo dos

usos da água e da caracterização da recarga natural, influenciada pela ocupação do
solo. A rede é formada por aproximadamente 480 pontos de monitoramento (poços e
nascentes) localizados em meios porosos e por 143 em aqüíferos cársticos.

o

nível

d'água e as vazões são monitorados com freqúências mensais a semestrais e há também

monitoramento à distância por sonda elétrica.

República da lrlanda

O uso da água subterrânea na República
consumo, é residencial, industrial e agrícola.

o

da

lrlanda, em ordem decrescente de

monitoramento da qualidade das águas

subterrâneas neste país é executado pela Agência de Proteçåo Ambiental (EpA), em
colaboração com autoridades locais, havendo três tipos de monitoramento:

l)

rede de monitoramento básica: executado pela EPA, busca avaliar a qualidade das

águas subterrâneas, determinar tendências e investigar as causas de qualquer
alteração. Os 293 pontos de monitoramento são distribuídos em 70.000 km2 em
função da hidrogeologia e a coleta é efetuada duas vezes ao ano;

ll)

mon¡toramento da água utilizada para abastecimento:é executado pelas autoridades

locais que enviam os resultados à EPA, para análise estatistica e publicaçáo de
relatórios; e

lll)

monitoramento de fontes potencia¡s de poluição: de responsabilidade dos
empreendedores.
O Setor de Água Subterrânea do Serviço Geológico da República da lrlanda executa,

descie I974, o moniloramento do nível d'água em 22 poços e nascentes iocalizados em

6 regioes aqüíferas, com medições mensais.

Suécia

Mais de % da população da Suécia é abastecida com água proveniente de aqüíferos

glaciJluviais, que apresentam reduzida extensão espacial. Outros aqüíferos cobrem 757o
do território nacional, mas suas produtividades não atendem o abastecimento público.

O Serviço Geológico Sueco, financiado pelos Ministérios da lndústria e do Meio
Ambiente, é o responsável pelas redes de monitoramento de qualidade e de quantidade

das águas subterrâneas em escala nacional. Com os dados obtidos, são elaborados
relatórios que são enviados para a Agência de Proteção Ambiental. Os dados de qualidade

e quantidade são comercializados ao público interessado.
Os principais objetivos da rede de monitoramento de qual¡dade de águas subterrâneas

na Suécia são:

.

descrever as condiçoes ambientais e detectar alterações causadas pelas atividades

humanas (acidificação, eutrofização, metais pesados, etc); e

.

avaliar o risco de atividades humanas, visando a formulação de metas ambientais.
De forma geral, há dois pontos de monitoramento em cada uma das 27 províncias

geológicas. As análises são realizadas em dois laboratórios estatais. A coleta e as análises

de amostras seguem procedimentos padronizados e há controle de qualidade dos
resultados obtidos, incluindo o controle do balanço iônico. Os poços de mon¡toramento
são construídos em polietileno, os equipamentos de coleta são de material inerte. Para

metais, os frascos são lavados com ácido forte. As amostras são filtradas (0,a5 pm)
antes da preservaçáo com ácido. Os dados de qualidade das águas subterrâneas, obtidos

¿J

desde 1979, são comercializados. Além disso, o ServiÇo Geológico publica relatórios
anuais com a interpretaÇão destes dados.
O monitoramento de quantidade das águas subterrâneas, em operação desde

1

959,

visa estudar as variações regionais e temporais, em relação à geologia, topografia e
clima. Existem cerca de 360 pontos de monitoramento de nível d'água e de temperatura
em aquíferos porosos, sendo a maior parte destes constituída de poços dedicados. As
observações são feitas manualmente e os resultados enviados por correio eletrônico ou
telefone para o Serviço Geológico.

Na América do Norte

Na América do Norte, existe uma tendência de integração entre as diferentes

instituiçoes estaduais ou provinciais que executam monitoramentos de águas
subterråneas, bem como um esforÇo na esfera federal, em compilar e interpretar as

informaçôes regionais em bancos de dados centralizados, mas disponibilizados aos
part¡cipantes dos programas de monitoramento.

Estados Unidos

Nos Estados Unidos, segundo a Agência de Proteçao Ambiental (USEPA), o principal
uso da água subterrânea é para inigação (63%) seguido do abastecimento público (20%).

Cerca de 46"/" da população americana é abastecida com água subterrânea e essa
porcentagem cresce para 997" se for considerada apenas a população rural (USEPA,
2000).
A água subterrânea no estado de ldaho abastece 90o/" da população e fornece 607o

da água de irrigação (USEPA,2000). No Texas, contribui para 58% do volume total da
água consumida no estado (Texas, 2003). Em Nebrasca, abastece 85% da população e
ex¡stem 95.000 poços utilizados para irrigação (Nebrasca, 2003). No estado de Kentucky,
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a água subterrânea representa 30% do abastecimento público e 90% do abastecimento

rural (Fischer e Goodmann, 2002). Na Carolina do Sul, abastece 40/" da população
(South Caroline,2004) e na Pensilvânia, 50% da população (USEPA, 2000).
Na Calif órnia, a água subterrânea é respons âvel por 40"/" do abastecimento público,

por meio de captação em cerca de 16.000 poços tubulares. Desde a década de 1980,
mais de 8.000 poços já foram desativados por contaminaçäo, onde o MtBE, as substâncias

cloradas e as "substâncias emergentes" são os principais contaminantes. Substâncias
emergentes sào aquelas sintetizadas recentemente, das quais se têm poucas informaçöes

toxicológicas e de comportamento no meio ambiente (California, 2003).

O monitoramento de qualidade das águas subterrâneas, nos Estados Unidos, teve
início nas décadas de 1980 e 1990, em atendimento as legislações estadua¡s, que além
de determinar os objetivos, atribuem responsabilidades e definem o montante dos recursos

financeiros disponíveis (Kentucky, 2000; ldaho, 2001; Texas, 2003; California, 2003;
Wisconsin,2004).

A Lei Federal Clean Water Act, de 1996, em sua seção 305(b), estabelece

a

necessidade de monitoramento das águas subterrâneas para determinar se o recurso
hídrico atende aos critérios e padröes estabelecidos para os diferentes usos. (USEPA,

2000). Em atendimento a esta Lei, os estados Americanos enviam relatórios bianuais
com os dados de monitoramento das águas subterrâneas para a Agência Americana de
Proteção Ambiental (USEPA) que publica, periodicamente, um relatório sumarizando os

dados recebidos. Em 2000 foi publìcada a compilação dos relatórios apresentados em
1998 por 41 estados (USEPA, 2000), destacando-se as seguintes conclusões:

uma avaliação representativa do recurso hidrico subterrâneo depende de um
monitoramento bem planejado e bem executado, com criténos bem definidos;
a abrangência do monitoramento, em número de pontos de amostragem, deve ser

aumentada, dependendo da disponibilidade de recursos financeiros;

há necessidade de maior integração entre as diversas instituições estaduais e
federais, incluindo as que monitoram fontes potenciais de poluição;
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o principal indicador de contaminaçäo é o nitrato, cuja presença em concentrações
superiores às consideradas como de referência de qualidade é um indício de impacto
antrópico na qualidade das águas subterrâneas;

a presença de compostos orgânicos voláteis e semivoláteis na água subterrânea
também é um indicador definitivo de contaminação por fontes antrópicas; mesmo se

os dados disponíveìs são limitados, a simples presença destes conlam¡nantes é
uma séria preocupação; e
na maioria dos estados, a seleção de ponlos de amostragem é realizada em sistema
de rodízio, de forma que, a cada ano, novos poços em diferenles aqüíferos ou bacias
hidrográf icas são amostrados (USEPA,2000).

Segundo Bolton (1996), ldaho (2001) e lllinois (2004), a coordenaçâo do
monitoramento de águas subterrâneas é de atribuiçåo dos órgãos ambientais estadua¡s
e dos departamentos de recursos hídricos, em conjunto com os serviços geológicos. Os

departamentos de saúde e de agricultura, também participam do monitoramento, gerando
informações que são agregadas em banco de dados centra¡s, quase sempre associados
a um sistema de informação georeferenciado.
Nos estados onde as atjvidades de monitoramento são executadas por muilos órgãos,

são criados comitês interagências ou forças tarefas, com atribuição de integrar os
programas ex¡stentes, de forma a minimizar custos; propor medidas para aumentar a
integração entre os órgãos envolvidos, aumentando a eficiência do monitoramento; projetar

banco de dados para armazenamento de informações; est¡mar os recursos financeiros
necessários; e disponibilizar as informações.
Os principais objelivos do monitoramento de águas sublerrâneas em operação nos
Estados Unidos são:
caracterizar a qualidade das águas subterrâneas

.
.
.
.
.
¡

identificar as características hidrogeológicas dos aqüíferos;
estabelecer valores de referência;
obter informações sobre a disponibilidade potencial do recurso hídrico;
avaliar a condição do corpo hídrico subterrâneo (quantidade e qualidade);
avaiiar as respostas dos aqüíferos à sazonalidade climática;
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monitorar a intru säo salina;
a

identificar as tendências de alteração de qualidade e quantidade;
identificar áreas com problemas potenc¡ais
monitorar fontes difusas de poluição;

a

projetar as condições futuras de disponibilidade para planejamento de abastecimento

público;
subsidiar elaboraçäo de planos de qualidade das águas;
a

subsidiar tomada de açoes; e

a

avaliar a eficácia das açoes de longo termo dos progrãmu. de proteçào das águas
subterrâneas.

O monitoramento é gerencìado por bacias hidrográficas (West Virginia, 2004)

e

alguns aqüíferos são priorizados em função de sua produção, da vulnerabilidade (lowa,
2004), do número de poços de abastecimento existentes, e dos usos e ocupação do solo

(BeliÌz et al.,2004).

Para a coleta de amostras, utilizam-se pontos fixos e/ou pontos escolhidos
randomicamente (New Jersey,2004). A razão da existência de pontos f ixos de amostragem
é a necessidade de avaliar as tendências temporais em um mesmo local. Por outro lado,

a justificativa de utilizar poços aleatórios é a necessidade de aumentar a distribuição
espacial do monitoramento.
Por razÕes econômicas, os pontos de monitoramento são constituídos principalmente

por nascentes e poços tubulares de abastecimento público. Em lowa, selecionam-se
poços, preferencialmente, com menos de 60 metros de profundidade (1owa,2004). Existem,

também, pontos exclusivos para monitoramento, como por exemplo, no estado de Dakota
do Sul, onde a rede é composta de poços instalados especialmente para a avaliação da
qualidade das águas dos aqüíferos rasos (South Dakota, 2004) e em Montana, a rede de
monitoramento de nível d'água do é composta por30% de poços dedicados ou desativados
e o restante são poços domésticos com pouca utilização (Patton,2004).
Alguns pontos são amostrados em todas as campanhas, mas comumente, utiliza-se

um sistema de rodízio, no qual, a cada ano monitora-se uma bacia ou grupo de bacias
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(ldaho, 2001 ; Texas, 2003).

o

período compreenclido entre o monitoramento de uma
bacia hidrográfica até esta bacia ser monitorada novamente é denominado de ciclo do
monitoramento, que pode ser de 4, 5 ou 1O anos.

o

número de pontos de monitoramento e a freqúência de amostragem variam
bastante de estado para estado. Em ldaho, 100 pontos såo monitorados anualmente e
outros 400, a cada 5 anos (ldaho, 2001 ). Em lllinois, a rede é constituída por 362 poços
de abastecimento público, randomicamente estratificados, em função das características
hidrogeológicas e da profundidade, sendo bianual a freqüênóia de amostragem, por razöes
f

inanceiras (lllinois, 2004). No Estado de Maryland, a rede é composta por 100 pontos de

monitoramento, sendo que 20 säo amostrados anualmente e Bo a cada cinco anos (Bolton,

1996). Em oh¡o, a rede é composta de 2i2 poços, sendo 181 de abastecimento público

(ohio, 2004). No estado de Nebrasca, säo monitorados b70 poços de abastecimento
público. Destes, cerca de 150 apresentam concentrações de nitrato acima de s mg/L e,
por isto, são amostrados tr¡mestralmente. os demais são amostrados anualmente.

No Texas, há um número de pontos de monitoramento signif icativamente maior,
sendo que, em 2003, foram amostrados 621 poÇos, em s das 21 formações aqüíferas

priorizadas. Há um sistema de rodízio, de forma que estes poços somente serão
amostrados novamente, depois de cinco anos.

os

parâmetros determinados ou mensurados são, além daqueles destinados à
caracterizaçáo natural da água, os indicadores de contaminaçäo, metais, compostos

orgânicos voláteis, pesticidas e, em alguns estados, analisa-se também alguns
radionuclídeos. Nem sempre todos os parâmetros são determinados em todos os pontos
de monitoramento, havendo seleção em funçào do histórico de uso e ocupaçäo do solo.

Pelos resultados dos monitoramentos estaduais, o nitrato, as substâncias orgânicas
voláteis, os pesticidas e as substâncias emergentes tem sido os principais contaminantes
nas águas subterrâneas.

Percebe-se um esforço de integração dos dados obtidos por diversos órgãos e para
diversas finalidades, incluindo aqueles gerados na avaliação da potabilidade, realizada

pelos órgãos de saúde, bem como aqueles gerados nas investigações de áreas

contamìnadas. A frequenle participação dos órgäos de agricultura também deve ser
destacada.
Em Wiscosin, estima-se um custo de USD$ 600.000,00 a serem gastos em 3 a 5
anos, na rede de nível d'água, incluindo a perfuração de poços tubulares de monitoramento
e aquisição de equipamentos de telemetria. Neste estado, o custo anual das análises de

qualidade chega a USD$ 100.000,00 (Wisconin, 2004). Em lowa, a Assembléia Legislativa
aprovou, para o ano f iscal de 2002, uma verba de 2,5 milhoes de dólares para a operação

da rede de monitoramento do recurso hídrico subterrâneo (|owa,2004). No estado da
Califórnia, o monitoramento da qualidade de águas subterrâneas tem verba de 1 milhão
de dólares ao ano (California, 2003).
Além do monitoramento convencional, alguns estados têm programas especiais de
mon¡toramento. No Estado de lowa, está sendo implantada uma rede de monitoramento

visando definir valores de referência de qualidade e quantidade dos aqüíferos daquele
estado. A meta é operar cerca de 180 poços tubulares de monitoramento em 60 estaçoes

de monitoramento, ou seja, cada estaçäo de monitoramento é formada por dois ou mais
poços localizados próximos um dos outros, mas com profundidades diferentes. A cada
ano, duas a cinco estações de monitoramento serão instaladas.
Na Califórnia, há um programa de monitoramento denominado GAMA - Groundwater

Ambìent Monitoring and Assessmenf, desenvolvido em função da preocupaçáo com a
detecção de MtBE e solventes clorados em poços de abastecimento. Segundo Moran et

al. (200a) o Programa GAI\/A utiliza técnicas avançadas de datação e detecção de
substâncias orgânicas voláteis (VOC's) em ultra-barxas concentrações nas águas
subterrâneas para avaliar a vulnerabilidade de aqüíferos profundos. Neste programa, o
tetracloroetileno foi detectado em 497" dos poços em aqüíferos semi-confinados na regiào

de Central Valley.
No estado da Flórida, além do mon¡toramento estadual, o Serviço Geológico dos
Estados Unidos (USGS), em cooperação como o Departamento Estadual de Agricultura
e Serviços ao Consumidor (DACS) desenvolveram uma rede de monitoramento de longo

termo de aqúíferos rasos para monitorar a qualidade das águas subterrâneas em áreas
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agrícolas. Este mon¡toramenlo visa ocupar o espaço existente entre os monitoramentos

de escala local (de curtos períodos, exigidos para licenciamento de pesticidas) e os de
aqüíferos profundos (operados em escala estadual), servindo como uma rede de alerta
contra conlaminações do recurso hídrico subterrâneo de origem agrícola e subsidiando
a elaboração de implantação de melhores práticas agrícolas, como forma de diminuir o
aporte de conlaminantes nas águas subtenâneas. A área pilolo para implantação desla
rede foi uma região produtora de frutas cítr¡cas (united state Geological survay, 2000).

Canadá

No canadá, o setor de ciências da Terra (ESS, do lnglês Earfh science sector),
subordinado ao Ministério de Recursos Naturais, desenvolve o programa de Águas
subterrâneas, que visa mapear e estudar os principais aqüíferos do país, avaliando a
condição de qualidade e quant¡dade do recurso hídrico subterrâneo, sua dinâmica e
vulnerabilidade, estruturar o sistema nacional de informaçóes e divulgar os dados, de
forma a subs¡diar o governo federal, as agências de bacia e usuários deste recurso, na

lomada de decisões de gerenciamento. Em 2001, foi constituído o comitê Ad-hoc
canadense de Águas subtenâneas, com a missão de promover uma estratégia nacional
de integração das entidades gestoras e usuárias das águas subterrâneas. um dos produtos

deste comitê é o relatór¡o intitulado the canadian Framework for coltaboration on
Groundwater (Natural Resources Canada, 2004).
Província de Ontário (Canadá)

A água subterrânea é a principal fonte de abaslecimento para a agricultura, comércio,

indúslrias e abaslecimento público na província de ontário, além de ser essencial para a
vida aquática nos corpos de águas superficiais (Ministry of Env¡ronment, 2O0 j
).

Em 1995, o Ministério do Meio Ambiente da província de ontário (MoE) realizou um
levantamenlo sobre os programas de monitoramento existentes, concluindo que: (1) os

diversos monitoramenlos existentes entre l946 e 1g79 tinham como objetivo mensurar

as flutuaçôes de nível d'água e identif icar rebaixamentos provocados pelos bombeamentos

nos sistemas de abastecimento de água; (2) de modo geral, o monitoramento de qualidade

era conduzido como parte de uma avaliação especifica caso a caso; e (3) havia a
necessidade de informações sistematizadas, associadas a um banco de dados, para a
caracterizaçâo da localizaçäo, qualidade e capacidade sustentável dos recursos,
descrevendo onde, como e por que o recurso estava sendo alterado, bem como subsidiar
medidas de proteçào e recuperação.

Segundo (Ministry of Environment, 2001), umä rede de monitoramento,
estrategicamente distribuída na Província, pode fornecer estas informações e o projeto
da rede de moniloramento deve ser flexível e ajustado às condições geológicas regionais,

de uso e ocupaçåo do solo e das demandas atuais e futuras de água. Além disso, o
sucesso do programa depende da cooperação entre os diversos órgãos federais,
provinciais e municipais, agências de bacia, universidades, indústrjas e o público em
geral, maximizando informaçoes e minimizando custos.

o estabelecimento de um banco

de dados geral deve envolver a síntese de dados já

existentes em outros bancos, bem como a coleta de novos dados. lnformaçöes
relacionadas à qualidade e à quantidade dos recursos hídricos são disponíveis em varias
formas, tanto no setor públìco como no privado, como por exemplo:

.
.
.
.
.
.
.
.
¡

trabalhos sobre remediaçao de áreas contaminadas

'

informaçoes obtidas pelo Mìnistério de Assuntos lVlunicipais e Habitaçäo na

cadastro de poços do Ministério de Meio Ambiente (WWIS)
programa de monitoramento da potabilidade (DWSP)
rede provincial de monitoramento de qualidade (PWaMN)
programas municipais de abastecimento de água

estudos de avaliação de lmpactos
plano diretor de gerenciamento de resíduos e monitoramento de aterros

outorgas de perfuração de poços e uso de água para abastecimento

resultados bacteriológicos e análises químicas de amostras coletadas pelo
Ministério da Saúde.
urbanização de locais.

JJ

Para a qual¡dade, o requerimento mínimo é a determinação de parâmetros
convencionais e alguns metajs selecionados. Adicionalmente, pesticidas devem ser
determinados em áreas agricultura intensiva e compostos orgânicos voláteis em áreas
urbanas. Como a coleta de amostras é feita por diferentes agentes, é necessário um

rígido protocolo de controle de qualidade, na forma de um Guia de Campo para
uniformização dos procedimentos. Para evitar erros de digitação, os resultados
laboratoriais devem ser enviados eletronicamente para o banco de dados.
Segundo (Grey Sauble Conservation Authority, 2004i em 2001, foi aprovada uma
verba de seis milhões de dólares Canadenses para ser utilizada no estabelecimento de
uma rede provincial de monitoramento de águas subterrâneas em Ontário. Nesta província,

a rede de monitoramento iniciou-se na região Sul, onde se concentram g0% dos poços
perfurados. Para o projeto de rede de monitoramento, foi realizado, inicialmente, um
extenso levantamento de mapas hidrogeológicos e de informaçÕes básicas no cadastro
de poços, com o objetivo de priorizar aqüíferos, em função de sua importância em termos
de tipo, capacidade específ ica, vulnerabilidade à poluição e uso da água, com os seguinte

procedimentos:

a)

os poços cadastrados, independentemente do aqüÍfero explotado, foram plotados em

mapas hidrogeológicos específ icos

b) o número
sendo

;

a porcentagem de poços em cada formação aqüífera foram estimados,
que as formações com menos de 5% dos poços foram consideradas "não
e

signif icativas";
c) as capacidades especÍf¡cas dos poços foram calculadas

;

d) os mapas com a localização dos poços e suas capacidades específicas, em L/min/m,

foram elaborados , com a seguinte classificação:
< 5(mínima produção)
(produção abaixo da média)
525 - 50 (produção média)
(produção acima da média);
>

25
50

e)

as seçoes geológicas foram preparadas com base nos perfis litológicos; e

f)

as áreas foram classificadas segundo sua vulnerabilidade, com os índices alta, media

e baixa suscetibilidade à poluição das águas subterrâneas.
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As áreas priorizadas para monitoramento da água subterrânea foram aquelas com
alta vulnerabilidade e poços com produçoes media e acima da média. Além disso,
recomendou-se monitorar também aquelas áreas com média vulnerabilidade e poços
com produções media e acima da média. As áreas com média vulnerabilidade e poços
com produções abaixo da média foram consideradas opcionais para monitoramento,
dependendo dos recursos dìspon íveis.

Na América Latina

Na América Latina, a Organìzação lnternacional de Energla Atômica (OIEA) por
meio do Acordo Regional de cooperação para a promoção da ciência e Tecnologia
Nucleares na América Latina e Caribe (ARCAL) tem coordenado estudos de caracterização

da qualidade e da quantidade dos aqúíferos, por meio de técnicas isotópicas

e

convencionais, visando de subsidiar o gerenciamento do recurso hÍdrico. Entre 1gg7 e
2000, foi desenvolvìdo o projeto RLA/B/029 - "caracterizaçäo de aqüíferos para a gestão
sustentável em áreas urbanas", do qual participaram Argentina, Brasil, chile, costa
Rica, Cuba, Equador, México, Nicarágua, panamá, peru e Venezuela. A coordenação,

no Brasil, coube ao centro Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear (CDTN) de Belo
Horizonte, MG. Entretanto, segundo (conselho Nacjonal de Energia Nuclear,2000), as
dificuldades técnicas para realizaçäo de amostragem nos piezômetros instalados na área

de estudo levaram o Brasil a abandonar o projeto em Igg9.

O Banco Mundial, por meio do Fundo para o Meio Ambiente Mundial (FMAM) (ou
GEF, do inglês Global Environment Facility), tem financiado projetos regionais na Amérjca

Latina, devendo ser destacado o de "Proteção Ambiental e Desenvolvimento Sustentável

do sistema Aqúífero Guarani", coordenado pela organização dos Estados Americanos
(OEA). O objetivo é apoiar a Argentina, Brasil, paraguai e Uruguai na elaboração e
implementaçäo coordenada de uma proposta comum de modelo institucional, legal e
técnico, para o gerenciamento do sistema Aqüífero Guarani (Agência Nacional de Águas,
2005). Este projeto e terá, entre outros, os seguintes produtos:
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redes de monitoramento planejadas e coordenadas entre os quatro países para o
controle conjunto do comportamento do sistema;
sistema de lnformação sobre o sistema AqüÍfero Guarani (slsAG), institucionalizado
e

funcionando nos quatro países, com bancos de dados, protocolos estabelecidos e

formas de comunicaçäo e acesso def inidas e ativas para a difusão dos
conhecimentos;
melhor conhecimento dos usos atuais e futuros da água do aqùífero, devidamente

localizados e caracterizados, quanto aos seus possív_eis impactos negativos sobre
a disponibilidade e qualidade das águas, delimitação de áreas vulneráveis e críticas,

e suas caracte rísticas; e
fortalecimento das capacidades institucionais e melhor intercâmb¡o entre ¡nstituições

similares inter e entre países, com a participação de comunidades e organizações
chaves envolvidas.

Brasil

No Brasil, o Banco Mundial financia, também, o Programa Nacional do Meio Ambiente

(PNMA), coordenado pelo N/inistério do Meio Ambiente, que tem o objetivo de atuar na
melhoria da qualidade ambiental, por meio do incentivo à gestão integrada dos recursos

naturais e do fortalecimento das instituiçoes que compõem o sistema Nacional do Meio
Ambiente (Ministério do Meio Ambiente, 2004). A segunda fase deste programa (pNMA
ll), está estruturada em dois componentes: (i) Gestão lntegrada de Ativos Ambientais,

que estimula práticas sustentáveis e de gestäo integrada dos recursos ambientais no

PaÍs; e (ii) Desenvolv¡mento lnstitucional, que tem como subcomponente, o
"Monitoramento da Qualidade da Água", concebido com os objetivos gerais de: (a)
contribuir para eliminar a fragmentação institucional, incentivando a parceria e a
cooperação técnica entre entidades de meio ambiente e gestoras de recursos hídricos; e
(b) ampliar e fortalecer a operação de rede de monitoramento da qualidade das águas no

País, estabelecendo indicadores de qualidade da água, produzindo e disponibilizando
informações necessárias ao controle ambiental (fiscalização, Iicenciamento, outorga) e à
identificaçåo de ações prioritárias a serem desenvolvidas nas bacias hidrográficas.

JÔ

Estado de São Paulo

Na execuçäo do PNMA ll no estado de São Paulo, são desenvolvidos dois projetos,
ambos na Bacia do Alto Tietê. No componente "Gestão lntegrada de Ativos Ambientais",
é desenvolvido, pelas Secretarias de Meio Ambienle e de Agricultura, o projeto ,,proteçäo

dos Mananciais de Abastecimento no Alto Tietê-cabeceiras", com três linhas principais:
(i) gestão ¡ntegrada de resíduos sólidos; (ii) agricultura sustentável; e, (iii) proteção
recuperação de nascentes e áreas de preservação permane-nte (APP's).

e

o monitoramento

da qualidade da água subterrânea será uma das formas de mensurar a eficácia das
medidas implantadas. No componente "Desenvolvimento lnstitucional',, está sendo
desenvolvido pela Companhia de Tecnologra de Saneamento Ambiental (CETESB), o

Catálogo Eletrônico, com organizaçäo, sistematização e integraçäo das informaçoes
provenientes do monitoramento qualitativo de águas superficiais e subterrâneas, de
cadastros de outorgas e de fontes de poluiçäo, bem como do uso e ocupação do solo,
como suporte as ações de controle e licenciamento.

No estado de São Paulo, existem dois monitoramentos de qualidade de águas
subterrâneas de caráter regional.

o

primeiro refere-se ao monitoramento ambiental

executado pela CETESB, que monitora os principais aqüíferos do estado. O segundo é o

monitoramento de vigilância, executado pelos Centros de Vigilância Sanitária, com o

intuito de avaliar a qualidade da água consumida pela populaçäo, principalmente de
águas de bicas e poços cacimba, utiljzados como fonte alternaliva de abastecimento. Em

relaçäo à quantidade, atualmente, não existe monitoramento no estado de Säo paulo,
apesar do Departamento de Águas e Energia Elétrica (DAEE) ter operado, na década de

1980, um monitoramento de nível d'água (informações pessoais de Gerôncio Rocha

-

DAEE).
Deve ser mencionado que a Câmara Técnica de Águas Subterrâneas do Conselho
Estadual de Recursos Hídricos (cRH) do Estado de sáo Paulo instituiu, no final de 2004,

um grupo de trabalho para elaborar as diretrizes para o projeto de uma rede de
monitoramento integrado de quantidade e qualidade das águas subterrâneas.

J/

Mon¡toramento amb¡ental

O monitoramento execulado pela CËTESB tem seu histórico iniciado em 1977, em

atendimenlo ao regulamento da Lei 997176, aprovado pelo Decrelo Estadual 946g176,
quando foi publicado um relatório sobre a poluição das águas subterrâneas no Estado de
Säo Paulo, elaborado com base em dados disponíveis nos cadastros da CETESB e do
Departamento de Águas e Energia Elétrica.
Um dos objetivos deste relatório foi a obtenção de um panorama geral da qualidade
e da contaminação das águas subtenâneas no estado e uma de suas recomendações foi

a ímplantação de uma rede fixa de monitoramento das águas sublerrâneas em poços e
nascentes, com execução de um programa de amostragem regular nestes pontos, de
forma a obter, armazenar e disponibilizar os dados necessários ao controle de fontes
potenciais de poluição, previsões de tendências de qualidade, planejamenlo e tomada
de decisões, além de subsidiar estudos e pesquisas (CETESB, 1977).

Em 1979, a CETESB, em convênio com o DAEE e a empresa lsraelense ENCOTAHAL, concluiu um projeto relativo ao controle de poluição das águas subtenâneas na

Bacia do Taubaté, enunciando recomendações para a preservação da qualidade das
mesmas, dentre as quais se destaca aquela relativa ao monitoramenlo, visando idenlificar,

precocemente, focos de contaminação, pois segundo o relatório, uma vez contaminada,

aquela parcela do aqüífero tornar-se-ia pral¡camente ìrrecuperável (CETESB, s.d).

Com base naquele estudo, no

in ício da

década de 1 980, foi elaborada uma proposta

para o monitoramento da qualidade das águas subterrâneas na Bacia sedimentar de
Taubaté, selecionando 65 poços tubulares e 12 piezômetros, localizados em função da
vulnerabilidade ao r¡sco de poluìção, do uso e ocupação do solo (agrícola, urbano,
industrial), da proximidade de fontes potenciais de poluiçáo (industrias, aterros e lagoas

de tratamento de efluenles e esgotos) e considerando ainda, as distintas regiões do

aqüífero (área de recarga, intermediária e descarga), alinhando os poços
perpendicularmente às linhas piezométricas. As amostragens seriam semestrais (março
e

setembro), com parâmetros de campo e de laboratório, além de substâncias inorgânicas

específicas, selecionadas em função dafonte potencial de poluição mais próxima (cETESB

s.d). Entretanto, esta rede não chegou a ser implementada.

38

Somente em 1990, a rede estadual de monitoramento ambiental começou a ser
efetivamente implementada, em atendimento ao Decreto Estadual 32.955 de 07.02.1991

,

que regulamenta a Lei 6.134 de 02.07.1988, que dispõe sobre a preservação dos depósitos
naturais de águas subtenâneas. Este monitoramento visa caracterizar e avaliar a qualidade

das águas sublerrâneas brutas do estado, de modo a subsidiar a CETESB, na tomada de
ações de controle da poluição. Os primeiros pontos de amostragem foram selecionados
nas áreas de afloramento do Aqüífero Guarani e no Aqüífero Bauru, no centro-oeste do

estado (CETESB,2004).
Atualmente, os pontos de amostragem de águas subterrâneas são distribuídos de
forma a abranger os diferentes aqüíferos porosos e fraturados do estado de São paulo,
em suas diversas áreas e formas de ocorrência, conforme apresentado na Figura 1. Os
aqüíferos cársticos ainda nåo são monitorados devido à reduzida área de ocorrência, em

comparação com os demais tipos de aqüíferos. Esta rede contava, em 2004, com 162
pontos de coleta semestral de amostras, constituídos, principalmente, por poços tubulares
de abastecimento público, selecionados em função da avaliaçäo dos perfis estratigráfico
e construtivo. Em 2003, iniciou-se a coleta também em nascentes na Região Metropolitana

de Säo Paulo (RMSP).
Apesar da seleçäo de pontos de monitoramento ser realizada com critérios definidos,

onde o poço deve captar água de um único sistema aqüífero, observa-se que näo há
critérios estabelecidos para definir a densidade de pontos de amostragem.
A coleta de amostras de água é feita por técnicos de 22 Agências Ambientais e da

Sede da CETESB. Em cada ponto de amostragem, as amostras da água säo
acondicionadas em diferentes frascos, para determinação de diferentes substâncias.

o

conjunto de f rascos é encaminhado, pelos coletores, para 5 (cinco) laboratórios regionais

da CETESB. Os frascos relativos a metais e substâncias orgânicas voláteis säo
encaminhados para os laboratórios da sede da cETESB, sendo

o

transporte das amostras,

entre laboratórios, efetuado por transportadora especializada, como forma de controle
de qualidade. os laboratórios da cETESB seguem a norma da Associação Brasileira de
Normas Técnicas NBR ISO/lEC 17025198
laboratório de ensaios e calibração.
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Os parâmetros monitorados, utilizados para a caracte rização da hidroquÍmica
natural, bem como indicadores de efeitos antrópicos, são: pH, temperatura, condutividade
elétrica, sól¡dos totais dissolvidos, resíduo seco, alcalinidade, carbono orgânico dissolvido,

dureza total, alumínio, arsênio, bário, cálcio, cádmio, cloretos, chumbo, cromo, ferro,
fluoreto, magnésio, manganês, mercúrio, nitrogênio Kjeldhal total, nitrogênio amoniacal,
nitrogênio nitrato, potássio, sódio, contagem de bactérias heterotróficas, coliformes totais
e coliformes fecais (termotolerantes). A partir da campanha de amostragem de setembro

de 2002, iniciou-se a determinação também de cobre, nlquel, selênio, zinco, cobalto,
vanádio, cianeto e boro. Em 2004, iniciou-se a realizaçäo de ensaios toxicológicos de
Teste de AMES e Microtox, em alguns pontos selecionados em função das concentraçôes

de nitrato e cromo. Para os pontos da RMSP, também estao sendo determinados 1,2
dicloroetano, tetracloroetileno, cloreto de vinila, clorofórmio e benzeno, tendo em vista o

histórico da

ind

ustrializaçáo regional.

Para que se possa aumentar o número de pontos de monitoramento e atender às
demandas da rotina do controle de poluição, é preciso equipar os laboratórios regionais.
Para isto, a CETESB está investindo em equipamentos analíticos, com financiamento dn
FEHIDRO. Em 2004, os laboratórios da Sede foram reformados e estão sendo acreditados

pelo lnstituto Nacional de Metrologia (lNMËTRO), para a maioria dos parâmetros
determinados rot¡neiramente.
Na análise estatísl¡ca, os dados discrepantes sáo retirados, de forma a minimizar
possíveis erros. Para os resultados não detectados, adota-se o limite de detecçäo como
a concentraçäo do parâmetro na amostra. A CETESB utiliza, na interpretação dos dados

do monitoramento de águas subterrâneas, a mediana e o 30 quartil (75%) dos resultados

obtidos, bem como a comparação com padrões de potabilidade para identificar
contaminações. Um relatório é elaborado a cada três anos, apresentando a caracterizaçào

química da água dos aqüíferos e uma avaliação dos resultados que não atendem aos

padrões de potabilidade. Este relatório é disponibilizado no endereço eletrônico
www.cetesb.sp.gov. br. O custo da operação da rede de monitoramento de águas
subterrâneas no estado de São Paulo foi, em 2004, de aproximadamente Rg 400.000,00.
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As informações referentes aos pontos de coleta e aos resultados do monitoramento
são atualmente armazenadas em um banco de dados em Microsoft Access. Entretanto,

está sendo elaborado pela CETESB, em conjunto com o lnstituto Geológico (lG), um
Sistema de lnformações Georef erencjadas. em SQL, e com rotinas de controle de
qualidade. Neste sistema, os resultados obtidos nos laboratórios serão transferidos
automaticamente para o banco de dados, evitando-se erros de digitaçäo e poderão ser
armazenadas outras informações tais como, a delimitação de áreas de proteção de poços,

registros de acidentes envolvendo cargas perigosas, resultados de monitoramentos
particulares (exigidos pelo DAEE na concessão ou renovação de outorgas de direto de

uso da água, ou ainda, por exigência da CETESB de auto-monitoramento das fontes
potenc¡ais de poluição), localização de áreas contaminadas e bases cartográficas.

Monitoramento de vigilância

O monitoramento executado pela Secretaria de Saúde, denominado Programa de
Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano do Eslado de São paulo
(Proágua), foi implantado, em 1992, pela Resolução Estadual SES 45 de 31.01 .1992 da
Secretaria de saúde. A coleta de amostras de água para fins de avaliaçäo da potabilidade

e a adoção de medidas legais decorrentes de situações de não conformidade foram
transferidas para a esfera municipal em 1999. As análises laboratoriaìs e a emissão dos
laudos aos municípios permaneceram com a esfera estadual (Pocol e Valentin,2004).

O Proágua consiste em um conjunto de ações contínuas, por parte da autoridade
sanitária, para verificar o atendimento aos padrões de potabilidade da água e avaliar o
risco que as diversas formas de abastecimento representam para a saúde humana. As
principais ações desenvolvidas pelo programa são:

.
.

cadastramento dos sistemas e das soluções alternativas de abastecimento de água;

seleção de pontos de monitoramento segundo critérios de risco e vulnerabilidade
da rede de distribuição nos diversos sistemas de abastecimento de água;

o

monitoramento da qualidade da água para consumo humano por meio de coletas

de amostras e análises de vigilância, nos parâmetros básicos de rotina:
bacteriológicos e físico-químìcos (cloro residual livre, pH, turbidez, cor e flúor);
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avaliação de risco das diversas formas de abastecimento por meio de (i) análises

de informações ambientais e de recursos hídricos, associando os fatores de risco
aos sistemas e soluções alternativas de abastecimento de água, (ii) avaliação do
processo de captação, tratamento e d¡stribuiçäo da água por meio de inspeçöes,

(iii) avaliação dos relatórios de controle de qualidade e (iv) análise do perfil
epidemiológico da populaçao, relacionando a ocorrência de agravos com o consumo

da água; e

atuação junto aos responsáveis pelos sistemas- e soluçöes alternativas de
abastecimento de água para a adoção de medidas corretivas frente às situaçoes
que possam comprometer os padrÕes de potabilidade da água.
A Figura 2 ilustra a estrutura organizacional do proágua, onde a coordenação nacional

do Proágua compete à Secretaria de Vigilância à Saúde do Ministério da Saúde, a
coordenaçäo estadual é realizada pelo centro de Vigilância sanitária e a execução das
açoes é atribuição da instância municipal.
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A Secretaria de Estado da Saúde dlspõe de uma rede de 19 laboratórios de saúde
pública, sob administração do lnstituto Adolfo Lutz ou da DlR. Os profissionais dos
laboratórios estão envolvidos diretamente nas ações do Proágua, atuando na qualif icação

dos profissionais responsáveis pela coleta de amostras de água para fins de vigilância,

na avaliação conjunta dos resultados analÍtlcos obtidos e seus impactos na saúde da
população e no planejamento das açoes do programa.
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O Proágua abrangia, em 2003,97% dos municípios do estado, ou seja, 625. Destes,

176 realizaram anál¡ses de amostras de água provenientes de soluções alternativas
coletivas, ou seja, toda modalidade de abastecimento coletivo de água, distinta do sistema

de abastecimento para consumo humano sob responsabilidade do poder públlco. Além

do acompanhamento da qualidade da água consumida, avaliação e intervençào na
captação, tratamento e distribuição da água, cabe ao programa f omentar ações conjuntas
com as diversas instituiçoes

af

ins, para tornar mais efetivos os procedimentos voltados à

melhoria dos sistemas e soluções alternativas de abastecimento de água.

Minas Gerais

No estado de Minas Gerais, o lnstituto Mineiro de Gestão da Águas (IGAM), por
meio do Projeto "Águas de Minas", está implantando uma rede de monitoramento para

controle da qualidade das águas subterrâneas em áreas identificadas como mais
vulneráveis e com riscos reais ou potenciais de contaminação. A primeira bacia hidrográfica
a ser monitorada é a do rio São Francisco, onde o uso dos recursos hídricos subterrâneos
é de extrema relevância social, econômica e ambiental. Naquela área, foram selecionados

cerca de 40 poços tubulares e as amostras serão coletadas trimestralmente para
determinação de parâmetros f ísico-qu ímicos, incluindo metais e pestic¡das. O primeiro

relatório deverá ser publicado no segundo semestre de 2005 e o programa de
monitoramento será ampliado para outras áreas, após um período de experiência, quando
serão definidos os parâmetros de interesse e as freqüências ideais de coleta (Assessoria

de Comunicação do IGAM).

Outros estados do Brasil

Nos demais estados do Brasil, não há um monitoramento de águas subterrâneas

em caráter regional, ocorrendo apenas em áreas específicas, como no caso do Pólo
Petroquímìco de Camaçari na Bahia, desenvolvido pela CETREL, ou na avaliação da
intrusão salìna em estados da Regiao Nordeste, realizada por instituiçoes de pesquisa.
Os recursos do PNMA ll estao sendo investidos, pelos órgãos ambientais, na instalaçáo
de redes de monitoramento de qualidade de águas supeficiais.

3 - Objetivos
Apresentar a situação atual do monitoramento de águas subterrâneas em diferentes

países e no Brasil.
Propor critérios para projeto, implantação e operação de uma rede de monitoramento

de qualidade e quantidade das águas subterrâneas, visando subsidiar o gerenciamenlo

integrado do recurso hídrico subterrâneo por bacias hidrográficas e aperfeiçoar o
monitoramento efetuado no estado de São Paulo.
Elaborar proposta de implantação de uma rede de monitoramento para a região
compreendida pela Bacia Hidrográfica do Alto Tietê, com base na aplicação dos critérios
selecionados.

4-Material eMétodos
Foram compilados da literatura, avaliados e adaptados para as condiçÕes do Estado
de Sáo Paulo os critérios internacionais para projeto, implantaçao e operaçäo de rede de

monitoramento de qualidade e quantidade de águas subterrâneas.
Foi adotada, como premissa, que estes critérios considerassem a necessidade do

gerenciamento ìntegrado dos recursos hídricos, de forma a contemplar tanto os aspectos
de qualidade e quantidade, como também possibilitar a integração com o monitoramento

dos recursos hídricos superf iciais.
Foi escolhida a Bacia Hidrográfica do Alto Tietê como área piloto, avaliando-se a
aplicabilidade dos critérios selecionados para a ¡mplantação e operação de uma rede de
monitoramento de águas subterrâneas.
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Foram compiladas informações referentes ao recurso hídrico subtenâneo nesta bacia,

tais como, geologia, hidrogeologia, uso das águas subterrâneas, distribuição das fontes
potenciais de poluição de solo e águas subterrâneas e informaçoes sobre possíveis pontos

de monitoramento.

Foi realizada uma consulta nas páginas eletrÔnicas de todos os órgãos estaduais
de meio ambiente, na tentativa de se obter informações quanto à existência de redes de
monitoramento de águas subterrâneas. Foi também enviada uma mensagem eletrônica
para os órgãos ambientais de outros os estados do Brasil, solicitando informações sobre

a existêncìa de redes de monitoramento e em caso posit¡vo, quais os critérios adotados
na seleção e distribuição de pontos de monitoramento, quais os parâmelros monitorados.
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5

Resultados e Discussão

5.1 Levantamento dos critérios de projeto, implantação e operação de
redes de monitoramento

Simoneti (1999); Fetter (2001) e (European Communities, 2003) enfatizam que, a
primeira etapa do pro¡eto de monitoramento deve ser a definição apropriada dos objetivos,

providenciando respostas às perguntas: "por que e onde monitorar?", e "que informações
se espera do monitoramento da água?". Na prática, a definição dos objetivos não é uma

tarefa fácil e requer a consideração de vários fatores, incluindo os aspectos sociais,
Iegais, econômicos, politicos, administrativos e operacionais.
Segundo Sanders ef a/. (1983) e Fetter (2001), outras etapas do pro¡eto de rede de
monitoramento compreendem a seleção dos pontos de amostragem, da freqüência e
duraçäo da amostragem e seleção das variáveis a serem medidas.
Para Harmancioglu etal. (1998) e Ward (1999) (apudSimoneti, 1999), aoperação
de uma rede de monitoramento da qualidade compreende todas as atividades de coleta

dos dados, incluindo a amostragem, análises laboratoriaís, processamento

e

interpretação dos dados obtidos e produção de informações necessárias para atender
aos objetivos da rede de moniloramento.

Uma visão ampla das etapas do monitoramento é fornecida Uil et al. (1999), onde

um sistema de monitoramento efetivo das águas subterrâneas deve iniciar-se pela
especificação das informações que serão necessárias para a caracterização do corpo
hídrico subterrâneo a ser monitorado e para atingir aos objetivos do monitoramento e
term¡nar com a utilização das informações obtidas. Por sua vez, as informações obtidas
subsidiarão uma redefinição das informaçöes necessárias e como obtê-las. Além disso,
é preciso definir prelim¡narmente uma

estratégia de monitoramento que possibilite definir

os responsáveis pelo monitoramento e olimizar os recursos técnicos, legais, financeiros
e humanos disponíveis e garantir a obtenção dos produtos esperados. A Figura 3 apresenta

o ciclo de atividades do monitoramento, segundo Uil ef

at

(1999).
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!!tegração com águas superficiais
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Segundo European Communities (2003), em função dos custos, uma rede de
monitoramento deve ser ¡mplantada gradualmente, passo a passo, primeiramente com
base em um modelo conceitual sobre a delimitação tridimensional do corpo hídrico a ser

monitorado, suas características químicas e hidrológicas e sua vulnerabilidade a fontes
de poluição e super explotação. Com a avaliação dos dados obtidos, é possível melhorar

o modelo conceitual e também o próprio monitoramento. Este processo continua até que

os objetivos propostos sejam atingidos com elevado nível de confianÇâ, a um custo
possível, conforme apresenta a Figura 4.

4B

ObJetlvos do Monitoramento

I

Ftcune 4

-
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Adaptado de

European Communities (2003)

Assim, pode-se afirmar que as etapas gerais do monitoramento são: (i) definição
dos objetivos do monitoramento; (ii) projeto de rede (seleção de pontos de monitoramento,

parâmetros a serem determinados,freqüência de amostragem); (iii) operação do
monitoramento (coleta, análise, interpretação, controle de qualidade); e (iv) avaliação
dos resultados frente aos objetivos para validação do monitoramento.

Entretanto, uma pergunta deve, ainda, ser respondida: "Quem terá a atribuição de
coordenar e executar a implantação e a operação da rede de monitoramento?" A resposta

está diretamente ligada aos objetivos do monitoramento e à legislação vigente.
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5.1.1 Objetivos do monitoramento

A atividade de moniloramento faz parte do sistema de gerenciamento do recurso
hídrico subterrâneo. Segundo UNEP/WHO (1996) e California (2003), o monitoramento

da qualidade e da quantidade da água é a base para o gerenciamento deste recurso,
subsidiando a lomada de decisöes e avaliando a eficácia dessas decisöes na proleção,
manutençäo, melhoria e remediação dos recursos hídricos.
Entretanto, grande parte da literatura tradicional sobre hidrogeologia, ao tratar de
redes de monitoramenlo de água subterrânea refere-se, ainda, ao acompanhamento da
evolução de plumas de contam¡nação frente às ações de remediação. Os critérios técnicos
para o estabelecimenlo de redes regionais de monitoramento de qualidade e quantidade

permanecem circunscritos a relatórios técnicos de agências ambientais, serviços
geológicos e órgão gestores do recurso hídrico. Em contraste, o monitoramento regional

de águas superficiais está mais bem descrìto na literatura e, mesmo para a Agência
Nacional de Águas (ANA), a "rede de monitoramento de qualidade das águas" tem como

objetivo manter um banco de dados de referência com informações apenas sobre a
qualidade da água dos rios.
Segundo Derizio (1992), um dos objetivos de avaliação da qualidade e quantidade
é verificar se a condição da água é adequada para um determinado uso ou conjunto de

usos. Os dados para esta avaliação podem ser obt¡dos de três formas básicas: (i)
monitoramento, que prevê o levanlamenlo sistemálico de dados em pontos de amostragem

selecionados, de modo a acompanhar a evolução das condiçöes de qualidade da água
ao longo do tempo; (ii) vigilância, que implica em uma avaliação contínua da qualìdade

da água e procura detectar alterações instanlâneas de modo a permitir providências
ìmediatas, tendo como exemplo as avaliações de qualidade realizadas pelas companhias

de abastecimento de água e pela Vigilância Sanitária; e (¡i¡) estudo especial, que

é

projetado para alender às necessidades de um evento específico. Geralmente é feito por
meio de campanhas ¡ntensivas e de limitada duração. Exemplos desle tipo de esludo são
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as avaliaçöes de qualidade em uma área contaminada ou suspeita de contaminaçào ou
as análises efetuadas nas águas de um poço para obtenção de outorga de uso.
Para Whitfield (1998) (apud Simoneti, 1999), os objetivos de um monitoramento da

qualidade da água são: descrever a qualidade num contexto espacial (vigilância geral);
descrever tendências de qualidade ao longo do tempo, identificando alteraçÕes causadas

pelas atividades humanas e avaliando a eficácia das medidas corretivas; verificar

o

atendimento aos critérios e padrões de qualidade, identificando se as desconformidades
representam uma degradaçäo antrópica ou uma variaçäo natural; e, avaliaçào de impactos
pontuais, onde se utiliza um número maior de pontos de amostragem em uma área restrita,
visando delimitar as plumas de contaminação. Normalmente este tipo de monitoramento

é realizado durante um tempo definido, sendo na maioria dos casos de cufia duração.
Para Nixon (1996), os objetivos de uma rede de monitoramento de qualidade

e

quantidade incluem a obtenção de informaçoes básicas que poderão ser utilizadas para
subsidiar a elaboraÇâo de legislaçoes; planejar novos sistemas de captação de água
para abastecimento em função da localização de fontes pontuais e difusas de poluiçâo e

do controle de rebaixamento de nivel d'água; subsidiar modelagens matemáticas;
identìficar tendências na concentraÇäo de parâmetros indicadores, delectando indícios

de alteração de qualidade ou super-explotaçäo; mapear a qualidade natural das águas
subterrâneas; e proporcionar dados para pesquisas científicas. Segundo Nixon ef a/.
(1998), a rede de monitoramento Européia EUROWATERNET, projetada em 1998, tem o

objetivo de prover informações para a Comissão Européia, órgãos reguladores,
legisladores e público em geral, sobre a condição atual e tendências de qualidade e
quantidade dos recursos hídricos na Europa e como os recursos hídricos respondem às
pressões ambientais (relaçoes causa-efeito).
Utl et al. (1999), observam que, freqúentemente, os objetivos de um monitoramento

são descritos em termos gerais, como por exemplo "detectar alterações na qualidade das

águas subterrâneas em um período de tempo. Para identificar quaís informaçôes serão
necessárias para atingir este objetivo, é preciso traduzir o objetivo genérico em um objetivo

técnico, com parâmetros quantificáveis como, por exemplo, ''detectar alteração de 10"/"

tl

na méd¡a anual da concentração de nitrato em um período de s anos, com um nível de
confiança de 95%". Entretanto, estes autores reconhecem a dificuldade de estabelecer

objetivos técnicos em alguns casos, como por exemplo, no estabelecjmento de
concentrações de referências ou aquisição de dados para calibração de modelos
numéricos de fluxo de águas subterrâneas.

o quadro 4 apresenta exemplos de objetivos

técnicos e os respectivos dados a serem coletados para alcançar estes objetivos.
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Ainda segundo uil et al. (1999), os objetivos técnicos de um monitoramento podem

ser dlvidìdos em dois grupos: (i) caracterização, que significa obter dados de medias
anuais ou espaciais, tanto de qualidade como de quantidade; e (ii) representação contínua,

que significa obter dados para calcular tendências temporais e espaciais nas águas
subterrâneas. Estas tendências podem ser desejáveis (recuperação da qualidade) ou
indesejáveís (poluição). Além disso, um monitoramento deve prover informações sobre a

dinâmica do aqúífero em relação às variações sazonais e efeitos antrópicos, sendo que
para a modelagem, deve haver a integraçäo das atividades de monitoramento de águas
subterrâneas e superf iciais.
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Segundo a Diretriz Européia da Água 2OOOI6OIEC, denominada "Water Framework
Diretctive", o monitoramento das águas subterrâneas tem os seguintes objetivos:

.

fornecer uma visão geral da qualidade dos corpos d'água em cada bacia
hidrográfica, de forma a permitir a classificação das águas subterrâneas enl 2
classes (boa e má condição).

prover uma avaliação confiável sobre a condição quantitativa dos aqüíferos ou
sistemas aqüíferos (balanço entre recarga e explotação, influência sobre corpos
hídricos superficiais e sobre ecossistemas dependentes);
a

estimar a direção e taxa de fluxo das águas subterrâneas
validar procedimentos de avaliaçoes de impactos;
estabelecer a condição qualitativa das águas subterrâneas; e,

.

identificar tendências significativas de aumento ou diminuição das concentrações

de poluentes.
Para Fetter (2001 ), há pelo menos quatro grandes objetivos de monitoramento: (i)
determinar a qualidade da água e a hidroquímica de um aqüífero; e (ii) determinar a
qualidade e a composição da água de um poço ou campo de poços de abastecimento;
(iii) determinar a extensão de uma contaminação; e (iv) monitorar uma fonte potencial de

poluição identificando uma eventual contaminação, se esta ocorrer.
Segundo Foster ef al. (2002), os monitoramentos de nÍvel d'água e de qualidade
das águas subterrâneas são necessários para:

.
.

conhecer a qualidade natural das águas subterrâneas;

coletar novos dados sobre os sistemas aqúiferos, melhorando a modelagem
conceitual e numérica;

.
.

avaliar a eficácia das medidas de proteçåo das águas subterrâneas; e
avaliar o risco de poluição das águas subterrâneas.

Estes autores citam, além do monitoramento regional de qualidade de águas
subterrâneas, o monitoramento defensivo realizado nas áreas de proteçäo de poços de

abastecimento, com o objetivo de detectar a chegada de poluentes a montante da
captação; o monitoramento realizado a jusante de empreendimentos potenc¡almente
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poluidores, com o objet¡vo de avaliar possívels impactos causados pelas atividades
desenvolvidas no local; e o monitoramento em áreas reconhecidamente contaminadas,
onde o objetivo é avaliar a eficácia das medidas de remediação ou os efeitos da atenuação
natural.

A Agência de Proteção Ambrental dos Eslados Unidos (USEpA) identificou dois
tipos de monitoramento em função do seu objetivo: o ambiental e o de vigilância referente
ao atend¡mento a padrôes de qualidade (california, 2003).

o

monitoramento ambiental é

uma ação de longo termo e tem como foco a avaliação geral da qualidade de um aqüífero

e das tendências de alteraçöes (naturais ou devido ao uso do solo), avalia a eficácia de
programas de gerenciamento do recurso hídrico e deve atender a múltiplos propósitos e

a várias escalas (local e regional).

o

monitoramento de verificação de atendimento aos

padrões de qualidade tem um foco mais específico em atividades humanas que possam

influenciar a qualidade das águas subterrâneas utilizadas para consumo humano.
Segundo UNEP/WHO (1996), o monitoramento para estabelecimento de valores de
referência também é amplamente realizado e seus resultados subsidiam a avaliação de

áreas potencialmente impactadas. Concordantemente, Schroeter et al. (2004),

af

irmam

que, para proleger e gerenciar adequadamente os recursos hídricos subterrâneos

é

imperativo o estabelecimento de valores de referência de qualidade das águas
subterrâneas e o seu uso para cada bacia hidrográfica. Estes valores podem ser utilizados

como referência para gerenc¡amento local, monitoramento de tendências de qualidade,
comparaçáo entre bacias, bem como o estabelecimento de prioridades na remediaçäo
de áreas contaminadas.
No estado de São Paulo, o monitoramento de qualidade de águas subterrâneas

teve, como objetivo inicial, a caracterização hidroquímica das águas subterrâneas.
Atualmente, tem-se buscado caracterizar a qualidade natural para o estabelecimento de
valores de referência para as substâncias de interesse, incluído os metais, considerando
os d¡ferentes aqüíferos, identificar contaminantes prioritários e suas áreas de ocorrência
e, ainda, estabelecer tendências de comportamento para estes contaminantes prioritários

(cEïESB,2004).
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Com relação à quantidade, observa-se na Iiteratura que os principais objetivos de
um monitoramento são estabelecer a potenciometria em uma região e jdentif icar tendências

de rebaixamento destes níveis. Segundo relatório não publicado do Departamento de
Águas e Energia Elétrica (DAEE), o estabelecimento de uma rede piezométrica no Estado

de Säo Paulo teria os seguintes objetivos:

.

determinar a interação da pluviometria com as variaçoes de nível da água dos
aqü íferos;

.
.
.
o
o
.

definir a interação águas superf iciais-ág uas subterráneas;
avaliar a situação do armazenamento subterrâneo;
estabelecer a resposta dos aqüíferos às extraçoes;
determinar as características hidráulicas dos aqüíferos;
determinar o grau de confinamento do aqüífero; e
determinar a extensão territorial dos aqüíferos.
Segundo California (2003), as informaçoes sobre o uso da água e capacidade de

armazenamento, explotaçäo e recarga dos aqüíferos são componentes essenciais para

o entendimento, proteção e otimização clo recurso hídrlco subterrâneo, sendo que, na
Califórnia (EUA), este tema é de atribuição do Departamento de Recursos Hídricos (DWR),
que publicou um relatório sobre o tema em 1 975 (Bulletim

11

B

-

Califórnia's Groundwater)

e uma atualização em 2003, com base na compilação de dados existentes. Estjma-se
que apenas 20'k das bacias hidrográf icas naquele estado possuem informações completas

sobre as águas subterrâneas em relação à quantidade.
Esta informaçäo é interessante, tendo em v¡sta que similarmente à Califórnia, no

Estado de Säo Paulo o órgäo responsável pelas informaçöes de quantidade é

o

Departamento de Águas e Energia Elétrica (DAEE), que no mesmo ano de 1975 publicou
um excelente trabalho sobre as águas subterrâneas nas diferentes Regiöes Administrativas

do Estado (DAEE, 1975).
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5.1.2 Atribuições referentes ao monitoramento

As atribuições legais dos diferentes órgãos estaduais referentes ao monitoramento

foram apresentadas no item 2.1 desta dissertação. Do mesmo modo, observa-se da
literatura internacional que, muitos órgãos executam diferentes tipos de mon¡toramento

da água subterrânea, mas, de uma forma geral, o monitoramento da qualidade é
coordenado pelos órgãos ambientais e de saúde, enquanto que o monitoramento de
quantidade é coordenado pelos órgãos gestores dos recursos hídricos e geológicos.

A integração de redes de quantidade e de qualidade torna o monitoramento mais
efetivo tanto técnica como f inanceiramente. lsto implica também na necessidade de
integração organizacional quando estes monitoramentos são de responsabilidade de
instituições diferentes (Uil et a/.,1999).

Para Pocol e Valentin (2004), a integração interinstitucional e a apropriaçäo de
informaçoes disponíveis em diferentes áreas do conhecimento são fundamentais para a
tomada de decisÕes no sentido da prevenção de riscos à saúde e melhoria de qualidade

de vida da populaÇão. Desta forma, um programa de vigilância <ia qualiriade da água
para consumo humano no estado de São Paulo deve ter por base uma atuação
interinstitucional e integradora

.

O relatório de Diagnóstico Hidrogeológico da Região Metropolitana de São paulo
(SABESP/CEPAS-lGc,1 994) identif icou

a necessidade de monitoramento clas águas

subterrâneas naquela região e recomendou, com base no modelo internacional, as
seguintes atribuiçöes às diferentes entidades públicas e privadas:

.

órgãos gestores dos recursos hídricos ou ambientais: desenvolvimento de
mon¡toramento de qualidade dos principais sistemas aqüíferos por unidades
hidrográficas, utilizando poços de produçäo, selecionados com base em suas
características construtivas, regime de utilização e nÍvel d'água.

.

empresas de abastecimento público: realização de monitoramento dos sjstemas de

abastecimento, operacionalizado segundo normas estabelecidas pelos órgãos
gestores de recurso hídricos, ambientais e de saúde, incluindo além do poço produtor,

uma rede de poços de monitoramento implantada nos perímetros de proleção, com
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vistas a detectar a chegada de contaminantes potenciais; e

.

responsáveis por fontes de poluição: execução de monitoramento de fontes potenciais
de poluição, com rede implantada com base em critérios hidrogeológicos locais, sob

rigoroso controle dos órgäos de proteção ambiental.

5.1.3 Áreas prioritárias para monitoramento

Segundo Uil et al. (1999), as bacias hidrográficas säo consideradas, na Europa,

desde .1 996, como unidade base para estruturar redes de monitoramento de águas
subterrâneas. No Brasil, a Lei Federal

n"

9.433, de 08.01.1997, também estabelece a

bacia hidrográfica como unidade de planejamento. Entretanto, pode ser necessário, ainda,

priorizar áreas dentro de uma bacia hidrográfica. lsto pode ser feito utilizando o conceito
de corpo hídrico subterrâneo, definido como um volume de água armazenada no subsolo

e hidrogeologicamente interconectado ao ciclo hidrológico.
Com efeito, para (Ministry of Environment, 1998), um programa de monitoramento
deve iniciar-se pelas áreas mais críticas de uma bacia hidrográfica, definidas em função
do uso da água subterrânea, das características hidrogeológicas e do uso e ocupação do

solo. Segundo Nixon ef a/. (1998), o monitoramento de caracterização da água deve ser
realizado em todos os corpos hídricos subterrâneos considerados prioritários.
Segundo Uil et al. (.1999), para caracterizar e ptiorizar o corpo hÍdrico subterrâneo a

ser monitorado é necessário o levantando informaçoes preliminares sobre o sistema de
fluxo das águas subtenâneas, a extensäo dos aqüíferos, aquitardes e aquicludes, os
usos potenciais da água subterrânea, a vulnerabilidade ao risco de poluição, as fontes
potenciais de poluição, os problemas de superexplotação e a qualidade da água.
Nixon el a/.

(1

998) e Uil et al.

(1

999) citam que para o estabelecimento de valores de

referência, a rede de monitoramento deve representar a unidade hidrogeológica que se
deseja caracterizar, mas, na locação dos ponlos de coleta, deve-se evitar locais impactados

por fontes de poluição ou

su

perexplotação. Por outro lado, para avaliação da condiçåo

E1

da água subterrânea, as estações de monitoramento devem estar em locais próximos a

agentes de pressão.
Locais facilmente acessíveis são escolhidos em detrimento daqueles localizados
em áreas remotas (Kentucky Geological Survey, 2000). E para Fetter (2001), devem ser

amostrados poços localizados em áreas de recarga e descarga dos aqüíferos.
Segundo CETESB (2004), a implantação da rede de monitoramento de qualidade
de águas subterrâneas no Estado de sáo Paulo iniciou-se nas áreas de afloramento do
Aqüífero Guarani, nas áreas de ocorrência do Sistema Aqüífero Bauru, bem como nas
áreas do Sistema Aqüífero Serra Geral, considerando a vulnerabilidade à poluição, a
produtividade e a profundidade dos aqúíferos.
Segundo GEMS (2004), para a escolha das estaçÕes de monitoramento, os seguintes

tipos de uso do solo devem ser considerados prioritários:

.
o
.
.

áreas irrigadas, sujeitas á salinização e utilizaçao de águas de reuso;
uso intensivo de fertilizantes e agrolóxicos com potencial de contaminação;

áreas de mineração com geraçäo de efluentes; e
indÍcios de acidificação em função do transporte atmosférico de poluentes.

5.1 .4

Seleção e densidade de distribuição de pontos da amostragem

Seleção de pontos de amostragem

As estações de monitorando podem ser nascentes, poços existentes e poços
pef urados especialmente para monitoramento UNEP/WHO (1996) e Uil ef a/. (1999).

Segundo (Kentucky Geological Survey, 2000), grandes nascentes, protegidas das
enxurradas, são preferíveis em relação aos poços, pois representam uma área maior de

drenagem e säo mais sensíveis às fontes difusas de poluição. Segundo (European
Communities, 2003), para monitoramento da vazão em meìos fraturados de baixa
permeabilidade, é melhor optar por nascentes ou fluxo de base dos rios, do que instalar
poços de monitoramento.
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Segundo Bender e Einsiedl (2004), o monitoramento em nascentes é preferível,

pois estas definem melhor uma zona de captura, sendo mais fácil correlacionar uma
alteração de curto prazo nas condiçoes da água com as atividades antrópicas e ao uso

do solo e apresentam os seguintes critérios para seleção de nascentes a serem
monitoradas: Ter vazâo permanente; representar os principais aqüíferos; localização em

áreas com ou sem pressão antrópica; ser provida de obras de captação de água; boa
acessibilidade para coleta de amostras; e proximidade de fontes de energia, no caso de
instalação de equipamentos de medição contÍnua.

Segundo (Ministry of Environment, 1998), no estabelecimento de redes de
monitoramento, todos os esforços devem ser feitos para utilizar poços já existentes. A
Associaçäo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) editou aNBR 12.244192, que padroniza
a construçåo de poços para captação de águas subterrâneas e a Norma NBR 12.212192

que fixa as condiçoes exigíveis para a elaboração de projeto de poço de captação de

águas subterrâneas para abastecimento público. A Figura 5 apresenta um perfil
esquemático de um poço tubular.
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Quando os pontos de monitoramento são poços tubulares, aqueles destinados a
abastecimento público sâo preferíveis aos poços privados, devido ao seu potencial de
maior longevidade e também porque bombeiam um maior volume de água, sendo assim,
as amostras coletadas, representativas de uma porção maior do aqüífero. Além disso, os

poços de abastecimento público são distribuÍdos em todas as regiões onde haja um
centro populacional (Belitz et a|.,2004; Kentucky Geological Survey, 2000).
Para o monitoramento da qualidade, os poços tubulares com potencial de compor a

rede devem ser avaliados em função de critérios pré-definidos. De modo geral, devem
ter geologia local definida; apresentar detalhes construtivos documentados, possuir filtros
em um único aquífero, ler a menor profundidade possível, ter sido construído com materiais

que não interf iram na qualidade da água, como cloreto de polivilìla (PVC),
politetraf luoretileno (PTFE) ou aço inoxidável, estar em fase operacional e ter de

autorizaçäo do proprietário para coleta de amostras (Nixon, 1998 e United States
Geological Survey, 2000). Fetter (2001) alerta, que é necessário conhecer também os
detalhes da bomba.
Segundo (South Caroline, 2OO4), os dados de qualidade já existentes não devem

ser considerados na seleção dos pontos de monitoramento, para evitar tendências na
escolha de um poço, por este apresentar concentraçöes maiores ou menores do que
aquelas inicialmente esperadas.

Entretanto, segundo Foster ef al. (2002), poços de abastecimento apresentam
algumas limitações para utilização em monitoramento. Em sua maiorìa, estes poços têm
filtros longos, promovendo uma mistura de águas de diferentes profundidades, origens e

evolução hidroquímica. Segundo Nixon ef a/. (1998), em sistemas

mu lti-aqüíf

eros, a

qualidade da água pode ter grandes variações em função da profundidade de captação.

lsto inevitavelmente limita a interpretação e extrapolaçäo dos dados obtidos. Assim,
(Ministry of Environment, 1 998) recomenda que, quando possível financeiramente, devem

ser selecionados vários poços próximos entre si, com diferentes profundidades, para
delinear o gradiente vertical e verificar aiterações verticais na qualidade. Para Nixon
(1996), a rede de monitoramento não deve ser composta exclusivamente por poços de
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abastecimento, pois na Europa, são locados em áreas menos impactadas, não refletindo
a condição geral dos aqüíferos.

Segundo CETESB (2004), na rede de monitoramento de qualidade de águas
subterrâneas do Estado de São Paulo, os pontos de amostragem são constituídos
principalmente de poços tubulares de abastecimento público. Ëm 2003, iniciou-se a coleta
de amostras de água também em poços de extração de água mineral e em nascentes.
Para UNEP/WHO (1996); (Ministry of Environment, 1998); Uil et at. (1999) e Foster
et al. (2002), o custo restr¡nge a utilização de poços dedicados, exceto em situações de

nível d'água raso, quando são instalados poços de monitoramento (100 ou 50 mm de
raio). Neste caso, alguns cuidados devem ser tomados, principalmente com a posição da
seçäo filtrante. Geralmente, para a caracterização da tendência geral do aqüífero freático,
o tamanho típico da seção filtrante dos poços de monitoramento uninível deve estar entre

de 3 a 6m. Seções filtrantes de até 2 m são utilizadas para acompanhamento de plumas
de contaminação (Puls e Barcelona, 1996).

A norma técnica que deve ser seguida para a instalaçäo de poços de monitoramento
é a ABNT NBR 13.895/97

Segundo Parisot

(1

-

Construção de poços de monitoramento e amostragem.

983), nos poços cacimba localizados, sobretudo, nas zonas

periféricas dos municípios, as precárias características construtivas e condições de uso,
não possibilitam obtenção de dados hidrológicos e amostras de água representativas do
aqüífero.

Densidade de distribuição dos pontos de amostragem

Segundo UNEP/WHO (1996), uma amostra é suficiente para caracterizar a qualidade
do aqüífero, para Feitosa e Manoel Filho (2000), afirmam que, em um aqüífero homogêneo

e isotrópico, uma amostra d'água tomada em qualquer ponto é representativa

deste

aqüífero e segundo Grath ef al. (2001), deve haver um número mínimo de 3 pontos de
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mon¡toramento para cada corpo hídrico subierrâneo. Entretanto, para Foster ef al. (2002),

a represenlatividade e a confiabilidade de um monitoramento de águas subterrâneas

é

dependente do número de estações de monitoramento e segundo (European communities,
2003), quanto maior a vulnerabilidade e a complexidade hidrogeológica do corpo hídrico,
maior deverá ser a densidade de pontos de moniloramenlo.

Segundo Fetter (2001) e Tuinhof et al. (2004), em uma rede de mon¡toramento, os

pontos de monitoramenlo devem ser uniformemente d¡stribuídos, em função da
hídrogeologia e do tipo de uso e ocupaçáo do solo. lJil et al (1999) afirmam que a
dislribuição dos pontos da rede de monitoramento deve ser tal que perm¡ta estimar, com
certo nível de precisão, o valor de um parâmetro em qualquer lugar do corpo hídrico
monitorado, por meio da interpolação de dados mensurados nos pontos de observação.
A diferença entre um valor estimado e um valor medido é denominada de erro de estimativa.

A abordagem estatística com base na variância, usualmente conhecida por Krigagem,
provê uma interpolaçäo espacial, incluindo a estimativa de erro de variância, auxiliando
na identificação do melhor padrão de distribuição (quadrado, triangular ou outro) e a
melhor densidade, ou seja, o número de pontos por unidade de área.

Parao monitoramento da qualidade, Koreimann ef a/. (r996) e Nixon ef a/. (199g),
sugerem uma densidade de 1 ponto de amostragem a cada 25 km2 para áreas altamente

impactadas e um ponlo a cada 100 km2 em outras áreas, com geologia homogênea e
baixa variação de concenlração para as subslâncias analisadas. Não há uma definiçäo
do que seja uma área ''altamente impactada" e os autores ressaltam que esta densidade
está sendo lestada em um estudo piloto.

Segundo (Califórnia,2003), no estado da Califórnia (EUA), para programas de
monitoramenlo de qualidade, foram adotados os seguintes critérios de densidade de
poços:

.
'

1 poço

a cada 25 km2;

para bacias hidrográficas com menos de 500 kmz, deve haver pelo menos 20 pontos

de monitoramento, em função de se obter significância eslatística; e

62

para Bacias Hidrográficas com mais de 1.500 km2, não mais de 60 pontos de
monitoramento devem ser selecionados, em função do custo-beneficlo.

al. (2001), para que os resultados obtidos de uma rede de
Íìonitoramento possam ser agrupados espacialmente, uma rede necessita ser
Segundo Grath

e¿

estatisticamente projetada de forma a se obter homogeneidade na distribuição de pontos

de amostragem. Esta homogeneidade é mensurada pelo Índice de Representatividade
Ru, calculado em função da média das distâncias mínimas entre qualquer ponto na área
de estudo e a estaÇão de amostragem mais próxima e é expreèso em porcentagem relativa

a uma distribuição ideal. Para uma rede ser considerada homogênea, este índice não
deve ser inferior a 80%. Ru pode ser calculado pela fórmula
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tamanho da área monitorada (m,)

Para corpos hídricos com poucas estações de amostragem e o quadrado do
comprimento deste corpo hídrico for maior do que o produto do tamanho da área pelo
número de estações de amostragem (comprimento2 > K x área), então o índjce de
representatividade pode ser escrito em [2].
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No entanto, o procedimento mais utilizado na prática para determinação da
localização dos pontos de amostragem é uma abordagem hidrogeológica, com base em

julgamentos de especialistas. Há ainda a possibilidade de combinar as abordagens
estatísticas com a hidrogeológica, dependendo do nível das informaçoes disponíveis Uil

etal. (1999).
Em relaçäo a redes de monitoramento de nível d'água, Uil et al. (1999) descrevem
que a caracterização do sistema de fluxo da água subterrânea é a primeira informaçào
necessária para a distribuição horizonlal dos pontos de observação. A localização vertical

(profundidade) dos pontos de observaçáo dependerá de informaçoes litológicas do
subsolo, identificando as camadas de aqüíferos e de aquìcludes.

Segundo (Kentucky Geological Survey, 2000), no estado Norte Americano de
Kentucky, além dos pontos fixos de amostragem, a cada ano,30 pontos diferentes são
selecionados para complementar o mon¡toramento. Ësta seleçäo é feita da seguinte forma:

.

cada Unidade de Gerenciamento de Bacia Hidrográfica (BMU do inglês Basin
Management Unit) é dividida em quadrículas de 7,5 minutos (12,S km) e cada
quadrícula recebe um número, São sorteados 30 números aleatoriamente. Quadrículas
nas quais já existam pontos de monitoramento são desconside radas. Se não houver

poços ou nascentes em uma quadrícula sorteada, seleciona-se uma quadrícula
adjacente.

.

em cada quadrícula sorteada, potenciais pontos de amostragem (poços e nascentes)

são priorizados em função das suas condiçoes construt¡vas e acessibilidade.

.

a seleçåo final é feita apenas após a inspeção de campo, para assegurar a viabilidade

de amostragem e obter permissão dos proprietários.

De modo geral, a caracterização de sistemas freáticos sedimentares necessitará de

uma rede de monitoramento relativamente mais densa enquanto que para aquÍferos
profundos confinados ou semiconfinados, uma rede de monitoramento muito menos densa

será suficiente. Para aqüíferos lralurados, o nível de complexidade aumenta e a
especificaçäo da representatividade dos pontos de monitoramento será difícil, mesmo
com ¡ntenso trabalho de especialistas (Uil ef a/.,1999).

5.1.5 Seleção de parâmetros a serem determinados ou mensurados
Além dos parâmetros básicos, trad icionalmente utilizados para caracterização química

da água como pH, temperatura, alcalinidade, condutividade elétrica, cloretos, sulfatos,
cálcio, magnésio, sódio e parâmetros bacteriológicos, devem ser considerados os metais
e semi-metais que säo encontrados naturalmente nas águas subterrâneas em funçäo do

contato água-rocha, e também as substâncias que não ocorrem naturalmente e são
advindas das atividades humanas potencialmente poluidoras, como os compostos
orgânicos voláteis ou VOC's (do inglês volatile organic compounds).
Nixon ef a/. (1998), propoem uma lista de parâmetros indicadores de qualidade de
águas subterrâneas, conforme apresentado no Quadro 5.

L,ISI'A DE PARAM

Giupos
Descritivos

DE

elr^r |DADI Dt Á(;uAs sr ¡¡tcnHn.lt:ns
Parâmetros

lons nraiores
Met¿is nesnrlos
S ubstâncias Orgânicas
Pcsticidas

tetìperatufa, ¡rH, oxigênio dissolvido e condutividade
elétrica
Ca, Mg, Na, K, HCOj , Cl, SO4 , PO+ , NH+ , NOr , NOr e
c¿ìrhono orgânico total.
He. Cd. Pb. Zn. Cu. Cr
HicL oc¿rrbonetos aromáticos, hidrocarbonetos halogenados,
lènóis e clorofènóis
Sclcção em função do uso local e relatos de ocorrôncia na
ágtta subtelrâne¿r

M icr'ôbir)Li !'it:¡ìs

Fontc: Nixon et al.

Colilolrnes t'ecais e tot¡ris

(Í)98)

O Ministério do

l\,4eio

Ambiente de Ontário (Canadá) estabeleceu grupos de

substâncias a serem monitoradas semelhante ao proposto por Nixon ef a/. (1g98), mas
detalhando a l¡sta de possíveis substâncias a serem monitoradas dentro de cada grupo.

A escolha dos parâmetros deve variar em função do histórico da região (Ministry of
Environment, 1998).
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Segundo Belilz et al. (2004), os parâmetros a serem determinados no mon¡toramento

da qualidade de águas subterrâneas podem ser assim agrupados:
.1

.

2.

proteção ao uso pretendido: potabilidade ou inigaçào;
interpretaçâo hidrogeológica: isótopos, traçadores para datação e substâncias
orgânicas voláteis em baixas concentrações; e

3.

detecção de substâncìas não legisladas: contaminantes emergentes_

Estes autores propoem que nas amostras de todos os poços da rede de
mon¡toramento sejam determinadas as substâncias do grupo 1. Em 7 S"/o dos poços,
determinam-se também as substâncias do grupo 2 (com preferência para poços em
aqüíferos f reáticos com nível d'água raso de forma a avaliar a idade da água de recarga

e conseqüentemente a vulnerabilidade ao risco de poluição) e em z\ok dos poços, as
amostras devem ser analisadas também para os parâmetros do grupo 3.

Para Uil et a/.

(1

999), a seleçäo dos parâmetros a serem determinados deve

considerar (i) os usos e funçoes da águas subterrâneas; (ii) os riscos a que o aqüifero
está exposto e (iii) os problemas já existentes (contaminação). Neste últjmo caso, é corrente

o uso de parâmetros indicadores.
Segundo Foster et a/. (2002), os parâmetros normalmente monilorados na rotina de

sistemas de abastecimento, apesar de serem indicadores de potabilidade, provêem
pouquíssimas informaçÕes em relação à presença ou ausência dos contaminantes mais
freqüentemente encontrados nas águas subterrâneas, os metais e os solventes clorados.
Concordantemente, para Pocol e Valentin (2004), a vigilância da qualidade da água
para consumo humano, que por muito tempo se pautou no monitoramento biológico e na

análise laboratorial de alguns parâmelros básicos, já näo responde às necessidades
atuais. O contexto exige novas interpretaçoes, tais como a avaliação das relaçôes entre
disponibilidade e demanda dos recursos hídricos, implicaçoes da ocupação do território
na qualidade dos mananciais, evolução dos processos tecnológicos de tratamento, além

das situaçoes que resultam na eutrof ização dos mananciais ou na contaminaçao da água

por

trih

al o m etan

o

s, cry pto spo ri d i u m, giâr dias, metais e cianobacté rias.

bf)

como visto, a seleção de parâmetros a serem determinados no

monitoramento

pode ser realizada considerando-se as diferentes fontes potenciais de poluição de águas
subterrâneas. segundo Foster ef. al. (2002), a classificação das ativ¡dades polencialmente

poluidoras pela sua distribuiçäo espacial dá uma impressão direla do lipo de perigo da
conlaminação provocada por esla atividade, bem como indica as metodologias de controle
necessárias. Assim os autores classificam:

'

fontes difusas de poluição geram plumas de contaminaçåo não claramente definidas,
mas geralmente impactam uma área e volume maiores; e

'

fontes pontua¡s de poluiçäo normalmente causam uma pluma bem definida e mais
concentrada, o que torna mais fácil sua identificação e às vezes o seu controle.
Entretanto, quando atividades pontuais são pequenas e numerosas, elas representam

essencialmente uma fonte difusa.

os autores

apresentam como exemplos de fontes difusas as fossas séprícas,

pequenas oficinas e serviços (incluindo mecânicas, postos de serviço, etc.) que

freqüentemente manipulam substâncias tóxicas, como solventes clorados

e

hidrocarbonetos aromálicos e atividades agrícolas com uso de pesticidas (inclusive em
áreas urbanas), principalmente em cult¡vo de monoculturas.

Na maioria das cidades de países em desenvolvimento, o crescimento rápido da
população urbanatem resultado em grandes áreas com fossas sépt¡cas para lratamento
de esgotos. os contaminantes comumente associados a estes sistemas são os compostos

nitrogenados (inicialmente há a formação de amônia que normalmente se oxida a nitrato),
contam¡nanles microbiológicos (bactérias palogênicas, vírus e protozoários) e em alguns
casos, subslâncias orgânìcas sintéticas. Dentre estes, o nitrato é o mais móvel e estável

(persistente), dadas as condições normalmente oxidantes dos sistemas aqüíferos
superf iciais (Fosler ef a/, 2002). segundo usËpA (2000), vastas contaminações de nitrato
causadas por fossas sépticas individuais e lagoas de tratamento de esgoto é um
significativo problema nos estados de colorado e Arizona (EUA), demonslrando que isso
não ocorre apenas nos paises em desenvolvimento.
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No passado, era prática, de algumas indústrias, o lançafiìento de efluentes brutos
em poços tubulares perfurados no próprio terreno industrial. Apesar deste lipo de descarte

estar totalmente proibido, restam os passivos ambientais decorrentes das atividades
ìndustriais pregressas. Além disso, tanques enterrados contendo produtos ou resíduos
também têm provocado contaminaçäo de águas subterrâneas. Na Região Metropolitana

de são Paulo, a CETESB têm identificado contaminação nas águas subterrâneas por
hidrocarbonetos de petróleo, solventes halogenados e diversos outros contaminantes. A
relação de áreas contaminadas no estado de são Paulo po-de ser acessada no endereço

eletrônico www.cetesb.

sp. qov. br.

Nitrato, cromo, bário, ferro, manganês, fluoretos e chumbo são outras substâncias
que a cetesb vem encontrando em poços tubulares perfurados no estado de são paulo,
algumas delas com origem antrópica (CETESB, 200a).

Em função do déficit de água que vem se desenhando, exjstem propostas de
instalação de poços de injeçäo de águas residuárias tratadas para a recarga artifjcjal de

aqüíferos do Estado de São Paulo. Segundo (Ohio, 19BB), poços de injeçào são
considerados como uma fonte de poluição, de difícil caracterização em um programa de
monitoramento em escala estadual. o fato de estes poços injetarem água diretamente
nos aqüÍferos é motivo grande preocupação. Estes poços são também uma via direta
para contaminações pontuais pela disposição ilegal de resíduos. A Agência de proteção
Ambiental dos Estados Unidos também lista os poços de injeção entre as fontes potenÕiais

de poluiçao, com diversos casos já reportados de contaminaçäo comprovada (USEpA,
2000).

Quanto ao monitoramento da quantidade de águas subterrâneas, para lJil et al.
(1999) e European communities (2003), as principais informações a serem obtidas são
nível d'água, direção e quantidade do fluxo das águas, identificação de áreas de recarga

e descarga e ainda o balaço hídrico. obviamente estas informaçÕes não são obtidas
exclusivamente na rede de pontos de observaçåo, mas também inferindo dados
climatológicos, dados de vazão de poços cadastrados, perda das redes de água e esgoto,

irrigação e interação com dados de vazão das águas superficiais.

6B

Os diferentes tipos de aqüíferos monitorados näo refletem diferenças nos parâmetros

de quanlidade a serem observados. Entretanto, a interpretação dos dados será mais
dif ícil

em meios fraturados ou rochas consolidadas do que em sedimentos inconsolidados.

segundo Marcuello e Menéndez (2003), a rede de monitoramento cle quantidade de
águas subterrâneas (Eurowaternet Quantity) proposta pela Agência Ambiental Européia
pretende obter dados de todo o ciclo hidrológico, havendo correlação entre sub-redes de
observação de água subterrânea e sub-redes de monitoramento de dados climatológicos.

5.1.6 Freqüências de amostragem

Segundo UNEP/WHO (1986), para o monitoramento da qualidade das águas
subterrâneas, são requeridas, no mínimo, 1 amostragem por ano em aqüÍferos grandes e
estáveis e no máximo 4 amostragens por ano em pequenos aqüíferos aluviais. Esta mesma

recomendaçäo pode ser observada em GEMS (2004).

Na Província de Ontário, o Ministério de Meio Ambiente estabeleceu, para
monitoramento de qualidade, uma f reqüência semestral de coleta de amostras em áreas

prioritárias e anualmente em outras áreas (Ministry of Environment, 1998).
Segundo Nixon ef a/.

(1

998), a operação da rede européia de monitoramento de

águas subterrâneas (EUROWATERNET)

e

realizada em bases cÍclicas de S anos. O

primeiro ano é destinado ao monitoramento de avaliação geral, caracterizando, química

e hidrogeologicamente, os corpos hídricos subterrâneos, com amostragens, no mínimo,
semestrais. Os resultados desta caracterização direcionam o monitoramento de vigilância,

que é realizado durante os próximos 4 anos em aqüíferos com indícios alteração das
condiçoes naturais ou risco de poluiçäo. No monitoramento de vigilância, a freqüência
mínima de amostragem é anual. No sexto ano, é realizada uma nova caracterizaçäo
geral, que redefinirá a continuidade do monltoramento de vigilância.

trv

Segundo Simoneli (1999), se a amostragem for muito freqüente, a informação obtida

será redundante e cara, e se por oulro lado, for realizada com uma freqüência muito
baixa, alguma informação poderá ser perdida.

Para Uil et a/- (1999), as concenlrações de substâncias monitoradas podem ser
estimadas entre campanhas de monitoramento, por inlerpolação. euanto maior a
freqüência de amostragem, menor será a variância dos dados e mais precisa será a
estimativa das concentrações ao longo do tempo.
Segundo (European Communities, 2003), a freqüência de amostragem é dependente
do regime de vazão e da vulnerabilidade. Aqüíferos com velocidades rápidas de fluxo da

água e/ou mais vulneráveis devem ser monitorados com freqüência maior (semestral)
do que aqüíferos confinados com fluxos mais lentos (anual até trianual). o euadro 6
apresenta as frequências para monitoramento regional utilizadas na Alemanha, em função

da vulnerabilidade.

QUADRo 6

-

FREoÜÊNCIAS DE II1ONIToBA¡/EN.I'o DE OUALIDADE UTILIZADAS NA ALE¡i1ANHA EM

DA VULNEHABILIDADE

y
circunstâncias part¡culares

indicâ a amplitude de freqüênc¡as que dependem de

Fonle: European Communities (2003)
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Segundo GEIVS (2004), se o número de amostras deve ser limitado por questões de
falta de recursos financeiros ou capacidade laboratorial, é preferível reduzir o número de
estações de monitoramento do que aumentar o intervalo entre as amostragens (diminuir
a freqÜência de

amostragem), pois considera mais apropriado obter informações confiáveis

de um ponto de monitoramento do que informações dúbias de vários pontos.
No monitoramento de quantidade de águas subterrâneas, segundo Uil ef a/. (1999),

para identificar a alteração de uma variável em função do tempo, por exemplo, nível
d'água, com certa confiabilidade,

a

freqüência de medição deve ser ajustada aos possíveis

eventos que causam ou causaram esta alteraçäo. Estes eventos podem ser naturais, em

função da recarga ocasionada pela sazonalidade de estações chuvosas e secas, ou
antrópicas, em função dos regimes de explotação de água. Há a necessidade de várias
mediçöes durante o período em que estes eventos ocorrem.

Quando há disponível uma série de mediçoes, é possível utilizar técn icas estatísticas
para estabelecer uma freqüência ótima. A amplitude de freqüências observadas na prática

varia de monitoramento contínuo, utilizando equipamentos dedicados, até freqüência
anual (Uil et a/.,1999).

5.1.7 Proced¡mentos de coleta, preservação, acondicionamento e transporte

de amostras

O objetivo da amostragem é obter resultados que ref lilam, o mais fielmente possível,

as condrções de qualidade da água no aqüífero (Texas, 2004). A coleta de amostras de
água é uma das etapas mais importantes para a correta interpretação hidroquímica, pois
dela dependem todas as demais etapas, devendo-se evitar todos os possíveis meios de

contaminação e perdas (Feitosa e Manoel Filho, 2000).
Segundo Landim (1979), para obter informaçoes úteis a respeito da população é
necessário (i) definir a populaçäo; (ii) que as amostras sejam representativas da população

definida; e (iii) que as amostras sejam aleatórias, isto é, tenham s¡do coletadas com
im

parcialid ad e.
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Um correto procedimento de coleta inicia-se no escritório, preparando-se uma lista

para checagem de todos os itens necessários para a execução do trabalho de campo.

Devem ser identificados os pontos a serem amostrados e parâmetros a serem
determinados, elaborando um roteiro de viagem. Os proprietários dos poços, bem como
os laboratórios, devem ser informados sobre a data da coleta. A seguir, deve ser verificado
se todos os frascos, necessários para o número de amostras a serem coletadas e diferentes

parâmetros a serem determinados, estâo devidamente preparados, devendo haver material

sobressalente para eventualidades (Texas, 2004). Nesta etapa, preparam-se também as
fichas de coleta com as informações de identificação do ponto de coleta, da amostra e do

coletor, que constarão do boletim analÍtico, bem como, os parâmetros que seråo
determinados nos laboratórios participantes do programa de monitoramento.
Os trabalhos de campo devem seguir um protocolo padronizado de amostragem,
que é considerado, por diversos órgãos coordenadores de mon¡toramento de água, como

fundamental para o controle da qualidade dos dados obtidos, principalmente quando

esta atividade é desenvolvida por várias pessoas ou instituições diferenles, visando
uniformidade de procedimenlos.
Para que sejam minimizados os efeitos da água estagnada e que ocorra estabil¡zação

das condições do aqúífero dentro do poço, há uma recomendação geral de retirada de
um volume de água correspondente a no mínimo lrês vezes o volume da água dentro da
obra de captação, ou seja, poço tubular ou poços de monjtoramento. No caso de poços
tubulares que não estejam em operação no momento da coleta, o Departamento de Meio
Ambiente e conservação do estado do Tennessee (EUA), recomenda que se deve deixar
a água bombeada escoar por, no mínimo, 20 minutos. (Tennessee, 1998). Segundo Feitosa

e Manoel Filho (2000), a coleta de amostras d'água num poço deve ser realizada após o
seu bombeamento por 3 a 5 minutos.
Em poços de monitoramento, a purga pode ser efetuada por meio de bombas ou,
manualmente, utilizando-se um bailer. Normalmente a purga é feita em um dia e a coleta
de amostras de água é fe¡ra no dia seguinte, após a recuperação do poço. No caso de
poços ínstalados em formações com condutividade hidráulica muito baixa, a aplicação
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dos procedimentos normais de purga leva ao completo esgotamento dos mesmos,
causando um aumento significativo do gradiente hidráulico em volta do poço, alterando o

fluxo natural da água na formação e no préJiltro, que passa a ser turbulento.

o

uso de

bailer para purga e amostragem costuma causar aeraçäo do meio a aumentar a turbidez
da água devido ao aumenlo da concentração de sedimentos. Quando a amostra turva é

acidificada (de acordo com as técnicas de preservação de amostras para metais), os
íons metálicos, que inicialmente estavam adsorvidos ou faziam parte dos minerais de
argila que compoe a formação, são liberados, causando uma elevação da concentração

de metais na amostra, tornando-a näo representativa. Além disto, o procedimento de
purga pode levar a perdas de substâncias voláteis.
Para evitar estes inconvenientes, Puls e Barcelona (1996) descrevem métodos de
coleta com purga mínima, aplicáveis principalmente em poços de monitoramento. A purga

mÍnima requer a remoção do menor volume possível de água, previamente ao início da
coleta e as vazões de bombeamento devem ser menores do que 1 L/minuto. uma vantagem

deste método é o baixo volume de água gerado na purga, diminuindo problemas de
descarte. Mas uma desvantagem é o tempo para realizar a coleta, podendo levar várias
horas até que ocorra estabilização dos parâmetros indicadores.
Foster ef a/. (2002) também descrevem que, a amostragem em poços de produção,

feita na torneira existente no cavalete durante a rotina de operaçäo de bombeamento,
pode levar à modif icaçoes nas caracterÍsticas f ísico-qu ímicas das amostras de água
subterrânea, que freqüentemente não são consideradas na interpretação dos resultados
de monitoramento de qualidade de águas subterrâneas. lsto ocorre devido aos seguintes
processos:

'

oxidação e precipitação de íons metálicos dissolvidos e outros constitu¡ntes sensíveis

a mudanças de Eh, devido à entrada de ar no poço, causada pelo bombeamento;

.

volatilização, causando perda de compostos como hidrocarbonetos e solventes
orgânicos; e

.

modificação do pH devido à perda de gases dissolvidos, como o COr.
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Algumas normas nacionais e internacionais oferecem subsídios para um
procedimenlo de coleta adequado. Assim, pode ser citada a Norma da Associaçäo
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) NBR 13.895/97

-

Poços de monitoramento e

amostragem, que estabelece os crilérios de preservaçáo, transporte e validade de
amostras. Segundo (European Communities, 2003), a norma da lnternational
Standardization Organization (lSO),

n

"

5667-11

(1

993) fornece os princípios para os

métodos de amostragem de águas subterrâneas, identificação e lransporle de amostras.

A norma ISO

n'

5667-2 fornece informações gerais sobre a escolha do material dos

equipamenlos de coleta. Geralmente, são preferíveis os de polietileno, polipropileno,

policarbonato e vidro. Frascos opacos devem ser utilizados se o parâmelro a ser
determinado degrada com a luz, como por exemplo, alguns pesticidas.
Os equ¡pamentos para relirada de amostras vão variar em funçäo do tipo de ponto

de amostragem. No caso de nascentes ou poços tubulares equipados com bomba, as
amostras podem ser coletadas diretamente nos frascos onde serão acondicionadas. No
caso de poÇos tubulares não equ¡pados ou poços de monitoramento, há a necessidade
de equipamentos intermediários para a coleta. O Quadro 7 apresenta os equipamentos

que podem ser utilizados, em função das características dos poços e dos parâme.tros a
serem determinados.

QUADRo 7

-

EQUIPAÀ,IENToS ADEQUADOS PARA coLETA DE ÁGUA SUBTERRÂNEA EM FUNÇÃo
PABÂN,lETFoS A SEREN,4 DETË

CARAcTERiSTIcAS
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Cada amostra colelada deve ser acondicionada em frascos devidamente identificados

de tal forma que não permita ambigüidade, devendo ser acompanhados por ficha
previamente preparada e preenchida com dados da operação de coleta, contendo as
informações que a caracterize perfeitamente como data da coleta, condições climáticas

e outras informações que possam auxiliar na ¡nterpretaÇão dos resultados, bem como

mediçöes

ef

etuadas em campo de pH, temperatura, vazão de bombeamento

e

profundidade do nível d'água (Feitosa e Manoel Filho, 2000).

Segundo (Texas, 2004), no caso de determinaçao Oe substâncias dissolvidas na
água, a amostra coletada deve ser filtrada em campo, em filtro de papel de 0,45 pm. Em

caso de determinação de constituintes inorgânicos totais, deve ser analisado o resíduo

retido no filtro ou ainda, outra amostra independente deve ser coletada e preservada
sem filtragem.

Segundo Puls e Barcelona (1996), amostras filtradas evitam a influência de
interferentes, que podem ser sazonais, tornando as amostras coletadas em diferentes
épocas comparáveis entre si, e desta forma, representando melhor as tendências reais
das concentraçÕes ao longo do tempo. Entretanto, o procedimento de filtragem deve ser

realizado com mu¡to critério, pois metais podem ser dessorvidos do material do filtro,
contaminando a amostra. Além disso, no estado de São Paulo, a CETESB utiliza os
padroes de potabilidade, definidos em legislaçoes, como lim¡te máximo aceitável na água.

Como estes padrÕes säo estabelecidos na forma de concentraçöes totais, as amostra
não são f iltradas.

Para acondicionamento, preservação e prazo de validade de amostras de água, a
CETESB utiliza os critérios descritos no Standard Methods for the Examination of Water

and Wastewate4 APHA,

20rh

ed., 1998, conforme descritos no Quadro

B.
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NECESSÁRIO

FRAScos UTtLtzADos, t\,|ÉToDos DE PBESERVAÇÀo, voLUt\tE DE AMosrRA
PRAZO DE

Parâìrietio
AcidezJalcaünidade

oH
Condutividade
Fluoreto
Duleza
Metais, Iìoro,
Arsônio e Sclônio
Sulf¿rto.

TRAS, POR PARÂ ilETRo

Fràscir

Volunie

Pieservâção

P.V
P.V

Refrigerar
Reftigerar

lml,l

a4+2'C

Prazo de
V¿iidaàe
24 horas
2 ho¡as

250
250
250

28 dias

500

28 dias

-500

500

6 mcscs
6 meses

Refligerar
^4+2'C
,àté pH<2
Adicionar HzSO¿

250

28 dias

500

7 dias

P,V
P,V
P.V

Refi'igerarâ4+2"C
Refrigelar ¡ 4 x.2"C

250

48 horas

1000

7 dias

Reftigerara4t2'C

r500

24

Frasco
de OD

Adicionar H2SOa até pH 3,5

4,5elefiigerar'à4'C

FA

Preencher totalmente o frasco e

60 rnl-

efrigelar à 4'C
Pteeüche¡ tolalmente o
refriserar à 4"C

60 rnl-

P.V

^4+2"C
RclÌigerar'ù4+2"C

P

Não recr¡erida
Atlicionar FINO ¡ ati pH<2
Adicionar HNO3 até pH<2 (2)

P.V
P,

V'

P.V{

Nltrogênio
amolìi¿rcal, nitrato,

kjeldahl.

Fósforo total

Nitrìto c Cbreto
Sólidos totais
Sólidos fil¡'áveis
Carbono Orgânico

Dìssolvido
Solventes
Flalosenados
Benzcno

(l)

hons

r

FA

[r'ascr.¡ e

lfival corìr solução a

I
dc
e cnxaguîr com ágr¡a ttpo
osmose reversa).
dcternìir1aÇ¡o de
dctelnìi11aç¡o
do cspéc¡cs quílìticas dissolvidas, filtral a anrost¡a ¡ro rnornento da coleta.
P I fiasco de polietileno ou equivalente.
tiasco de vìdro bolosiliçato. FA I f¡asco de âmba. com tampa
csmerilhada.

(2)

Par¿L

v:

5.1.8 Metodologias analíticas

As metodologias analíl¡cas dependerão principalmente dos limites de quantificação

desejados. Deve haver comparabil¡dade entre resullados obtidos em diferentes
laboratórios, quando se prelende criar um banco de dados único para armazenar estes
resultados.

Para avaliar a qualidade da água em relaçåo à sua potabilidade, os limites de
quantif¡cação devem estar abaixo dos padrões estabelec¡dos pelas autoridades sanitárias.
A legislação que está em vigor no Brasil, desde 2004, é a porlaria 518/04 do Ministério

da Saúde (BRASIL, 2004b).

/õ
Entretanto, para a avaliação da qualidade natural, para estabelecimento de valores

de referência de qualidade e para identificar tendências de aumento de concentraçoes,
os limites de potabilidade podem ser considerados elevados, visto que em sua maioria,

já indicam risco à saúde humana. Assim, os métodos analíticos devem possibilitar

a

quantificaçäo de concentraçÕes bem menores.

5.1.9 Controle de Qualidade e de Confiança

Erros nos dados de monitoramento levarão a erros na avaliação da condiçao do
corpo hÍdrico monitorado. um controle de qualidade em todos os procedimentos, desde
a seleção de pontos de amostragem até análises laboratoriais, reduz a possibilidade de

ocorrência de erros (European Communities, 2003).

Segundo Grath ef al. (2001), algumas estratégias na operação da rede de
monitoramento para garantir a qualidade dos dados obtidos såo:

.

deve haver continuidade dos pontos de amoslragem e no caso de necessidade de
substituiçäo, isto deve ser feito de modo a não alterar o objetivo do monitoramento;

.

em uma série temporal, algumas campanhas analíticas podem não ser realizadas,
mas a falta de dois ou mais dados consecutivos deve ser evitada;

.

em caso de freqüências anuais, as amostras devem ser coletadas dentro do mesmo

período do ano, para evitar efeitos da sazonalidade; e

.

os procedimentos de coleta e análise devem ser uniformizados, de forma a garantir

comparabilidade dos dados.
Para um melhor controle de qualidade, no estado Americano de West Virginra, antes

do início das campanhas de amostragem, é realizado, com as equipes de campo, um
treinamento ¡ntensivo sobre os procedimentos de coleta, incluindo a preparação de uma
amostras denominadas brancos de campo, para controle laboratorial (west Virginia, 2004).

Segundo Fetter (2001), a amostra "branco de campo" é utilizado para avaliar se os
procedimentos de campo estão contaminando a amostra. Para isso, um frasco selado

contendo água deionizada é levado ao campo, armazenado junto com as amostras
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coletadas e enviado ao laboratório para anál¡se. Caso sejam dêtectados solutos nesta
água, devem ser ìnvestigados os procedimentos de campo e laboratoria¡s.

O controle da qualidade laboratorial é um assunto complexo que foge ao objetivo
dessa dissertação. Entretanto, deve ser citada a norma NRB ISO/IEC 17025/01, que
trata dos requisitos gerais para competência de laboratório de ensaios e calibraçäo.
Segundo esta norma, o laboratório deve estabelecer, implementar e manter um sistema

de qualidade apropriado ao escopo das suas atividades e documentar suas políticas,
sistemas, programas, procedimentos e instruções, na extenðão necessária para assegurar
a qualidade dos resultados de ensaios e calibraçoes. As políticas e objetivos do sistema
de qualidade do laboratório devem estar definidos em um manual da qualidade. A CETESB

segue esta Norma e produziu um manual interno de qualidade laboratorial.

Além disso, podem ser citadas duas técnicas laboratoriais básicas para checar a
confiabilidade dos resultados obtidos. A primeira verif ica a exatidão analítica, ao comparar
os resultados obtidos da análise de uma amostra com concentrações padroes conhecldas_
A segunda verifica a precisão, ou seja, a habilidade do laboratório em reproduzir resultados,

submetendo para análìse, amostras em duplicatas não identif icadas. Fetter (2001)
recomenda que 10 % das amostras coletadas sejam enviadas em duplicatas para o
laboratório.
Um outro método de avaliação da qualidade dos resultados é o cálculo do balanço
iônico, onde é calculado o erro prático. Segundo Feitosa e Manoel Filho (2000), em uma

análise hidroquímica completa, a concentração total de íons positivos (cátions) deve ser

aproximadamente igual à concentração total de íons negativos (ânions). O desvio
percentual desta igualdade é determinado pelo coeficiente de erro da análise (e%),
conforme [3]

ItL-,L,'l
'"^=|ffi;6;1"n0

t3l
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rl

p = concentração total de cátions em miliequivalente por litro (meq/L)

rf,n

= çe¡çs¡traçao total de ânions em miliequivalente por litro (meq/L)

Para um coef iciente de erro (e%) não superior a 10, a análise pode ser considerada

correta. Elevados valores de e7" podem indicar: (i) um erro analítico; (ii) um erro de
cálculo; (iii) a presença em concentrações apreciáveis de bertos ions não analisados; e
(iv) águas muito pouco mineralizadas (Feitosa e Manoel Filho, 2000).
Estes autores alertam, entretanto, que na análise de águas com baixas concentrações

iônicas, métodos analíticos menos precisos podem levar a elevados valores de eyo, sem
que isso indique necessarjamente um erro analílico.

custódio e Llamas apud Feitosa e Manoel Filho (2000) definiram o cálculo do erro
prático (Ep%) como sendo:

t4l

Para avaliação do erro prático, os autores estabeleceram um erro teórico máximo
permitido, calculado em função da condutividade elétrica da água, conforme apresentado
no Quadro 9.

AI)RO 9 - BRRO MAXIMo PIìRMTI'II

Clondt¡tivid¿rde elétrica ( llS/cn])

Ello ¡rr'íltico Pcrnitido

(7o)

liM }ruNqi^o r)A coNr)u'f IVDÂ,t)t, tt_lìt RIC^ D^ Á(ìuA
50
2oo
500
2.000
>2.000
30

l0

ll

4

<4
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Quanto ao controle de qualidade no armazenamento dos dados, Bertachini (1987),
avaliando as características hidrogeológicas de terrenos Cristalinos na Região de Jundiaí,
cita que programa "Consistência" verifica a qualidade dos resultados analítjcos das águas

subterrâneas, por meio dos seguintes procedimentos:
lista os parâmetros analisados para cada amostra;

o
.

converte as unidades expressas em miligramas por litro (mg/L) para miliequivalente

grama por litro (meq/L);

.
.
.

calcula a soma dos ânions e cátions;
calcula a diferença em dias enlre as datas de coleta e análise;
verifica se a dureza total é compatível com o conteúdo em cálcio e em magnésio de

cada amostra;

.

calcula o resíduo seco a partir dos íons analisados e compara com resíduo seco
dete rm inado;

.
.
.
.

compara o pH de campo com o de laboratório;
calcula o erro prático e o erro teórico, indicados pelo balanço iônico;
compara a soma de ânions e cátions com a condutividade elétrica; e
indica os erros mais prováveis dos parâmetros físico-químicos de cada amostra,
possibilitando o aproveitamento dos demais parâmetros.

Uil et a/. (1999), informam que, na Holanda, há um procedimento de verificaçöes
sucessivas dos dados obtidos no monitoramento das águas subterrâneas, antes e após
a digitação destes em um banco de dados. O objetìvo destas conferências é a diminuição

de erros de digitação e excluir dados inconsistentes, como por exemplo, valores acima
ou abaixo de um intervalo possível de ocorrência. Uma vez inseridos no banco de dados,
os registros são checados automaticamente por uma série de verificaçÕes de consistência.
Por exemplo, para o monitoramento da qualidade, é calculado o balanço iônico, a diferença

entre a condutividade calculada e aquela medida, além de detectar valores discrepantes
não realísticos. Para o monitoramento da quantìdade, é verificado se o nível d'água não

está abaixo da profundidade dos filtros do poço.

BO

Lack el al. (2003) desenvolveram um índice de qualidade de dados, que considera
as etapas de coleta, de análise e de gerenciamento dos dados e varia de 0 a 12. Quanto
maior for o Índice, mais conf iáveis serão os dados obtidos no monitoramento. Os critérios
que compõem este índ¡ce são apresentados no Quadro 10.

QUADRo '10
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ESTABELEoII\,IENTo DE ÍNDICE
MoNTToRAMEN-o oe Ácuns suareRRÀNe¡s

DE OUALIDADE DE DADOS OBTIDOS E¡/
Nota emicaso
afirmativo

Aspectos considerados
¿urÒstr'¿rgcm |calizada scguinclo

protocolos c poÌ c<¡uipc l[cinacla

I

laboratór'ios u¡ilizados são acreditados por órgãos nacionais

I

lâbor¿rtórios sujcitos a audiloria externa

I

existem rcquerim0ntos

acur'ácia para

substâncias

2

labolatór'ios dcscnvolvom tcstos, indicando a p|ccisão clas anítliscs, a laxa

I

numól lcos

de

.

dcternrin¿rdas
cle tecuperacão e os limites de cletecção

laboratórios produzem lluxograrnas de rolinas de conttole de qualidade

l

o

2

proglanìa de mÒnitoLanrento está incluído na rotìnà de testes inler-

l¿rbor¿toriais

os claclos de nûnilol¿uncnto saro autolnaticarìlcntc avaliâcios pol plogtatìlâ
coÛìput¿rcion¿ìl p¿1¿ì detectar claclos estatistic¿rntente ¿rnô¡n¿¡los t¡u n¿icr

I

usuais, anles de sercm arnazenados em banco de clados

Fonter LACK et

5.1 .10

cLl.

(2003)

Tratamentos Estatísticos

A análise estatística é uma etapa importante da avaliação da condição de um corpo

hídrico. Segundo Yamamoto (2003), esta análise permite sumarizar os dados obtidos,

conferir a base de dados, que deve estar isenta de erros de digitação e reconhecer
valores anômalos.

Segundo Kitanidis (1997), é importante que o responsável pela análise estatística
manuseie os dados, mesmo que sejam utilizados programas computacionais estatíst¡cos.

lsto permite a familiarização com os dados, de forma a distinguir valores "suspeitos".
Assim, antes da análise estatística propriamente dita, é preciso um tratamento prévio
dos dados para conhecer a sua distribuição, eliminar aqueles considerados discrepantes

e regularizar os resultados menores do que o limite de quantificação ou de detecção
(.LQ).
Para resultados expressos como "menor do que o limite de quantificação", na
avaliação da qualidade da água subterrânea, Grath ef al. (2001) recomendam substituir
estes resultados pelo valor deste limite dividido por dois, ou seja, substituir <LQ por LQi

2. Entretanto, primeiramente deve ser feito um teste de consistência da seguinte forma:
substituir os resultados <LQ por zero e obter a média A do conjunto total de dados;
substituir os resultados <LQ por LQ e obter a média B; e calcular a relação
resultado de A/B for

> 0,6 a avaliação da qualidade do corpo hídrico

A/8.

Se o

utilizando LQ/2

pode ser feita sem restrição. Caso contrário, as afirmaçöes sobre a qualidade serão
limitadas. Estes autores recomendam ainda que, nos monitoramentos de verificação da
qualidade da água utilizada para um determinado uso, o limite de quantificação não deve

ser maior do que 60% do padrao estabelecido para aquele uso.
Segundo UIL et a/. (1 999), os métodos para tratamento estatístico dos dados obtidos

no monitoramento podem ser divididos em: (i) estatistica clássica; (ii) geoestatística; e,
(iii) séries históricas.

A estatística clássica pode ser aplicada para determ¡nar um valor de referência
(CETESB, 2001), a média, a mediana, os quartis, as medidas de dispersão, a simetria,
distribu¡ção e identificaçäo de valores extremos, onde a média representa o centro de
conjunto de dados e existem variações como a média aritmética, geométrica e harmônica.

A mediana, ou percentil 50%, é o valor central da distribuiçäo dos dados, quando estes

são agrupados em ordem crescente de magnitude. Uma importante propriedade da
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mediana é que esta, em contraste com a média, é pouco influenciada por um único
resultado extremo, ou seja, é mais robusta, prìncipalmente quando há poucos dados.

Para verificar a dispersão dos dados em relação à média, as medidas mais
comumenle utilizadas são a variância e o desvio padrão. A variância está intimamente
ligada com a precisão da estimativa. Mas como

é uma funçäo da média, também

é

fortemente influenciada por valores extremos. uma medida de dìspersão mais robusta é

o lnterquartil (lQ).
Segundo Nixon

etal. (1998), a proposta da Agência Européia de Meio Ambiente

EEA, é que os dados de mon¡toramento de cada País-Membro sejam agrupados por
corpo hídrico monitorado, por ano de amostragem e na forma de percentis (10, 25, 50,
75, 90), média, máximos e mÍnimos e valores extremos- As tendências de comportamento

das características de qualidade e quantidade devem ser calculadas e a visualização
dos resultados deve ser feita por meio de tabelas, figuras e mapas de isovalores com a
localizaçäo de pontos de amostragem.

Segundo Helsel e Hirsch apud Fischer e Goodmann (2002), medidas estatísticas
como média e desvio padrão comumente não representam precisamente a distribuiçäo

dos dados de qualidade da água. Assim, o Serviço Geológico do estado de Kentucky
(EUA) utiliza medidas estatísticas não paramétricas para sumarizar as concentraçöes
detectadas. A combinação entre listas de valores de quartis (mínimo,
3e

1q

quartil, mediana,

quartil e máximo) com a visualização gráfica (diagramas de Box-and-whrsker) parece

ser melhor para o público em geral. Esles gráficos facilitam a comparação de resultados
analíticos entre bacias hidrográficas ou entre aqüíferos (Kentucky Geological survey,
2000).

Em muitas aplicaçoes o gráfico Iipo Box-and-whrsker, conforme esquematizado na

Figura 6, é o melhor método para representar graficamente informaçoes sobre a
distribuição experimental de dados, particularmente se o número de medidas é pequeno

(menos que

50). O quartil superior (75%) e o inferior (2S%) dos dados definem,

respectivamente

o

topo e fundo de um retângulo (a "caixa") e a mediana (S0%) é retratada

B3

por um segmento de linha horjzontal denlro da caixa. A part¡r do quart¡l superior, segue
uma linha reta vertical ligando ao valor máximo e o rnesmo procedimento liga o quartil
inferior ao valor mínimo. Os valores máximo e o mínimo devem satisfazer à condiçäo de

ser menor ou igual a 1,5 vezes o valor do interquartil (lQ). O critério de 1,5 x

le é uma

convenção útil e é até certo ponto arbitrário. A essência do critério é que para dados com
distribuição normal, a probabilidade de uma medida estar fora deste limite é mu jto pequena.

Pode-se julgar se os dados são distribuídos simetricamente conferindo se a mediana

localiza-se no centro da caixa e se as Iinhas verticais são de aproximadamente o mesmo
comprimento. O comprimento das linhas verticais mostra quäo alongada seria a cauda

de um histograma. Valores superiores ou inferiores aos limites máximos e mínimos,
respectivamente, são representados com círculos ou asterisco e são conhecidos como
valores extremos ou discrepantes (Kitanidis,.l 997 e Ohio,2003).

discrepantes

I
[-|

tl
I

Frcunn 6

-

máximo

3a

quartil (75%)

2a

quartil (50%) ou mediana

1a

quartil (25%)

m ínim o

EscurvmzncÁo oe GaÁrrco Box-n¡lo-'WlsreRs

Grath e¡al. (2001), propuseram para a Comunidade Européia a utilização da média
aritmética para agregação de resultados analíticos para representar a qualidade de um

corpo hídrico subterrâneo. Mas, ao invés de utilizar simplesmente a média dos dados,
deveria ser utilizado também o limite de confidência, que é um intervalo entre limltes
superiores e inferiores à média. A amplitude deste intervalo reflete as incertezas na
estimativa da média verdadeira. Quanto menor esta amplitude, mais preciso é o resultado
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final. O limite de confidência decresce com o aumento do número de pontos de
monitoramento ou com o decréscimo da variabilidade das concentraçoes de uma
determinada substância e é aplicável mesmo para poucas estaçÕes de monitoramento,
no mínimo 3, assumindo-se uma distribuição normal (nem sempre verdadeira) e variações

não extremas dos resultados analíticos. Já para a utilizaçäo

de

médias ou percentis, o

requerimento mínimo estatístico é de 10 estaçoes.
A análise geoestatíst¡ca é realizada quando o parâmetro é descrito em função do

espaço, em particular e interpolação espacial. Sendo umaiunção espacial, esta variável

tem sido denominada de Regionalizada (Matheron; Journel e Huijbregts, apud tJil et at.,
1999). Valores de amostras de locais vizinhos tendem a ser mais parecidos entre si do
que com aqueles valores obtidos em locajs mais distantes. Estas estruturas de correlação

såo usualmente representadas pela covariância e semivariogramas.
Segundo Yamamoto (2003), após a análise geoestatística, na qual os variogramas
experimentais foram calculados e os modelos teóricos foram ajustados, pode-se calcular
as estimativas (interpolaçao) pela técnica de krigagem ordinárìa. lsto é feito, por exemplo,

para gerar mapas de isovalores. Em geral as diferenças entre média aritmética e média

de krigagem diminuem se a rede de monitoramento é homogeneamente projetada

e

representativa dos impactos antrópicos e das condiçoes ambientais. Em funçao da
interpretação geoestatística, é possível reavaliar a dlstribuição dos pontos de amostragem,

diminuindo estações onde a variância é pequena e ao contrário, adensando a malha de
amostragem em locais de maior variabilidade (Grath et al., 2001).

A análise das séries históricas é realizada quando o parâmetro é descrito em
f

unção do tempo, calculando as tendências de aumento ou diminuição dos valores obtidos

no monitoramento. Esta anál¡se é dependente da freqüência de amostragem e do período

considerado. A análise de regressão é uma técnica representante deste tipo de método
estatístico. (Grath ef a\,2001).
O Comitê Europeu formalizado para detalhar os tratamentos estatísticos a serem

aplicados em atendimento à Directiva Européia de Águas, disponibilizou um modelo

matemático denominado Gwstat, para realizar os cálculos de tendências, agregaçáo de
resultados (médias), bem como avaliar a distribuiçåo dos pontos de amostragem. Este
modelo pode ser adquirido livremente na página eletrônica: www.wfdgw.net (GRATH e¡

al,2001).

5.1.11 lnterprelaçäo dos resultados

Segundo a Diretriz da Comunidade Econômica Européia para Águas, um corpo hídrico

subterrâneo pode ser considerado em boas condições em relação à quantidade quando

a reserva disponível näo é excedida pela média anual das taxas de explotação, que
também não devem afetar negativamente a vazáo dos corpos d'água superficiais ou de
ecossistemas diretamente dependentes. Por último, as alterações antrópicas na direção
de fluxos das águas subterrâneas não devem causar intrusåo salina ou outras intrusões

(European Communities, 2000).
Em relaçáo à qualidade, a Diretriz da Comunidade Econômica Européia para Águas

estabelece que um corpo hídrico subterrâneo pode ter sua condiçäo classificada com
"boa" se atender a três critérios simullaneamente:

i)

as concentrações das substâncias monitoradas não devem indicar efeitos de intrusão

salina ou outras intrusões, medido pelas alterações na condutividade elétrica;

ii)

as concentrações das substâncias monitoradas não devem exceder os padroes de
qualidade; e,

iii)

a concentração das substâncias monitoradas não deve ser tal que afete a qualidade

das águas superficiais ou ecossistemas associados.
O controle da quantidade pode ser entendido também com um elemento de garantia

da boa qualidade das águas. A superexplotação da água subterrânea, em funçáo da
interconexão, pode ter impacto na qualidade das águas superficiais para a manutenção
da vida aquática e dos ecossistemas terrestres adjacentes.

Grath et al. (2001), estabelecendo as bases estatísticas a serem observadas no
cumprimento da Diretiva Européia de Águas, propöem um sistema de alerta onde, se o
limite de confiança superior da média aritmética atingir um valor maior do que 75% do
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padräo estabelecido, entäo há indício de que a condição da água está sendo alterada e

é preciso intensificar as operações de monitoramento.

A companhia de Tecnologia de saneamento Ambiental (cETESB) utiliza os padrões

de Potabilidade, atualmente estabelecidos pela Portaria 51B12OO4 do Ministério da Saúde

para avaliar a qualidade das águas subterrâneas. considerando que os padroes de
potabilidade säo estabelecidos com base em risco à saúde humana, estes säo adotados

como Valor de lntervençäo para as águas subterrâneas (CETESB ,2004).

Entretanto, é preciso avaliar não somente os resultados de cada substância
isoladamente, mas o conjunto de informaçóes que o monitoramento é capaz de fornecer-

Em estudos recentes da universidade Norte Americana de wisconsin-Madison, os
pesquisadores têm notado que misturas de pesticidas e nitrato podem ter efeitos sinérgicos

sobre a biota, mesmo nas concentraÇões em que estes conlaminantes não ofereceriam
riscos se considerados isolados. Por exemplo, a mistura de aldicarb, aTrazina e n jtrato
pode influenciar os sistemas endócrino e imunológico e afetar a saúde neurológica.
Crianças e fetos são os mais afetados (USEPA, 2000).

A Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental (CETESB), no estado de
sao Paulo e a universidade Federal da Bahia, estäo desenvolvendo critérios para o
estabelecimento de um índice de Qualidade de Águas subterrâneas (leAS), que considere

vários parâmetros simultaneamente e que reflila as condiçòes de tratabilidade da
substância em desacordo com os padroes estabelecidos (CETESB, 2004; OLIVEIRA ef
al., 2004

).

segundo o Departamento de saúde e controle Ambiental do estado da carolina do
Sul (EUA), as concentrações das substâncias determinadas para uma região ou para um

aqúífero podem ser utilizadas como um indicador para comparar com as concentraçöes
encontradas em uma área potencialmente contaminada, mas não dispensam o estudo
específico para determinar o valor de referência para um local específico, em casos de
investigação ambiental (South Caroline, 2A09.
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5.1 .12

Elaboração de relatórios

Segundo Simoneti (1999), toda informação obtida com a rede de monitoramento

deve ser analisada e retornada às instâncias de decisão e planejamento por meio de
relatórios, sendo importante a definiçäo de freqüência de emissão de relatórios para que
seja gerenciado o fluxo de informações.

Para Uil et a/. (1999), os relatórios são utilizados para fornecer aos diferentes
usuários, as informaçoes que respondam às expectativas geradas pelo propósito do
monitoramento e devem ser, preferencialmente, padronizados. A utilização de sistemas
de informações georef renciadas (SlG) facilita a análise e apresentação dos dados obtidos
no monitoramento.

Segundo (Kentucky Geological Survey, 2000), os mapas de qualidade de águas
subterrâneas devem apresentar a distribuiçäo de pontos de coleta e as diferentes unidades
geológicas. Os valores de concentração devem ser agrupados em três ou quatro categorias
por que, mais que isso, a interpretação visual torna-se difícil. Exemplos de linha de corte

podem ser os quartis estatísticos e o padrão de potabilidade para a substância analisada.
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5.2 Seleção de critérios a serem adotados no estado de São Paulo

Com base na experiência na operaçäo da rede de monitoramento de qualidade das

águas subterrâneas do estado de São Paulo e na revisão de literatura efetuada, foram

estabelecidas as etapas, atividades e subatividades do monitoramento, conforme
apresentado o Quadro
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, bem como, os critérios que nortearão o desenvolvimento das

sub atividades, descritos em seqúência.
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5.2.1 Objetivos gerais de monitoramento de águas subterrâneas

Os objetivos do monitoramento ambiental de qualidade e quantidade das águas
subterrâneas em escala regional säo:

.
.
o
¡
.
¡
.
.
o

caracteriza r a qualidade natural das águas subterrâneas dos corpos hídricos
subterrâneos prioritários por bacias hidrográficas;
caracterizar os parâmetros hidrogeológicos os corpos hídricos subterrâneos;
caracterizar a condição de nível dágua nos corpos hídricos subterrâneos prioritários
por bacias hidrográf icas;
determinar a interação da pluviometria com as variações de nível d'água dos aqüíferos;

avaliar as tendências dos parâmetros monitorados, em períodos de 10 anos;
identificar áreas com alterações de qualidade e/ou quantidade;

avaliar influência de fontes de poluição na qualidade das águas, subsidiando o seu
controle;
subsidiar a formulação de ações de proteção da qualidade e da quantidade das
águas subterrâneas; e
avaliar a eficácia dessas ações a longo termo.

Além dos objetivos gerais, na efetivação do projeto de monitoramento, devem ser
estabelecidos objetivos específicos como, por exemplo, elaborar mapas potenciométricos

para os corpos hídricos monitorados, refinar modelos conceitua¡s de fluxo de águas
subterrâneas e estabelecer valores de referência que qualidade para uma determinada

bacia hidrográfica.

5.2.2 Definição dos órgãos coordenadores, executores e colaboradores

A coordenação das atividades de monitoramento deve ser de atribuiçäo conjunta
entre os órgãos estaduais que emitem licença de fontes pontuais de poluição (órgão
ambiental) e os que outorgam a captação das águas subterrâneas (gestores da quantidade

dos recursos hídricos). Entretanto, a operação de uma rede de monitoramento, de forma
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a atender satisf atoriamente aos múltiplos objetivos estabelecidos, não cieve ser executada

apenas por estes órgäos, em função das especificidades e dos limitados recursos humanos
e financeiros disponíveis, sendo de fundamental importância a participação das prefeituras

municipais e da Agência de Bacia.
Assim, propoe-se que a CETESB e o DAEE implantem a rede integrada de qualidade

e quantidade, consultando os institutos de pesquìsa em geologia, universidades e a
secretaria Estadual de saúde. A Agência de Bacia deverá ficar responsável pela
manutenção da rede, substituindo os pontos de monitoramento desativados ao longo do

tempo, bem como utilizará os resultados obtidos, na proposiçâo de açÕes de prevenção

e melhoria da condição da água subterrânea.
Para a integração entre os diversos órgãos que executam monitoramento de água
subterrânea deve ser dada ênfase aos seguintes aspectos:

.
.
.
.
.
.
'

compartilhamentodasinformaçoes;
compartilhamento da responsabilidade de coleta de dados;
desenvolvimento de um protocolo mínimo de amostragem e análise;
compartilhamento de treinamentos especializados;
colaboração na interpretação dos dados;
compartilhamento das capacidades laboratoriais;
desenvolvimento de formatos padronizados para envio de dados eletrônicos sobre o
mon itoramento;

.

desenvolvimento de um s¡stema de informaçÕes geográficas que possa ser acessado,

pelos órgãos participantes e público em geral, via lnternet; e

'

os órgãos part¡cipantes mantêm a propriedade sobre os dados que coletam e devem

realizar esforços para assegurar que os dados compartilhados tenham o máximo
possível de padronização.

Para o

co m partilhamento

das informaçoes, propõe-se que a Companhia de

ïecnologia de saneamento Ambiental (CETESB) seja a gerenciadora do sistema de
informação, em função da sua capacidade instalada para execução de ensaios
laboratoriais, da sua capacidade de suporte em informática e por controlar as fonles
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potenc¡ais de poluição. Deve ser mencionado que a CETESB já está desenvolvendo um

sislema de informação para gerenciamento do recurso hídrico subterrâneo, que poderá
ser utilizado de forma compartilhada com as demais instituiçöes envolvidas.
Quanto à responsabilidade pelas coletas, a CETESB e o DAEE devem elaborar
protocolos de amostragem e análise para que funcionários das prefeituras municipais
sejam treinados para realizar as coletas e as mediçöes necessárias. A Secretaria Estadual
da Saúde, que também realiza coletas de amostras de água, deve ser integrada ao sistema

de monitoramento ambiental para que, nos pontos de monitoramento em comum, não
haja duplicidade de coleta e determinaçÕes analíticas. Sugere-se, ainda, que as empresas

de abastecimento público enviem, para a CETESB, os dados semestrais de qualidade,
segundo uma lisla definida de subståncias, bem como os dados mensais sobre o nível

d'água e vazões médias. Destaca-se que a obrigatoriedade de monitoramento nos
sistemas de abastecimento já consta da legislação, mas não há procedimentos para
padron¡zação e centralização das informações geradas.

Outra possìbilidade de aquisição de informações hidrogeológicas e hidroquímicas
será a aprovação da resoluçåo conjunta entre as Secretarias Estaduais de Meio ambiente,

de Saúde e de Recursos Hídricos que torna obrigatório o monitoramento, no mínimo
semestral, de poços situados próximos a fontes de poluição. lsto na prática significará
que lodas as empresas licenciadas pelo órgão ambiental e que possuam poços tubulares

deverão enviar, anualmente, boletins analíticos com os mesmos parâmetros

e

metodologias da rede de monitoramento.

5.2.3 Recursos humanos e finance¡ros

Como visto, a integraçáo entre órgãos públicos estaduais, municipais e privados é

fundamental para viabilizar recursos financeiros e humanos para a realização do
monitoramento de águas subterrâneas.
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Além dos custos financeiros, a capacidade dos laboratórios em termos de número
de amostras/mês e a disponibilidade de equipe técnica para a coleta das amostras são

os fatores mais limjtantes. Assim, pode ser necessária a contrataÇão de laboratórios
regionais terceirizados, acreditados para a determinaçäo dos parâmetros de interesse,
com os métodos que atinjam os limites de detecção necessários.
Para isto, no estado de såo Paulo, é possível obter recursos junto ao Fundo Estadual

de Recursos Hídricos (FEHIDRo), que tem por objetivo dar suporte a polÍtica Estadual
de Recursos Hídricos, financiando projetos enquadrad-os conforme as prioridades
estabelecidas no Plano Estadual de Recursos Hídricos. A base legal para pleitear recursos
deste fundo é dada pela Resolução cNRH na 22, de 24.0s.2002, que estabelece que os

Planos de Recursos Hídricos, elaborados por bacia, devem contemplar redes de
monitoramento da quantidade e qualidade dos recursos dos aquíferos.
A CETESB poderá pleitear recursos FEHIDRO para contratar laboratórios de análise
para suprír a demanda extra que o monitoramento trará e também para o aperfeiçoamento
do sistema de informação.

o

DAEE, caso julgue necessário, poderá captar recursos para

aquisiçao e manutenção de equipamento de medição contínua de nivel d'água, de vazÕes
e de pluviometria, associada ao ponto de amostragem.

outra fonte de financiamento para captação de recursos para operação

do

monitoramento é o Programa Nacional do Meio Ambiente (PNMA), que no estado de são

Paulo está viabilizando a elaboraçåo, na cETESB, de catalogo eletrônico sobre
informaçÕes de qualidade e quantidade de águas superficiais e subterrâneas.

os principais itens a serem considerados nas planilhas de custos para obtenção

de

financiamento de projetos de monitoramento de águas subterrâneas são: deslocamentos
(combustível e pedágios) e diárias de viagens (refeição e hospedagem) para seleção
de

pontos e coleta de amostras; material de coleta e acondicionamento de amostras;
equipamentos de campo (phmetro, condutivímetro, Gps); equipamentos de telemetria;
transporte de amostras (veículos especializados), análises laboratoriais; serviços de
programaçäo e aquisição de programas computacionais para elaboraçäo de
sistemas de
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informação; e serviços gráficos (relatórios). Como contrapartida, podem ser citados os
salárjos e encargos dos técnicos que realizarão a coleta, análise de amostras, compilação

e interpretação dos dados e divulgação dos resultados.

5.2.4 Seleção do corpo hídrico a ser monitorado

Um corpo hídrico subterrâneo representa um volume de água subterrânea
hidrogeologicamente distinto e delimitado dentro de um aqüífero ou sistema aqüífero.
Em cada UGRHI, devem ser identificados os corpos hídricos subterrâneos prioritários,
em função:

.
.
.
.
.
.
.

da delimitação tridimensional dos corpos hídricos subterrâneos;
do modelo conceitual de regime de fluxo das águas subterrâneas e sua interconexão
com as águas superf iciais:
da vulnerabilidade natural dos aqüíferos ao risco de poluição;
das fontes potenciais de poluiçäo;
da densidade de poços tubulares de abastecimento;

do uso e ocupação do solo e seu histórico; e
dos resultados prévios de alteração das condiçoes naturais.

Os modelos hidrogeológicos conceituais serão aperfeiçoados à medida que a
interpretação dos resultados obtidos no monitoramento fornecer novos dados para a
reavaliação. Nestes modelos, as exportaçÕes de água mineral para outras bacias , caso
signif icativas, também devem ser consideradas.

Em relação aos aspectos locacionais, o monitoramento, com objetivo de estabelecer

referências de qualidade e de quantidade, deve ser realizado em áreas distantes das
fontes potenciais de poluição e de adensamento de obras de captaçáo de água, porém

semelhantes hìdrogeologicamente às áreas consideradas prioritárias em função de
¡mpactos potenciais ou reais. Quando o objetivo do monitoramento for a avaliação de
alteraçoes das condiçoes normais, devem ser priorizados locais próximos a adensamentos

de atividades antrópicas.

5.2.5 Definição do número de pontos de amostragem

Para início do projeto de moniloramento, cada UGRHI deve ser subdividida em
quadrículas. Em corpos hídricos priorizados em função da intensidade das atividades
antrópicas e da vulnerab¡lidade, as quadrículas devem ter dimensões de 10 por 10 km.
Nas outras áreas, as quadrículas podem ser de 20 x 20 km. Caso as pressões antrópicas

sejam consideradas muito intensas, e havendo disponibilidade de recursos humanos e

financeiros, a quadricula deverá ter dimensóes de 5 x 5 km. Após três anos de
monitoramento, deve-se reavaliar a distribuição dos pontos de monitoramento, por meio

de análises geoestatísticas.
Deve ser selecionado pelo menos um ponto em cada quadrícula, no corpo hídrico
subterrâneo que se deseja monitorar, se possÍvel próximo de pontos de monitoramento
de águas superficiais e de estäções de pluviornetria. Depenclendo da disponibilidade de

monitorar mais de um ponto por quadrícula, deve-se escolher pontos próximos com
diferentes profundidades ou posições de montante e jusante em relaçäo às áreas de
recarga do aqüífero.
Dentro da área de abrangência de uma UGRHI, recomenda-se que o numero de
pontos de mon¡toramento deve ser no mínimo 20 e no máximo 60. Entretanto, o nÚmero
máximo de pontos pode ser maior, dependendo da complexidade do corpo hídrico, das
pressões antrópicas e dos recursos disponíveis. Por este critério, a rede de monitoramento

do Estado de Säo Paulo seria constituída de 440 a 1320 pontos de coleta de amostras e
mediçoes.
Para monitoramento do nível d'água, que náo tem a limitações laboratoriais, o número
de pontos de medição pode ser consideravelmente maior, dependendo da disponibilidade

dos recursos humanos e financeiros disponíveis, inclusive para aquisição de equipamentos

de telemetria.
A opção por pontos fixos de monitoramento, como é feito na Ëuropa, em oposição
ao sistema de rodízio adotado na maiorta dos estados Norte Americanos, visa a obtenÇão
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de séries históricas de dados, importantes para a compreensão do meio monitorado

e

também por que o sistema de rodízio demandaria mais recursos humanos, náo sendo
viável para as condições atuais dos órgãos públicos do Brasil. Quando nåo for possível
utilizar o mesmo ponto para amostragem de qualidade e mediçoes de quantidade, os
pontos selecionados para estas finalidades, em cada quadrícula deverão estar o mais
próximo poss ível.

5.2.6 Seleção de pontos de amostragem.

Os pontos de monitoramento podem ser nascentes, poços tubulares de abastecimento

público ou privado, ou ainda, poços instalados exclusivamente para monitoramento. Em
f

unção dos custos, estes últimos säo viáveis apenas para aqüíferos rasos. Poços cacimbas

podem ser utilizados somente para medição de nível d'água.

Para cadastramento de nascentes, pode-se consultar os serviços municipais de
saúde, que operam monitoramento de potabilidade nestas fontes. Recomenda-se os
seguintes critérios de seleçào:

.
.
.
.

Tet

vazâo o ano todo, com preferência para nascentes com vazÕes maiores;

a nascente deve estar protegida contra enxurradas;
devem estar equipadas com obras de captação, para facilitar a coleta; e
estar em locais de fácil acesso,
Devem ser citados os exemplos das prefeituras de Santo André e de Säo Bernardo

do Campo, que realizaram um extenso levantamento de poços tubulares, poços cacimbas

e nascentes, públicos e privados, existentes em suas juridiçoes.
A identificação de poços tubulares deve ser executada, consultando-se os cadastros

de poçosjunto aos órgäos outorgantes e avaliando-se os perfis construtivos. Recomenda-

se os seguintes critérios de seleção:

.

os poços devem ter sido construídos de acordo com as normas ABNT NBR j2.2441
92, que padroniza a construção de poços para captaçåo de águas subterrâneas e

NBR 12.212192, que fixa as condiçÕes exigíve¡s para a elaboração de projeto de
poço de captação de águas subterråneas para abastecimento público;
os filtros devem estar em uma única formação aqüífera, ou, no mínimo, em um único

sistema aqüífero;
o material de construção do poço deve ser de PVC ou aço inoxidável;
deve haver laje de proteção e tubo de boca, de acordo com as normas ciladas;

.

havendo restrição financeira para a seleção de vários poços próximos, deve ser
dada preferência para os mais rasos;
poços desativados e ainda não tamponados podem ser utilizados para monitoramento

do nível d'água;
Para avaliaçäo da qualidade, poços de abastecimento público ou de mineraçäo de

água mineral devem ser preferidos em relação a outros usos; e
Para avaliação das condiçÕes de aqüíferos rasos, devem ser selecionados poços
tubulares com nível estático da água a menos de 20 metros de profundidade.
No caso de utilizaçrio de poços desativados para monitoramento do nível d'água,
deve ser regularizada a mudança de uso, para não ferir a legislaçäo do estado que exige

que poços de produção desativados sejam tamponados para evitar contaminaçao da
água subterrânea.
O Departamento de Águas e Energia Elétrica (DAEE) elaborou, na década de 1980,

um relatório interno sobre a necessidade de implantaçào de rede de monitoramento de
quantidade. Neste relatório consta um levantamento sobre possíveis pontos de observaçào

de nível d'água (relatório não publicado, cortesia de Gerôncio Rocha).
Poços de monitoramento podem ser especialmente instalados para o propósito do
monitoramento e neste caso torna-se mais fácildeterminar as características construtivas

e locacionais desejáveis. Outros poços de monitoramento, instalados com diferentes
propósitos também podem ser utilizados. Geralmente estes poços säo parte integrante
de algum outro monitoramento, como por exemplo, para pesquisas, para acompanhamento

de nível d'água em grandes obras de engenharia ou ainda como parte integranle de
processos de remediação da qualidade da água subterrânea em locais contaminados.
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Em casos de poços de monitoramento já existentes, recomenda-se os seguintes critérios

de seleção:

.

no pedil construtivo, o início da seção filtrante deve estar acima do nível d'água no
final da estação das cheias;

.

devem estar instalados em locais de fácil acesso, porém protegidos contra
vandalismo; e

.

dar preferência a poços instalados a montante de fontes potenciais de poluiçäo.
A seleção efetiva dos pontos de monitoramento somente poderá ser efetuada após

a vistoria em campo dos pontos pré-selecionados. Assim, devem ser planejados, nesta
etapa, mais pontos do que os necessários para a rede de monitoramento. Esta vistoria
deve avaliar a existência de torneira no cavalete e de perímetro imediato de proteção

devidamente cercado.

se houver sistema de tratamento da água, como cloração

e

fluoretação, a coleta de amostras deverá ser efetuada a montante deste sistema.
As questoes de acessibilidade, uso e ocupação do entorno, segurança e obtenção

de autorização do proprietário também são considerados nesta vistoria. como o
monitoramento proposto não se destina a avaliar fontes pontuais de poluição, os poços

não devem estar próximos das mesmas. Em caso da possibilidade de instalação de
equipamentos de medição automática de nível d'água e/ou de condutividade elétrica,
existem outros cuidados que devem ser avaliados, como a proximidade de fontes de
energia e a proteção contra furtos.

5.2.7 Definição dos parâmetros a serem monitorados

Com base na Portaria 51812004 do Ministério da Saúde, säo propostos 7 (sete)
grupos de parâmetros a serem mensurados ou determinados, conforme apresenta o
Quadro 12. os parâmetros dos Grupos 1 ao s são determinados em todos os pontos de

monltoramento. Algumas substâncias do Grupo 5 podem ter sua freqüência de
determinaçåo diferenciada, dependendo da variabilidade demonstrada nos resultados
analíticos ao logo do tempo.

os parâmetros dos Grupos 6 e 7 serão determinados

região amostrada, dependendo do histórico de uso e ocupação do solo.

por

oa
QUADFO 12

-

GRUpos DE pARÂÀ/ETRos A sEFEtlt tltENSURADos

MONITOÊAMENTO DA QUALIDADE DAS

.
.
.
.
¡
¡

prt

C/rlcio

.

Corìdrtivid¿de
clótricit
Nívcl d'águiì
'l'eùperatura cla

Magnésio
Sódio

.

igua

Cl0rct0
Alc¿liuidaclc
Fluoreto

Pot¿issio

l'ctlrpo

.

Sultrìto

Vazão
cle

bombeamento
Coordenadas
geográticas

.
.
.
.
.

[ìerro (lìltrado e
não filtrado)
Ma¡ìgàrìôs
(lìltrado e não
iilrr ado)

Alüûìûìio
Antimôni0

DETERÀ/|NADOS No

Oxigênio
Dissolvi(lo

Nitriìto

C¿Ìr'borÒ

Orgânico'IÌfal

Amônia
Nitrogêuio

Srllid¡rs

Kjeldh

Dissolvidos

[róstì¡ro

Nitrito

'I'otris (a 105''

.

Dureza total

a

I

ul
Sólid. 'l'otais
I105' C)-

iii:¡ffiì¿if,ffiiffi
(lolil0üncs

r

ou

BFANEAS

.
.
.
.
.
.
o

Boro

tot¿ìis

Eschclichiâ coli

Bcnzeno
Etilbenzenr)

Tctl acloroetileno

Cfdrìlio
Chumbo
Cobre

Tolucno
X¡leno

1.2 dicloroctano
Cloleto de vinila

fl¡ onro
Merc(uio

Tricloroetileno

Cl0rotìirnio
1,2 dicloroeteno

Sclêuio

Arsên io

Biirio
Grupo 7
PESTìCID,AS:
1\laclu'

DD'l (isômcros)

Alch in e Dield¡ i

L,ndossullìn
Endrin
Clilirsato
I leptacloro

Atr âzina
Bent¿rzon¿t

Cloldano
2.4 D

f

lcxaclorobcnzc

no

Lindano (g
I]HC)

Pc¡

Me ml¿ìcloro

Sinazina
TÍitltlr¿ìlinâ

Metoxicloro
Molinat0

mitl inâ

tìîpînil

Pendilnetàlin¿ì
Pcnt¿rclorofcnol

5.2.8 Freqüência de amostragem

Em aqüíferos livres, a freqüência de coleta de amostras para f¡ns de qualidade deverá

ser semestral. Em aqüíferos confinados, a freqüênc¡a de amostragem será anual.
Dependendo da série histórica de 6 anos (dois ciclos) dos resullados analíticos e dos

fatores de risco de poluiÇäo, referentes ao uso e ocupaçäo do solo, os pontos de
monitoramento que não apresentam variações significativas poderão ter a frequência
ampliada para bi-anual.
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A freqüência de medições de nível d'água será mensal, independente do tipo de
aqüífero. Havendo dispon¡bilidade de recursos f¡nanceiros, alguns ponlos de amostragem
poderão ser equipados com registradores automát¡cos de nível d'água. Nesle caso, a
freqúência de registro de dados dependerá do equipamento utilizado.

5.2.9 Procedimentos de coleta de amost¡as

Preparação das campanhas de coleta

As equipes de coleta devem estar familiarizadas com os pontos de amostragem e as

vias de acesso, de forma a tornar possível a elaboração de um rote¡ro lógico para as
viagens de amostragem. Nesle roteiro, deve ser prevista a necessidade de enviar as
amostras para o laboratório no mesmo dia da coleta, em função dos prazos de validade

de alguns parâmelros. um laboratório com controle de qualidade deve recusar o
recebimenlo de amostras com prazo de validade vencido ou, no mínimo deixar esta
irregularidade explicita no boletim de análise.

com o roleiro organizado, os laboratórios executores devem ser consullados sobre
a poss¡bilidade de entrada de amostras nas dalas propostas e os proprietários dos poços

deverão ser informados sobre as dalas de coleta para que mantenham alguém responsável
para abrir eventua¡s portões e cadeados. No caso de poços lubulares, este procedimento

garante lambém que o poço estará em func¡onamento no dia da coleta, el¡minando a
necessidade de purga.

As fichas de coleta devem ser elaboradas constando nome, código e endereço
compleio do ponto de amostragem, coordenadas geográficas, telefone de contato com o
proprietário, nome e contato do responsável pelo programa e os parâmetros a serem
monitorados, separados por laboratórios executores das análises.
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A panir da ficha de coleta, elaborada para cada ponto de amostragem, prepara-se
os equipamentos de coleta, os frascos específicos para acondicionamento de amostras
e os reagentes de preservação. Deve ser preparado um número maior de frascos do que

o realmente necessário, pois podem ocorrer eventualidades de contaminação do frasco
durante a coleta. Deve ser previsto também frascos para "branco de campo", preenchidos

com água desmineralizada.
Os equipamentos de medição em campo, como pHmetro, termômetro e condutivímetro

devem ser testados e calibrados. As soluções de preserväção de amostras, calibração

de equipamentos em campo e água desmineralizada, para limpeza de equipamentos,
devem ser providenciadas em volume suficiente para cada viagem de coleta de amostras.

No caso de coleta em poços de monitoramento, a logística de amostragem é mais
complexa e necessita de técnicos mais especializados. Neste caso deve ser prevista a
necessidade de bombas, coletores descartáveis (bailer) e tambores para armazenamento
temporário da água de purga. No caso da escolha por métodos de purga de baixa vazão,
deve ser previsto um tempo maior de coleta para cada poço.

Técnicas de amostragem, preservação e transporte

Como critérios gerais que devem ser seguidos, pode-se citar que, o coletor deve
estar utilizando luvas cirúrgicas descartáveis e os equipamentos, materiais e frascos a
serem utilizados não deverão ter contato com o solo no localda amostragem. As amostras
para determinação de substâncias voláteis devem ser as primeiras a serem coletas, não

podendo haver bolhas de ar no frasco. A seguir, coleta-se amostras para mediçäo em
campo de temperatura, pH, condutividade e se possível, alcalinidade. Por último, coleta-

se amostras para determinação dos demais parâmetros selecionados. Os frascos não
deverão estar expostos à luz solar, fumaças, gases e outros contaminantes e devem ser
mantidos refrigerados a 4aC, tomando-se o cuidado de evitar que a água derretida do
gelo contamine as amostras. O Quadro B, que contém as recomendações de frascos,
preservação, volume de amostra necessário e prazo de validade das amostras de água,

é reapresentado a seguir.

1 a 2i1'1

rsIrTUTo

u"
:
i: :i3';tlll'
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QUADRO 8 (REAPRFSENTAÇÃo)

Pâ¡âÍietio

_ FFAScos UTILIZADoS, MÉToDoS

Frâsco

Preservação

t 2'C

Aci(lezlalcaliniilade

P.V

Rct¡iAcr¡r

DFI

PV

Clon([rtivicla(ie

Refriserara4t2"C
Rettiaerara4l:2'C

Éìlu0r'cto

Não [c(ÌLlel

Durcz¿
Mct¿ìls, Boro,
Se lên

Alsêrio

c

u -Ì

P.V'

Nitrito r. Clorcto

250

Validâdé

24 holas
2 horâs
28 di¡s
2¡J diâs
6

Jtru

6 r¡rcscs

t

7io

28 dias

500

7 clias

25\,

48 horas
7 di¡s
24 horits
28 d iâiì

l(cll'lgctiìr iì.l

Z

"C

Aclicionar I LSO.r até pl'l<2

P,V

SóliLlos totilis

Sólidos liltriveis

I)V

Clârbon0 Orgânic0

['i âsco
de Ot)

Dissolvic{o
olventes I lit¡oscnîdos

250

Atlicional HNOr até Dtt<2
Adici0lìar tlN(\ âté pl.l<2 (2)

Nitlogênio am0tincal,
nih ato, kjelcL¿ìhl.
Irós1'oro total

Vohrme

250
500
500

i(]¿ì

io

StLll¡t0

DE PRESERVAÇÀo, VOLUÀ/F
TRO
Prazo de
(inl)

FA

Rcfrigerir'íì

412'C
! 2 "C

Refrigerar a 4

Rclì igcr';rl rr -l 4 2

A(licionâr

'L

r000

t500

H2SO,1 até pl-l 3,-5 - 4,5 e
tì 4'C

letì igerar
P[eelìcher totàlmente o ftasco e

0 nìL

¡ienzcno

FA
rel'r igor¿r à 4'C
60 mL
14 dias
( L) Iâvar com solução â LU% dc
de FINOr e enxaguar com águâ tipo III (destila(la otL
0u ostìlose
os[rose fevel¡iiì
|evers¿)
(2) PaIa cletcrnlinação de espécics químicas clissolvid¡s, l'iltrar ¿ì ¿ìt ostl¿t no Ìtìolnento cliì colcta.
P: lÌâsco dc Polictileno ou cql¡iviìleûtc. V : lÌ¡sco cic vialro borosilicab. FA : fì¡sco clc â¡nbar cotn tanrpa
csmerilhada.

No caso coleta de amostras em nascentes, pode ser utilizada uma bomba peristáltica

e tubos flexíveis de Teflon, devendo-se tomar cuidado para evitar a turvação da água
com sedimentos de forma a não incluí-los como parte da amostra. As amostras de água
deveräo ser transferidas do tubo de Teflon diretamente para o frasco apropr¡ado.
Todos os tubos devem ser descartáveis ou deverão ser descontaminados (tratados)

antes e após o uso em cada nascente. Deverá constar na ficha de coleta a origem da
amostra (nascente) para procedimentos específicos de filtraÇão pelo laboratório executor
das análises.

No caso de poços tubulares, caso a bomba não esteja em funcionamento, esta
deverá ser ligada 20 minutos antes da coleta de amostras. A cada 5 minutos säo realizadas
mediçoes de pH e condutividade, até que seja atingida a estabilidade destes parâmetros.

Procede-se entäo a coleta de amostras para determinação dos demais parâmetros. As
amostras de água devem ser coletadas o mais próximo possível da cabeça do poço,
normalmente no cavalete, e antes de qualquer tratamento. A torneira do cavalete deverá

ser aberta de forma que a água saia com fluxo o mais lamjnar possível, evitando
tu rbilhon

amento.
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Em poÇos de monitoramento, o procedimento de coleta é semelhante com exceção
da purga que, nos procedimento convencional, recomenda-se a retirada de um volume

de água correspondente a três vezes o volume da água existente no poço. para ¡sto é
necessário conhecer o perfil do poço ou ter ¡nstrumentos de medição de profundidade e
nível d'água. Recentemente, a purga mínima tem sido recomendada. Neste procedimento,
a bomba opera com vazões de 1 uminuto e o nível d'água não deve ser demasiadamente

rebaixado, devendo ficar acima da aberiura dos filtros. A purga é encerrada quando 3
leiluras consecutivas de pH, Eh, condutividade elétrica, turbidez e oxigênio dissolvido

não apresentarem variação significativa. com a mesma vazâo de purga, são entäo
coletadas as amoslras para ensaios laboratoriais. No caso de procedimentos de purga
mínìma deve ser seguida a norma ASTM D6771/2002 "Low-FIow purging and sampt¡ng
for Wells and Devices lJsed for Groundwater euality lnvest¡gat¡ons,,
Existem diversos manuais que detalham os procedimentos de coleta de amostras e
aqui foram citadas apenas as queslões mais relevanles desta atividade_
5.2.1 0

Metodologias analít¡cas

As metodologias analíticas devem ser selecionadas em função dos limites de
quantificação de interesse, que podem ser escolhidos em função de um padrão para
um
determinado uso, como a porabiridade, ou em função das concentraÇÕes narurais
esperadas.
No caso de haver mais de um laboralório executando o mesmo ensaio analítico, a
metodologia utilizada deverá ser padronizada para viabilizar a comparabilidade entre os

dados gerados.

com base nos resultados do monitoramento de águas subterråneas realizado pela
cETESB e visando atender aos propósitos definidos para o monitoramento, estabeleceuse os limites de interesse para os parâmetros selecionados e as metodologias analíticas,
que são apresentados no Quadro 1 2.
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A seguir é apresentado um modelo de boletim analítico que deve ser padronizado
entre os diferentes laboratórios que executarão as determinaçoes analíticas. Este modelo
foi desenvolvido pelo grupo de trabalho criado pela Resolução conjunta sES-sMA-sERHS
ne 1 de 14.10.2003 que trata de sistemas alternativos de abastecimento.

MODELO dE BOLETIM ANALÍTICO

I. IDENTIFICÂCÃO DO LABORA

no

corrÐlclne nto:

J

3. DADOS DO CLIENTE:

ñx"e/kv.ão Soct¿rl'-

t -

CNP.I/(]PF
Ende reço

Rua:

Com¡lemento:

Bairro:

CEP:

Fone/fàx:

Municínio
Estado:

4. DADOS DE
Local/descrição

COI,ETA

Coletor'

DF]

AMPO

Nome

RG:

D¿rla e hor¿r da ColeLa

Tif ('

Llc ¿Unost r¿

Água

ullim. 24 horas
Cloro residual livre
pH
Ch uvas

Temncr¿rtura

S

bruta

¡rn

Água tlatacla
Não

ns/t. Ul
do ar:

_o C

da

írgua:

RECEBIMENTO DA AMOSTRA NO I,ABORA
D¿ìta e hora

do recebiulento

"

C
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MODEI.O tlc

p^R,ii\tl:1.Rr)

i RESULTADO

NIICOS ORGANICOS

v.\l.p l!'ll]f

D^ fÀ IX)
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MODBI.O de BOt,ts'l'lM ANALIT'l(j()
cont

¿\N'IES E PROI)

contlnuâ

107
tr¿it o ¡ lo ¿"¡ o l-Þ-r
r ii¿,qñÀtÍl õiÍó.5 OUTfìOS PARÀMET'IIOS EXIGIDOS PBI,AS A
DADTIS SANIT'AIIIAS
E ANIBIENTAIS (anigo l0 cla lìesolução Corùunta S[iS/SMA/SRHS n,' _/2005)

Reg.

Conselho
de C Iasse:

l,
2.

llsre Boletim de An¿ilise só poclc scr rcproduzìdo pr.l. inteir.o, sem qualquer
altelação,
Os lesulfados desta ¿rnálise se rcfcl.cfir somente ¿ì âmostra analisacla.

5.2.11 Gerenciamento das informações

Armazenamento de informaçôes obtidas no monitoramento

Antes das informações serem inseridas no banco de dados, torna-se necessária
uma avaliação dos bolelins de ensaios analíticos, bem como das demais informações
obtidas, para identificação de erros grosse¡ros.
Com os resultados constantes nos boletins analiticos, deve-se proceder ao cálculo
do balanço iônico, onde será calculado o erro prático, utilizando a fórmula descrita em

[4]
g,
e os limites constantes do Quadro
aqui reapresenlados. Não deveräo ser considerados

os resultados dos boletins cujo erro prát¡co ultrapassa o limite permitido.
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,',,',

=1,'L"

-'L

l¡çL"*

'

I

"

1,,,,,,
141

r)l

onde

Ep%

rf
rf

= erro prático

p = concentração total de cátions em miliequivalente por litro (meq/L)

n = ço¡çs¡tração total de ânions em miliequivalente por litro (meq/L)

9 (RliAPRl'sflN1^(i^(Ð
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Testes de consistência das informaçÕes hidrogeológicas também devem ser
realizadas. como exemplos, o nível d'água não pode estar abaixo da profundidade final
dos filtros e a concentração de uma determinada substância não pode estar abaixo do
limite de quantificaçäo ou acima de um valor máximo plausível.

Esta etapa de consistência e cálculo do balanço iônico pode ser programada para
ser executada automaticamente no banco de dados, à medida que os dados são inseridos

(digitados ou importados) em uma tela intermediária. os dados "suspeitos', são destacados

e checados. As informaçoes validadas, pelo ana¡ista, são então inseridas efetivamente
no banco de dados, que deve, pref erencialmente, ser programado em

sel

pa

ra viabilizar

a disponibilização via lnternet e possibilitar a exportaçäo dos dados selecionados por
critérios pré-estabelecidos, para planilhas eletrônicas, visando uma segunda conferência
dos resultados analíticos e o tratamento estatÍstico dos dados por programas básicos ou
especializados.

Para

o

armazenamento das informaçoes obtidas nas redes de monitoramento,

propoe-se a utilização do sistema de informação que foì projetado pela Secretaria de
Meio Ambiente no âmb jto do Convênio de Cooperação Técnica firmado entre a Secretaria
de Meio Ambiente do estado de são paulo e o Ministério do Meio Ambiente do estado da
Bavária (Alemanha), que está em fase final de programação e comporta também os dados
do monitoramento de nível d'água, bases cartográficas e indicação de áreas contaminadas.

Armazenamento de informações obtidas com oulras

oìig"n"

Além do monitoramento projetado, podem ser armazenados, também, os dados de
hidrogeologia e hidroquímica originados de outras atividades, como por exemplo, dos
processos de monitoramento de fontes potencjais de poluição, de investigação
de áreas
suspeitas de contaminação, dos sistemas de remediaçåo de áreas contaminadas e de

processos de renovaçäo de outorga de direito de uso da água. Nestes casos, as
informações de qualidade não podem compor o conjunto de dados para interpretação
estatística da condição do corpo hídrico, pois refletem situaçôes específicas, mas podem
auxiliar no conhecimento da hidrogeologia e potenciometria.
Para a importação desres dados, deve ser elaborada uma planilha padronizada de
preenchimento, com os seguintes campos:códìgo cETESB e nome do empreendimento,
endereço completo, bacia hidrográfica, Agência cETESB responsável, Regional do DAEE

(que podem ter preenchimento automático em função do cEp), identificação

e

coordenadas geográficas dos poços de monitoramento, litoestratigraf ia, características
construtivas (diâmetro, profundidade, posição de filtros e nível d'água), e dados de
monitoramento (datas de coleta, código dos parâmetros determinados ou mensurados,
sinal (de maior ou menor), valor obtjdo, unidade, laboralório executor e metodologia

analÍtica utilizada).
Da mesma forma, informações sobre potabilidade, vazäo e nível d'água, monitoradas
em sistemas públicos ou alternativos de abastecimento, podem ser incorporadas no banco
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de dados, desde que haja padronização de rnetodologias de coleta e de análise. os
mesmos critérios de consistência, anteriormente descritos, se aplicam a estas ¡nformaçöes.

Tratamentos estatísticos

Após um período de três anos de monitoramento, os dados, previamente consistidos,

seráo tratados e interpretados estatisticamente. Para isto, deverão ser agrupados por
parâmetro para tratamento dos resultados indicados como ''menor do que o limite de

quantificação" (<LQ). utilizam-se gráficos do tipo "Box-and-wiskers" para identificar
valores discrepantes, que seräo conferidos, corrigidos ou descartados.

os dados de cada parâmetro deverão ser sumarizados por ponto de amostragem,
realizando-se a análise estatística básica, calculando-se as suas médias aritméticas e
medianas. Estes resultados, agrupados por bacia hìdrográfica, serão interpretados de
forma a estabelecer a condição geral da água do corpo hídrico subterrâneo monitorado.
Para fins de pesquisa é possível o agrupamento dos resultados por tipo de aqüÍfero
(confinado ou livre) e por profundidades dos filtros.
Para comparação de qualidade entre diferentes corpos hídricos subterrâneos ou
bacias hidrográficas, poderá ser utílizado o cálculo dos quartis (2q e 3e), apresentados
em gráficos do tipo "box-and-wiskers".

o

3q

quartil dos resultados de cada corpo hídrico

será considerado como o valor de referência para aquele corpo, conforme cETESB (2001

e 2004).
Propoe-se que as medianas calculadas de cada ponto de monitoramento sejam
tratadas por métodos geoestatísticos de krigagem, elaborando mapas de isovalores e

avaliando a distribuiçäo espacial destes pontos. Tal é a importância da interpretaçåo
estatistica dos resultados obtidos para a proposição de açoes de gerenciamento e mesmo

de gestão, que esta atividade deve ser executada por um profissional estatístico com
experiência ambiental.
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PropÕe-se, também,um sistema de alerta onde, se o limite de confiança superior da

média aritmética atingir um valor maior do que 7s'/" do padrão de potabilidade, então há
indício de que a condição da água está sendo alterada e é preciso intensificar as operações

de monitoramento e de gerenciamento do recurso hídrico. concentrações acima dos
padróes de potabilidade com origem natural deverão ser consideradas caso-a-caso.

A avaliação de tendências de aumento ou diminuição de concentraçÕes ou nível
d'água necessita de uma série histórica de longo termo, sendo proposto que os dados
sejam agrupados períodos de 1O anos para a realização desta avaliação.

Elaboração de relatórios e tomada de decisão

As informações obtidas no monitoramento podem subsidiar as ações de gestão do

recurso hídrico e implicam na lomada de decisões em função do propósito do
monitoramento, dos resultados obtidos e do uso da água amostrada. Estas ações podem
ser, por exemplo, o eslabelecimento de áreas de restrição e controle de novas captações,

autuações de fontes poluidoras, exigências de tratamento de águas destinadas a
abastecimento humano e animal e ainda, retro-alimentar o projeto de rede, identificando
áreas onde há necessidade de adensamento da malha de monitoramento.

5.3 Projeto de rede de monitoramento de águas suþterrâneas na Bacia
do AIto Tietê.

A Bacia Hidrográfica do Allo Tietê foi selecionada para implanlação da rede de
monitoramento de águas subterrâneas, com aplicação dos critérios def¡nidos nesta
dissertação, pelos seguintes motivos:

existência de mapas geológicos, hidrogeológicos e de vulnerabilidade;
ser a maior produtora e consumidora de água mineral do pais;
ler crescente o consumo de água subtenânea, em função da escassez e deterioração
da qualidade dos recursos hídricos superficiais, tornando-se estratégica para a
complementaçäo do sistema de abastecimento urbano;
ser a Bacia Hidrográfica com a maior densidade populacional do país;
estar inserida na Região lvletropolitana de são paulo, que é considerada uma das 6
áreas críticas do Estado de são Paulo em função das fontes potenciais de poluição
instaladas nesla área, segundo o mapeamento da vulnerabilidade ao risco de poluição

(IGiCETESB/DAEE, 1997); e

possuir a maior parte (732) das 1337 áreas declaradas pela CETESB como
contam¡nadas, sendo 489 apenas no município de São paulo.

5.3.1 Localização e caracterização da área piloto

A Bacia Hidrográfica do Alto Tietê está localizada no denominado Planalto Paulistano,
e compreende uma área de 5.650 km'?. o rio Tietê nasce na serra do Mar, a 22 quilômetros

do oceano Atlântico, mas com direção de fluxo para o interior do Estado de são paulo,
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percorrendo 1.150 km até chegar ao rio paraná, na divisa com o estado do Mato
Grosso
do sul. Alem do Tietê, esta Bacia é drenada também pelos rios pinheiros, Tamanduateí,
e seus tributários (Riccomini e Coimbra, 1992).

os municípios integrantes desta Bacia são: Arujá, Barueri, Biritiba Mirim, caieiras,
cajamar, carapicuíba, cotia, Diadema, Embu, Embu-Guaçu, Ferraz de Vasconcelos,
Francisco Morato, Franco da Rocha, Guarulhos, ltapecerica da serra, ltapevi,
Itaquaquecetuba, Jandira, Mairiporã, Mauá, Mogi das cruzes, osasco, pirapora do Bom

Jesus, Poá, Ribeirão Pires, Rio Grande da serra, salesópolis, santana de parnaíba,
santo André, são Bernardo do campo, sâo caetano do sul, são paulo, São Lourenço
da Serra, Suzano, Juquitiba e Taboåo da Serra (COMITEAT, 2004).
Deve ser esclarecido que, além destes 36 municípios, a Região Metropolitana de
são Paulo (RMSP) abrange também os municípios de säo Roque, santa lsabel e
Guararema.

segundo Hidropran apud coMrrEAT (2004), a demanda de água na RMSp para
201 0 está estimada em77,2 m3ls, sendo 68,0 m3/s para usos urbanos, 4,gm3/s para
usos
industriais e 3,6 m3/s para irrigação.

o

abastecimento de água na Bacia do Alto Tielê,

que é a unidade de Gerenciamento de Recurso Hídrico (uGRHl) 6, é feito principalmente
por captações superficiais em grandes reservatórios e secundariamente por
captaçoes
de água subterrânea.

Em relação ao uso da água subterrânea na Bacia do Alto Tietê, Hirata e Ferreira
(2001) mostram a predominância para o uso industrial com 43"/o dos poços, seguido
do

domiciliar (23"/"), comércio de água (B%), abastecimento público (5%), recreativo (4/") e
outros (17%).

As principais atividades industriais usuárias desse recurso hídrico, em termos de
volume captado, na UGRHI 6, são: Mecânica/Metalúrgica, Alimentícias/Bebidas,
euímica,

serviços (hospitais), Material de Transporte e Borracha. os empreendimentos que

apresentam as maiores vazÕes de caplação de água subterrânea concentram-se na área
de aluaçao da Agência Anlbiental de Santo André (CETESB,2AO4).

Quanto ao abastecimento público, os munìcípios de santana do parnaíba, Biritiba
Mirim, Mairiporã, Guarulhos, Salesópolis, Säo Bernardo do Campo e mesmo algumas
regiÕes de são Paulo, säo parcialmente abastecidos por água subterrânea enquanto

que cajamar e Pirapora do Bom Jesus são totalmente abastecidos, por este recurso
hídrico.

A bacia ocupa apenas 2,7"/" do território paulista, mas concenira quase 50% da
população do Estado. Segundo o censo do lnstituto Brasileiro de Geografia e Estatística,

em 2000 a população urbana da UGRHI 6 era de '1 6.963.693 de pessoas (IBGE, 2000).
E em novembro

de 2004, a região metropolitana de são paulo apresentava uma população

estimada de 18.910.875 habitantes (EMPLASA, 2004).

A Região, que é marcada por elevada desigualdade soclar, apresenra um paradoxo
no abastecimento de água. comunidades carentes, como favelas, localizadas em cidades

ricas como são Bernardo do campo e santo André, se abastecem de águas captadas

em nascentes, as chamadas "bicas d'água". Em funçäo da superf icialidade do fluxo da
água e da inexjstência de saneamento básico, estas águas geralmente apresentam-se
impróprias para consumo humano por não atenderem aos padrões de potabilidade para
coliformes, conforme demonstram os resultados de monitoramento efetuado pelos Serviços

de Vigilância Sanitária.

A Figura 7 apresenta um mapa esquemático da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê,
com a malha hidrográfica principal e sua qualidade, bem como uma simplicação do uso e

ocupaçäo do solo.
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O sitio urbano da Cidade de Sáo Paulo, originalmente restrito aos terrenos
sed¡mentares da bacia, transgrediu esses limites. A ocupaçao na Grande São Paulo

avança rapidamente para leste, rumo ao Vale do Paraíba, e oeste, para a Serrania de
São Roque, uma vez que a ocupação para o sul e norte é mais lenta, face às limitaçöes
geográficas impostas pelas serras do lVlar e Cantareira, respectivamente.

5.3.2 Objetivos do monitoramento

O monitoramento de qualidade e quantidade das águas subterrâneas na Bacia
Hidrográfica do Alto Tietê terá os seguintes objetivos:

o

caracterizar trianualmente a qualidade natural dos corpos hídricos subterrâneos da
Bacia Hidrográfica do Alto Tietê.

.
.

caracterizar os parâmetros hidrogeológicos dos corpos hídricos subterrâneos.
caracterizar anualmente a potenciometria dos corpos hídricos subterrâneos da Bacia

Hidrográfica do Alto Tietê.

â

determinar a interação da pluviometria com as variaçÕes de nível d'água dos
aqüíf eros-

.
.
.
n

avaliar as tendências dos parâmetros monitorados, em períodos de 10 anos.
identificar áreas com alteraçöes de qualidade e/ou quantidade.
avaliar ìnfluência de fontes difusas de poluição na qualidade das águas.

subsidiar a formulaçáo de ações de proteção e melhoria do recurso hídrico
subterrâneo.

n

avaliar a eficácia destas ações a longo termo.

5.3.3 Órgäos de coordenação e operação da rede de monitoramento

Propöe-se que, em funçäo da capac¡dade instalada para execução de análises e

pela sua atribuição legal como órgáo gestor da qualidade dos recursos hídricos, a

Companhia de Tecnologia de Saneamento Amb¡ental (CETESB), seja o Órgão
coordenador do monitoramento de qualidade, em conjunto com o Departamento de Águas

e Energia Elétrica, que é o órgão gestor da quantidade.

16

outros Órgãos que poderão partic¡par, para que o monitoramento atinja os objetivos
propostos säo, o centros de Vigilância sanitária, o lnstituto Geológico - lG, o centro de
Tecnologia de Hidráulica

(crH/usP), o lnstituto de Geociências da universidade de são

Paulo, o serviço Geológico do Brasil (cPRM), a companhia de Saneamento Básico do
Estado de são Paulo (sABËsP), os serviços Autônomos Municipais de Água e a Agência

de Bacia do Alto Tietê.

5.3.4 Recursos financeiros e humanos - Logística

cabe ao Estado, por atribuição legal, o desenvolvimento de atividades de proteção
dos recursos hídricos. Entretanto, a disponibilidade de recursos para esta meta é restrlta,
não só em termos financeiros, mas principalmente em mão de obra.
Assim, propõe-se que, os recursos f inanceiros adicionais para a operaçäo clas redes

de monitoramento de qualidade e de quantidade sejam obtidos, pelos órgäos gestores
do recurso hídrico junto ao FEHIDRo. Estes recursos devem ser aplicados para aquisiçâo

de equipamentos de monitoramento contínuo, material descartável de coleta,
aperfeiçoamento de sistemas de informaçâo e contratação de laboratórios para realização
de ensaìos analíticos. como contrapartida, o Estado elabora os projetos de rede, gerencia

o monitoramento, interpreta os dados obtidos, divulga conclusões e recomendações
disponibiliza dados ao público em geral. Nas fases de planejamento das redes

e
e

interpretaçäo dos resultados, as universidades deverão estar ativamente envolvidas.
Para suprir a deficiência de recursos humanos, as coletas de amostras de água e
mediçôes de campo deverão ter partìcipaçao de funcionários das prefeituras municipais
e a Agência de Bacia, deve ser encarregada da manutenção da rede, substituindo pontos

de monitoramento desativados.

As

equipes de campo serão treinadas pelo Estado.

5"3"5 ldentificação do corpo hídrico a ser monítorado
Para definição do corpo hídrico prioritário para mon¡toramento é preciso avaliar a
geologia, a hidrogeologia, uso e ocupação do solo, adensamento de fontes potenciais de

poluição e de obras de captação de águas subterrâneas.

Geologia da Bacia do Alto Tietê

A Bacia de São Paulo é uma das unidades integrantes do denominado Riff Continental

do Sudesie do Brasil

-

RCSB, que engloba também a Bacia de Taubaté, entre outras, e

dispõe-se, como uma estreita faixa, alongada e deprimida, desenvolvida entre as cidades

de Curitiba (PR) e Barra de São João (RJ), numa extensão de quase 900 km, seguindo
aproximadamente a linha da costa atual, da qual dista em média cerca de 70 km (Riccomini,
1

989). Esta Bacia está desenvolvida sobre terrenos constituídos, essencialmente, por

rochas metamórficas migmatitos e granitóides relacionados, em parte ao Ciclo Brasiliano/
Pan Africano e, em parte, resultantes do retrabalhamento de rochas de ciclos mais antigos,

além de sedimentos terciários e quaternários.
De uma nlaneira simplificada, os terrenos cristalinos configuram, praticamente, toda
a borda da Bacia, abrangendo significativa extensão, contornando os sedimentos terciários

e quaternários que se localizam no centro da bacia e acompanhando a drenagem,
conforme pode ser observado na Figura

B.

Conforme se observa na revisão feita por Vieira (1996), a classificação das rochas

do embasamento cristalino em grupos e sub-grupos geológicos é assunto ainda
controverso, entretanto, podem ser agrupadas essencialmente em duas unidades
geológicas, separadas pelas falhas de Taxaquara e do Rio Jaguari, além das rochas
granitóides ìntrusivas. o conjunto situado ao sul destas falhas é representado pelo Grupo

Açungui, subdividido em Complexo Pilar e Complexo Embu, com base em critérios
puramente litológicos, e o conjunto situado a norte das falhas é representado pelo Grupo
São Roque, subdividido em Grupo São Roque e Grupo Serra do ltaberaba.
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segundo Parisot

(1

983), as rochas cristalinas apresentam ainda uma diferenciaçäo

vertical, onde pode ser observada uma camada superior feferente ao manto de
inlemperismo e outra, sotoposta, referente às rochas propriamente ditas- o manto de
intemperismo se constitui de uma zona de alteração de espessura variável, com até
dezenas de metros, onde podem ser individualizadas duas camadas com características
diferentes:

uma inferior, no contato com a rocha fresca do embasamento, onde a alteraçào
preserva ainda a estrutura da rocha original e os minerais primários ainda podem
ser visualiza-dos. Trata-se de um saprolito proveniente de uma alteração parcial
com formação de argilo-minerais do grupo da caolinita.
outra superior, totalmente alterada, com textura argilosa ou argilo-arenosa, constituída

essencialmente de quartzo, caolinita e óxidos e hidróxidos de ferro. Bepresenta os
produtos lateríticos da alteração das rochas cristalinas.

O preenchimento sedimentar da Bacia de São paulo, assentado quase que
exclusivamente sobre o Grupo Açungui, guarda os registros das movimentaçÕes tectônicas

ocorridas na área durante o Cenozóico. Os sedimentos terciários da Bacia de Såo Paulo
apresentam área de distribuiçåo muito irregular, com pouco mais de 1.000 kmr. A borda
norte é retilínea, controlada pelas zonas de cisalhamento, Taxaquara-Jaguari, enquanto

que ao sul os contatos com o embasamento cristalino são irregulares.

Os sedimentos ocorrem entre Arujá e Embu-Guaçú, numa extensäo de 75 km, e
entre santana e santo André, com cerca de 25 km, respectivamente os eixos maior e
menor da bacia. ocorrem ainda ramificações para leste, passando por Mogi das cruzes,

Biritiba Mirim e alcançando os arredores de salesópolis e, para o sul, até Engenheiro
Marsillac. Estas ramificaçÕes são, entretanto, de pequena expressão em área.

Quanto à espessura dos sedimentos, Takiya apud Riccomini e Coimbra (1992)
apresenta dados que indicam uma espessura máxima continua de 256 m, na Moóca, na
sondagem

n"

384 do Departamento de Águas e Energia Elétrica DAEE. Entretanto, o

registro de maior espessura é aquele da sondagem para água subterrânea execulada no
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Astroblema de colônia, situado a cerca de 35 km ao sul do centro da cidade de säo
Paulo, já fora do corpo principal de sedimentos da bacia, com 263 m de profundidade,

sem atingir o embasamento (Riccomini, 1989). Na regiâo de Guarulhos e a leste do
município de são Paulo (Moóca, Tatuapé e vila Formosa), as espessuras de sedimentos
terciários ultrapassam os 1 70 m (Riccomini e Coimbra, 1992).

segundo cozzolino (1989), os sedimentos que preenchem a Bacia de säo paulo
são produto da erosão das serras que circundavam a região e que foram se depositando

em lagos formados nas partes mais profundas da bacia e nos riachos formados nas
encostas. Nos períodos de estiagem, os lagos, ao secarem, deixavam argila depositada
no fundo. Um novo período chuvoso provocaria enchentes que depositariam areais sobre
as camadas de argila, justificando as sucessivas e descontínuas camadas de diferentes
granulometrias.

As unidades quaternárias, na RMSP, correspondem às extensas planícies aluviajs
associadas aos principais rios da regiåo (Tietê, pinheiros e Tamanduateí), presentes
também ao longo das drenagens de menor porte. segundo Melo apudRiccomini e coimbra

(1992), os depósitos pleistocênicos compreendem predominantemente colúvios argiloarenosos, com lenles mais argilosas ou conglomératicas, ocasionalmente exibindo madeira
fóssil, e aluviões subordinados constituídos por conglomerados basais sobrepostos por
areias grossas e conglomeráticas com estratificaçoes cruzadas, gradando para areias
finas a médias, com porções de argilas arenosas, podendo ocorrer também fragmentos
de madeira fóssil nesses dois últimos pacotes.

o modelo tectônico regional proposto

a) Paleógeno (Eoceno-oligoceno):

por Riccomini (19s9) pode ser assim resumido:

formação da depressão original (hemi-graben),
continua na porção do Ælli continental do sudeste do Brasil (RCSB) entre são
Paulo e Volta Redonda, como resultado do campo de esforços extensionais de
direção NNW-ssE imposto pelo basculamento termomecânico da Bacia de santos;
preenchimento vulcano-sedimentar sintectônico (Grupo Taubaté), compreendendo
um sistema de leques aluviais associados à planície aluvial de rios entrelaçados
¡Formação Resende), basal e lateral na bacia, um sistema playa-lake (Formaçào
Tremembé), e um s¡stema fluvial meandrante (Formação São paulo); eclosão de
derrames de basanito a sudeste de Volta Redonda (Basanito casa de pedra),
associados ao sistema fanglomerático: condições climáticas inicialmente

semi-áridas durante a sedimentaçáo das formações Resende e Tremembé,
passando para úmidas durante a deposição da Formaçáo São Paulo.

b)

Neógeno (Mioceno): transcorréncìa sinistral de direçáo E-W. com extensão NWSE e localmente compressäo NE-SW: geração de soleiras (Arujá, Queluz, entre
outras) relacionadas à transpressão, ou bacias tipo pull-apart (sistema fluvìal

entrelaçado da Formação ltaquaquecetuba), associadas à transtração ou
relaxamento final dos esforços dessa fase: separaçäo das drenagens dos rios
Tietê e Paraíba do Sul pela Soleira de Arujá, alto que separa as bacias de São
Paulo e Taubaté, pela tectônica transpressional ao longo das falhas NNW,
soerguendo e erodindo os sedimentos, e provocando a captura das cabeceiras
do Rio Tietê pelo Rio Paraíba do Sul, com mudança do nível de base e erosào na
porçâo central da Bacia de Taubaté. O cotovelo do Rio Paraíba do Sul, em
Guararema, seria decorrente desse soergu¡mento;

c)

Plioceno a Pleistoceno lnferior: implantação de novo sistema fluvial meandrante
(Formação Pindamonhangaba) na porção central da Bacia de Taubaté, em
condições provavelmente quentes e úmidas;

d)

Pleistoceno Superior: inicialmente fase de estabilidade tectôn jca com a deposição
de sedimentos colúvjo-alulliais, frutos do remodelamento do relevo em função
das variaçöes climáticas; ao final, nova fase de transcorrência, agora dextral,
com compressäo NW-SE e geração de novas soleiras: definição da distribuição
atual dos sedimentos nas bacias, ou embaciamentos. num arranjo lazy-Z;

e) Holoceno: nova exlensão NW(WNW)-SE(ESE),

afetando depósitos de baixos

terraÇos ligados à evolução da rede de drenagem do Rio Paraíba do Sul;
f)

Atual: campo de tensões indicando compressão, sugestivo de nova mudança no
regime de esforços.

Na concepçäo atual, o quadro litoestratigráf ico para os depósitos sedimentares
continentais terciários da Bacia de Säo Paulo compreende uma seqüência basal com as
formaçoes Resende, Tremembé e São Paulo, enfeixadas no Grupo Taubaté, recoberta,
de forma presumivelmente d¡scordante, pela Formação ltaquaquecetuba (Riccomini, 1989),

como pode ser observado na Figura 9.
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A Formação Resende apresenta distribuiçäo generalizada na Bacia de são paulo
abaixo da cota 760 m, compreendendo, mais de B0% do seu preenchimento sedimentar.

Ela encerra depósitos fanglomeráticos (leques aluviais) que gradam para depósitos
relacionados à planície aluvial de rios entrelaçados (braided) (Amador apud Ribcomini,
1989; Yassuda et. al. 1992). Em decorrência de sua gênese as areias säo imaturas
mineralogicamente apresentando elevados teores de feldspato. constitui-se em camadas
de argila e areias cinza a amarela de elevadas cons¡stências e compacidades com préadensamento pronunciado, com camadas mais homogêneas e lateralmente persistentes

quando comparadas com as da Formaçäo São paulo. As argilas praticamente não
possuem areia e as areias são em geral pouco argilosas.
A existência de crostas duras carbonáticas na Bacia de são paulo, apresentando
composiçåo calcítica e preenchendo as rachaduras de ressecaçäo nos lamitos argilosos
esverdeados, indicam sedimentação em condições de semi-arjdez climática (Riccomini
e Coimbra, .l gg2).
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De outro lado, as espessuras consideráveis de lamitos pressupöem a existência de

espesso regoliio na área fonte, gerado em condições climáticas úmidas e quenles
(Riccomini, 1989). Sua natureza essencialmente pelítica reflete intemperismo na fonte,
onde rochas granitóides sáo abundantes. Quando decompostas em clima quente e Úmido,

propiciaram a formação de espessos regolitos, ricos em matriz argilosa. Dessa forma,
esses regolitos poderiam pertencer a uma fase úmida prévia ou, talvez, concomitantemente
à deposição dos lamitos (Leinz; Wernick; Hasui apud Riccomini e Coimbra, 1992).

Segundo Suguio apud Riccomini e Coimbra (1992), o advento dos fenÔmenos da
reativaçáo terciária coincidiu com a mudança climática para condições semi-áridas. A

massa detrítica então disponível foi transportada à curta distância, com baixa
disponibilidade de água no ambiente, acompanhada de processos tectônicos
sinsedimentares, favorecendo a deposiçáo de sedimentos imaturos.
A composição mineralógica das argilas, predominantemente do grupo da esmectitas

com caráter detrítico, leva a considerar a existência de lamas de viscosidade elevada.
Riccomini e Coimbra (1992) imaginam a seguinte cronologia relativa à Formação Resende:

a) intemperismo, sob clima quente e úmido, gerando espesso regolito fóssil;

b)

transformação diagenéiica das argilas formadas em a) para esmectitas, sob influência

de clima semi-árido; c) corridas-de-lama de alta viscosidade sob regime de chuvas
torrenciais e/ou recrudescimento da atividade tectônica; d) preservação dos depósitos.

A Formação São Paulo têm sua principal área de exposição ao longo do espigão
central da cidade de São Paulo, por onde correm a Rua Heitor Penteado e avenidas
Doutor Arnaldo, Paulista, Vergueiro e Domingos de Moraes. De relativa importância são
ainda as ocorrências na porção oeste da cidade, na região do Jaguaré, Parque Continental,

Rio Pequeno e Cidade Universitária. De menor expressão são as exposições
aparentemente descontínuas do Alto de Santana e da região do Anhangabaú-Mosteiro
de São Bento-Pátio do Colégio (Yassuda et. al. 1992).
Os sedimentos da Formação São Paulo de origem fluvial meandrante constituem as

argilas siltosas e areias argilosas vermelhas e variegadas que em função de sua gênese,
säo bastante heterogêneos e mal graduados. Predominam as argilas siltosas com lentes

esparsas de areia fina e média argilosa, conferindo aos sedimentos permeabilidade baixa,
exceto em camadas localizadas de areais finas e médias localizadas em porções centra¡s
dos espigoes que se apresentam com elevada permeabilidade devido ao menor grau de
intemperismo sofrido (Yassuda et al.,1992).
Na cidade de São Paulo, couraças (crostas e concreçöes) limoníticas de espessura

variada são freqûentes na interface entre sedimentos argilosos e arenosos. Conferem

pronunciada impermeabilidade no topo das camadas pelíticas, sendo freqüentes as
surgências das águas que percolam os pacotes arenosos, como pode ser observado na
Av. Paulo Vl (nas proximidades do viaduto da Rua Oscar Freire), na Av. Sumaré (próximo

ao enlroncamento com a Rua Atalaia) e ao lado do Estádio Municipal do Pacaembú
(sentido Av. Pacaembú - Av. Dr. Arnaldo), entre outros locais. O espigão central da cidade
tem suas elevações controladas pelas couraças limoníticas. No espigão central da cidade

de São Paulo, na Av. Paulista, a formação pode atingir espessura da ordem de 70 m. Já

na porçáo oeste da cidade os sedìmentos desta formação apresentam distribuição
altìmétrica irregular, provavelmente resuìtante do tectonismo pós-sedimentar (Riccomini

e Coimbra, 1992).

O sistema fluvial entrelaçado (braided) de ltaquaquecetuba, que, no conjunio,
corresponde à Formação ltaquaquecetuba, apresenta um aspecto fundamental que o
diferencia dos demais: ele encontra-se aìojado em contatos ora erosivos, ora tectônicos,
unicamente com rochas do embasamento pré-cambrìano, não tendo sido, até o presente

momento, verificada relação com as unidades sedimentares terciárias. Os sedimentos
dessa formação ocorrem sob os depósitos aluviais holocênicos dos rios ïietê, Pinheiros

e Tamanduatei (Riccomini e Coimbra, 1992).
A Formação ltaquaquecetuba é conslituída por leques aluviais, com conglomerados,

blocos e matacões em matriz arenosa, sem lama (argila), associados a planície aluvial
com canais entrelaçados. Apresenta-se com areias muito permeáveis, praticamente sem

horizontes argilosos, ocorrendo intenso processo de laterização (Yassuda et a|.,1992).

Há presença de marcassita como cimenlo nesses arenitos, a qual, quando alterada,
fornece grande variedade de sulfatos secundários (Atencio apud Riccomini e Coimbra,
1

ee2).

Sob a designação de coberturas neocenozóicas são incluídos os depósitos de idade

pliocênica e mais recentes. Correspondem às associações colúvio-aluviais, com
espessuras de 4 a 5 m, de distribuição relativamente restrita, acompanhando grosso
modo a topografia atual (lPT apud Riccomini e Coimbra, 1992). São incluídos ainda
nesses depósitos os sedimentos que preenchem a depressäo circular do Astroblema de

Colônia (e.9. Riccomini, 1989).
A Figura 1 0 apresenta o mapa geológ¡co da Bacia do Alto Tietê, editado no Laboratório

de lnformática Geológica do lnslituto de Geociências da Universidade de São Paulo,
com recursos financiados pelo FEHIDRO (Macedo [coord], 1998).

Pedologia

Segundo Cozzolino (1989), as camadas superficiais de solos, situados em cotas
topograficamente elevadas, se apresentam extremamente enriquecidos com ferro, entre

4 a 16Â de FerO., exibindo cor vermelha intensa. Para explicar a presença de tão
elevada porcentagem de ferro em solos originados de rochas graníticas e gnáissicas
pobres em ferro, Setzer (apud Cozzolino, 1 989) admitiu a existência de um clima tropical

com forte esiação seca. Nos períodos chuvosos, a água contendo gás carbônico se
infiltrava nos sedimentos e dissolviam o ferro, passando o a bicarbonalo. Nos períodos
de seca, o bicarbonato de ferro precipitaria sob a forma de hidróxido férrico, acima do
nível da água subterrânea, onde o hidróxido férrico se desìdralaria, concentrando-se
numa forma pouco intermperizável, resistindo à lixiviação.

Os levantamentos pedológicos de classificação dos solos da Bacia do Alto Tietê
não têm considerado a mancha urbana, pelas dificuldades de análise de perfis de solo e

também devido à inlensa alteração antrópica nas camadas superf¡ciais ao longo da historio
de ocupação da área. Assim, a maior parte dos terrenos sedimentares, que suportam o

crescimento urbano, näo tem sua pedologia classificada.
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Figura 10 - Mapa Geológico da Bacia do Alto Tetê.
Fonte: Macedo, A.B. (coord.), 1998 - autor Prof. Dr. Cláudio Riccomini

Hidrogeologia da Bacia do Alto Tietê

Existem basicamente dois tipos de aqüíferos na Bacia do Alto Tietê, fraturado e o

poroso, que correspondem, respectivamente, aos sistemas aqüíferos Cristalino

e

Sedimentar, este último de idade Terciária. Devem ser citadas também as coberturas

aluviais mais recentes, de idade Quaternária, que se desenvolveram ao longo dos
principais rios que drenam a região como o Tietê, Pinheiros e Tamanduateí (Hirata e
Ferreira, 2001 ).

Sistema Aqüífero Cristalino

O domínio de rochas cristalinas tem uma extensão da ordem de 6.599 km2, onde as

condições predominantes de ocorrência das águas subterrâneas são de aqüífero livre,

heterogêneo e anisotrópico (SABESP/CEPAS-lGc,1 994). A heterogeneidade das
características hidrogeológicas do embasamento cristalino faz com que poços próximos
entre si, espaçados de uma dezena de metros, possam apresentar condiçoes de produção

de água completamente diferentes (Parisot, 1983).

Segundo Parisot (1983), esse aqüífero é formado por duas unidades de
características diferentes. A primeira é represenlada pela rocha cristalina alterada, com
espessura média estimada em 50 m podendo atingir, local e ocasionalmente, valores de

até 150 m, onde a água percola nos interstícios da rocha decomposta, e a segunda,
representada pela rocha cristalina fresca onde a água flui pelas fraturas.

Segundo a avaliação da tendência dos potenciais hidrogeológicos do aqüífero
crislalino da Região Metropolitana de Sao Paulo, realizada por SABESP/CEPAS-|Gc
(1994), as rochas granitóides de granulação variada e as rochas predominantemente
gnáissicas apresentam uma tendência relativamente alta de potenciais hidrogeológicos,
em função do caráter rúptil predominantemente, e/ou manto de intemperismo, em geral,
mais arenoso. Por outro lado, os micaxistos, com quafizitos e metassiltitos subordinados
e as rochas metacarbonáticas, compõem o domínio datendência média, devido ao caráter

relativamente dúctil, sobretudo, em f unção da alta argilosidade do manto de intemperismo.
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Local e ocasionalmente, a presença dos corpos quartzíticos ou de rochas
metacarbonáticas, podem resultar em poços de produtividade excepcional, superiores a
50 m3/h.
A capacidade específica média dos poços profundos no aqúífero cristalino, conforme

DAEE (1975), é de 0,34 m3/h.m, variando de 0,06 a 0,7 m3/h.m. Entretanto, B0% dos
poços apresentam um valor de capacidade específica igual ou inferior à média. A vazão
média dos poços é da ordem de 7 m3lh, podendo atingir até 90 m3/h, no entanto metade

deles apresentavazâo igual ou inferior a 2 m3/h.
Em geral, os coeficientes de condutividade hidráulica variam entre 10'6 a 10'7 m/s no

terço superior do perfil, e entre 10'3 a 10'a m/s na zona de transição entre a rocha alterada

e a rocha relativamente sã. Nas zonas de rochas fraturadas os coeficientes

de

condutividade hidráulica situam-se nas ordens de grandeza da seção inferior do manto

de intemperismo, devido ao preenchimento das feiçoes lineares por esses produtos de
alteração (Rebouças e Cavalcante, apud SABESP/CEPAS-lGc, 1 994).
Segundo Menegasse (1991 ), nos metassedimentos do Grupo São Roque da porçào

noroeste da Grande Säo Paulo, as profundidades mais freqüentes dos poços lubulares
situam-se entre 100 e 150 m, com profundidades de entrada de água principalmente
entre 50 e 100 m. Já na regiãLo de Guarulhos, a prof undidade média dos poços é de 193
m, com principais entradas de água entre 150 a 210 m (Diniz, 1996).

Sistema Aqüífero Sedimentar

Segundo SABESP/CEPAS-lGc (1994), foram identificadas três fácies principais na
Bacia Sedimentar de Sáo Paulo. São elas:

.

Formação São Paulo - constituída por depósitos com camadas decimétricas com
granulometria variando de cascalho para areia, com intercalaçoes de sìlte e argila;

Formação Resende - membro superior - caracterizada por depósitos de sistemas

de leques aluviais que evoluem para a planície entrelaçada, onde predomina uma
seqüência rílmica de camadas arenosas e argilosas; e

.

Formação Resende - membro inferior - ca"acletizada por depósitos de sistemas
de leques aluviais onde predominam Iamitos arenosos;
Os sed¡mentos da Formação São Paulo e Formação Resende - membro inferior,

apresentam potenciais hidrogeológicos de lendência alla, enquanto a Formação Resende
- membro superior potencial médio, devido à predominância de intercalações lenliculares

e um conseqüente perf¡l heterogêneo. As intercalações e/ou ¡nlerdigitações de camadas
e/ou lentes arenosas e argilosas,ou ainda em proporções variadas, engendram condições
hidrogeológicas extremamente heterogêneas e an¡sotrópicas, ora de aqü ífero livre, ora

de aqüífero semiconfinado. Assim, as Formações Sáo paulo e Besende podem ser
consideradas como um único sistema aqüífero, devido às suas ligações hidráulicas e à

dificuldade de diferencia-las pelos perfis geológicos dos poços tubulares (SABESp/
cEPAS-1Gc,1994). os coeficienles de permeabilidade dos sedimentos arenosos de são

Paulo, em função dos diferentes teores de finos das areais e do sobreadensamento

,

apresentam variações exlremas, sendo praticamente impossível estabelecer-se valores
lípicos para as formaçöes (Yassuda et al., 1992).

Levantamentos feitos por Yassud a et al. (1992), por meio de sondagens convencionais

indicam que há mais de um nível d'água (mais freqüentemente dois níveis) nas panes
mais altas (espigöes), decorrente das inlercalaçöes de camadas de areia com argila. Já
nas regiöes baixas, próximas aos leilos dos principais rios da cidade de são paulo, a
camada arenosa é mais espessa, sendo que, usualmente, encontra-se apenas um nível
d'água, condicionado pelo nível do rio. Há casos até onde o segundo nível d,água, o
mais profundo, chega a ser inferior ao nível do rio imediatamente vizinho. Estas condições

de nível d'água podem ser visualizadas na Figura 11, que apresenta seções geológicas
típicas dos sedimentos Terciários, no município de São paulo.
segundo Yassuda et al. (1992'), é possível "drenar" o lençol superior para o inferior
pela simples perfuração da argila que lhe dá apoio. A execução de rebaixamento do
lençol freático, mesmo que profundo, em áreas com substratos consolidados (argilas
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pré-adensadas e areias compactas de São Paulo), nas obras da Companhia

clo

Metropolitano de são Paulo (METRO), näo tem causado grandes problemas de recalque
nas regiöes vizinhas às obras.
Evidentemente as posiçoes dos níveis d'água variam de local para local, mas pode-

se afirmar que, de forma geral, o nível d'água superficial acompanha a superfície da
topografia atual. É também evidente que os níveis d'água são condicionados pela geologia
presente em cada região, pelos pontos de alimentação e pelos pontos de carga e descarga
de água. com relaçào aos níveis d'água mais prof undos, Rocha apud Hirata e Ferreira
(2001), a partir de dados do cadastro do DAEË comprova um processo de abatimento ao
longo do tempo, possivelmente ocasionado pela ação de bombeamento de poços tubulares

sem a correspondente recarga.
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continuação

Além dos terrenos sedimentares de idade Terciária, as coberturas

co

lúvio-aluviais

de idade Quaternária at¡ngem extensão significativa, cobrindo, por vezes, as rochas do

embasamento Pré-Cambriano. Estes recobrimentos funcionam como aqüíferos de
transferência para os terrenos sotopostos, tanto dos sedimentos terciários como do manto

de alteração das rochas cristalinas (SABESP/CEPAS-lGc,1 994).

A Figura 12 apresenta o mapa hidrogeológico da Bacia do Alto Tietê, editado no
Laboratório de lnformática Geológica do lnstituto de Geociências da Universidade de
São Paulo, com recursos financiados pelo FEHIDRO (Macedo fcoord], 1998).

Modelo hidrogeológico conceitual

O sistema hidrogeológico da Bacia do Alto Tietê é limitado pelos setores
montanhosos, formadores dos divisores topográficos de águas superficiais e subterrâneas
(SABESP/CEPAS-|Gc,1994) e como visto, existem basicamente dois sistemas aqüíferos,

o Cristalino e o Sedimenlar.

No aqüífero cristalino é possíveì distinguir duas unidades segundo o seu
comportamento hidráulico. O primeiro, relacionado às rochas intemperizadas, conforma
um aqüífero de porosidade granular bastante heterogêneo e de natureza livre (Hirata e

Ferreira, 2001). A espessura média deste manto de intemperismo é de 50 m, e os
parâmetros de condutividade hidráulica são muito variáveis, entre 10'r
(SABESP/CEPAS-lGc,

1

e

10 5 cm/s

e94).

Sob o manto de intemperismo e, muitas vezes conectado hidraulicamente, ocorre o

aqüífero cristalino propriamente dito, onde as águas circulam por descontinuidade da
rocha (fraturas e aberturas). Esta unidade é de caráter livre a semilivre, heterogêneo e
anisotrópico (Hirata e Ferreira, 2001).
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Figura 12 - Mapa Hidrogeológico da Bacia do Alto Tietê.
Fonte: Macedo, A.B. (coord.), 1998 - autor Prof. Dr. Ricardo Hirata
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O pacote sedìmentar de idade Terciária ocupa blocos afundados do embasamento
geológico (grabens) e sobrepõe-se ao sistema aqüífero das rochas cristalinas. O domínio
de ocorrência mais importante constitui a Bacia Sedimentar de Sao Paulo e ramificaçöes

laterais (grabens do Jaguaré, Cumbica e Braz Cubas). A espessura média do pacote
sedimentar é estimada em 100 m. As características hidráulicas são, também, muito
variadas, com coeficientes de condutividade hidráulica variando entre
(SABESP/CEPAS-lGc,

1

1O''?

e 10{ cm/s

994).

As principais entradas de água do sistema hidrogeológico são as infiltraçoes das
chuvas que caem nos domínios relativamente mais permeáveis e realçados do relevo,
cujos fluxos subterrâneos convergem para o sistema de drenagem e para os pacotes de
sedimentos, geralmente localizados nos setores mais deprimidos da topografia (SABESP/

CEPAS-lGc, 1994). Outra importante recarga ocorre devido às perdas nas redes públicas

de abastecimento de água e de coleta de esgoto (Rocha ef a/., 1989 apud Hirala

e

Ferreira, 2001).
Segundo SABESP/CEPAS-lGc (1994), uma parcela entre 23 e 43"k das chuvas que
caem neste domínio (média de 1520 mm/ano) se

inf

illra no manto de alteraçãr: das rochas

cristalinas do embasamento geológico pré-cambriano (6.599 km'?) e nos depósilos areno-

siltosos da Bacia Sedimentar de São Paulo

(1

.452 km'?).

As águas dos aqüíferos fluem em direção às drenagens superficiais. O rio Tietê
representa, junto à soleira de Barueri, o ponlo de menor potencial hidráulico do aqüífero

e onde todas as águas drenadas dos dois sistemas aqúíferos (Cristalino e Sedimentar)
f

inalmente f luem. Assim, considera-se que modelo de circulação hidraulicamente fechado

(Rocha apud HiaIa e Ferreira, 2001 ), onde, segundo DAEE

(1

975), 60 a B0% do total do

escoamento dos rios provêm das águas subterrâneas.
Mas outra saída importante de água dá-se pelo bombeamento dos milhares de poços

em atividade na Região, que se excessivo, poderá inverter os gradientes, induzindo
infiltrações a part¡r dos rios (SABESP/CEPAS-IGc, 1994). Segundo Parisot
extração da água do aqüífero se faz em detrimento do escoamento superficial.

(1

983),

a
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Segundo Menegasse

(1 991

), a média de prof undidade de poços tubulares na RMSP

é de 100 m com valores variando entre 50 e 250 m nos domínios da Bacia Sedimentar.
No Aqüífero Cristalino, as profundidades mais freqüentes dos poços situam-se entre 100

e 150 m. Nestes, as entradas de água variam entre 15 e 100 m de profundidade e em
84% dos casos correspondem ao contato do manto de intemperismo com a rocha sà, o

que significa a maior captaçáo no aqüífero livre, que está sob a influência das fontes
potenciais de poluiÇão.

Priorização dos corpos hídricos subterrâneos

Para a priorizaçäo dos corpos hídricos subterrâneos, além da sua delimitação
tridimensional e do seu modelo conceitual de regime de fluxo das águas subterrâneas,
devem ser considerados os aspectos de:

.
.

vulnerabilidade natural dos aqüíferos ao risco de poluição;

fontes potenciais de poluição e informações prévias de alleração das condiçoes
natu rais; e

.

densidade de poços tubulares de abastecimento;

A Figura 13 apresenta o mapa de vulnerabilidade natural ao risco de contaminaçào
para das unidades hidrogeológicas da Bacia do Alto Tietê, elaborado a partir do mapa

que apresenta estas unidades,

rec lassif

icando-as de acordo com sua vulnerabilidade

(Macedo [coord], 1 998).

O termo vulnerabilidade representa a susceptibilidade de um aqüifero em ser
adversamente contaminado por uma carga antrópìca especÍfica, e pode ser def inido como

função da:

.
.

acessibilidade hidráulica da zona näo saturada; e
capacidade de atenuação dos estratos sobre a zona saturada (zona não-saturada
em aqúíferos livres ou aquitardes em aqüíferos confinados).
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O Quadro 14 apresenla os critérios utilizados para a

def iniÇäo

dos indices de

vulnerabilidade dos aquíferos da Bacia Hidrográfìca do Alto Tietê, que foram adaptados
do método desenvolvido por Foster e Hirata (1988)
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A classificação em três níveis de

vu

lnerab¡lidade, alta, média e baixa, é relativa,

muito embora se entenda que um aqüÍfero com alto índice é aquele passível de ser
contaminado por quase todos os tipos de contamìnantes, incluindo as bactérias, que

apresentam baixa persistência. A média vulnerabilidade relaciona-se à aplicação de
contaminantes de média persistência e mobilidade, como metais pesados e alguns
produtos orgânicos sintét¡cos, incluindo os aromáticos, e a baixa vulnerabilidade assoc¡ase a aqüíferos susceptíveis apenas aos produtos persistentes e móveis, como solventes

sintéticos, sais e nitrato.

Figura 13 - Mapa de Vulnerabilidade natural dos aquíferos à contaminação.
Fonte: Macedo, A.B. (coord.), 1998 - autor Prof. Dr. Ricardo Hirata
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Em relação às fontes pontuais corn potencial de poluiçäo de solo e águas, consultou-

se o cadastro da Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental (CETESB),
considerando os códigos das atividades descritos no Manual de Gerenciamento de Áreas
Contaminadas da CETESB (CETESB, 1999).

Deve ser observado que este cadastro foi elaborado com base nas informaçoes

contidas em processos de licenciamento dos empreendimentos, arquivados desde

a

década de 1970, quando da criação da CETESB. Assim, a maioria dos registros não

apresenta coordenadas, necessárias para avaliar a àistribuiçào espacial dos
empreendimentos potencialmente poluidores. A partir de 2003, com a obrigatoriedade
legal de renovação de licenças de todas as fontes potenciais de poluiçäo, a CETESB

elaborou um cadastro eletrônico a ser preenchido pelo empreendedor, incluindo
coordenadas e comprovaçâo de outorgas de direito de uso da água, quando da captação

ser particular. Espera-se com isso que, em alguns anos, os dados estarão mais bem
consistidos.

Com o objetivo de obter uma visáo geral da distribuição destes empreendimentos,

os registros foram agrupados por tipologia de atividade e por município. Na tipologia
"Mecânica-Metalúrgica" foram consideradas mais de 22.000 atividades relacionadas com
a manipulação de materiais metálicos, incluindo desde a fabricação de tratores a oficinas

de reparos mecânicos e fabricação de bijuterias. Na tipologia "Elétrica-Eletrônica", foram

agrupados mais de 5.000 empreendimentos de fabricaçäo de equipamentos eletroeletrônicos, ilumrnaçao, condutores elétricos, transmissäo de energia e telefonia. Na

tipologia

"Qu

ímica", considerou-se cerca de 3.000 empreendimentos de fabricação,

manipulaçäo e estocagem de produtos químicos industriais, fármaco-veterinários, tintas

e vernizes, de limpeza e higiene e atacad¡stas de combustíveis. A distribuiçao destes
empreendimentos, por municípios da Bacia do Alto Tietê, pode ser observada nas Figuras
14, 15 e 16.
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F¡gura 16

-

Dislr¡buiÇão de empreendimentos potenc¡almente poluidores de tipologia
"química"

De acordo com a distribuição apresentada, observa-se uma concentração de fontes

potenciais de poluição nos municípios de São Paulo, Guarulhos, Diadema, São Bernardo
do Campo, Santo André, São Caetano do Sul, Barueri, Osasco, ltaquaquecetuba e Mauá.

Nestes municípios, devido ao grande número de empreendimentos com potencial de
poluição de águas subterrâneas, o comportamento das fontes fixas assemelha-se às
fontes

dif

usas de poluição.

Para a escala utilizada, a distribuição das principais tipologias de fontes fixas de
poluição, por município, foi suficiente para indicar a regiáo prioritária da Bacia do Alto

Tietê para monitoramento. Para um maior detalhamento, deverão ser considerados

o

porte dos empreendimentos e as outras tipologias, como as atividades de mineração e

de disposição de resíduos, com a respectiva localizaçåo em sub-bacias. Deverá ser
considerada também a localizaçao das áreas declaradas contaminadas. Para isto é preciso

que cadastro de fontes de poluição da CETESB seja aperfeiçoado e consistido.
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Em relação às fontes de poluição de origem agrícola, foram consultados os mapas

agrícolas da coordenadoria de Assistência Técnica lntegral (cATl) da secretaria de
Agricultura e Abastecimento do Estado de são Paulo, disponíveis no endereço eletrônico
www.cati.sp.gov.

br.

Por estes levantamentos da Secretaria da Agricultura, observa-se

que a região de Mogi das Cruzes concentra a produção de hortaliças do estado e há
também produção de flores e frutíferas, sendo uma área prioritária de fontes difusas na
Bacia do Alto Tietê.

Para avaliação da densidade de poços tubulares existentes na Bacia do Alto Tjetê
(BAT), consultou-se o cadastro eletrônico do Deparlamento de Águas e Energia Elétrica

disponível em www.daee.sp.gov.br. A Figura 17 apresenta a distribuiçäo de poços
cadastrados pelo DAEE em municípios da BAT e a Tabela 1 apresenta o número de
poços cadastrados no DAEE, por município e por uso, em janeiro de 2005, evidenciando

a importância do uso das águas subterrâneas tanto para abastecimento público como
para complementaçäo da demanda, por captação privada.
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Apesar dos poços cadastrados estarem instalados, em sua maioria, no aqüífero
cristalino, priorizou-se, para monìtoramento, o aqüífero sed¡mentar, com base na

distribuição de fontes potenc¡ais de poluição e na vulnerabilìdade dos aqüíferos,
identif icando-s e a âtea, aqui denom¡nada de sub Bacia Billings/Tamanduateí expandida.

Esta área é limitada ao nofte pelas falhas de Taxaquara

-

Jaguari, incluindo as áreas

sedimentares ao norte do rio Tietê, notadamente no MunicÍpio de Guarulhos; a oeste
pelo rio Pinheiros e Reservatório Billings; e a leste pelo reservatório de Taiaçubepa e r¡o
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Aricanduva, incluído as áreas sedimentares ao sul do rio Tielê, nos municipios de
Itaquaquecetuba e Mogi das Cruzes,

Destaca-se que, segundo Valle (1997), a Bacia do Tamanduateí representa

11

,4%

da áreatotal da Bacia do Alto Tietê. Este rio, que nasce no município de Mauá e atravessa

as áreas urbanas dos municípios de Santo André, São Caetano do Sul e Säo Paulo,
desaguando na margem esquerda do rio Tietê, transporta efluentes de mais de 2.000
indústrias, inclusive petroquímicas.

5.3.6 Definição do número de pontos de amostragem

Considerando a intensidade das pressões antrópicas existentes sobre o corpo hídrico
priorizado, sugere-se que na área priorizada, as quadrículas tenham dimensões de 5 x 5
km. Nas áreas do entorno imediato e no cinturão verde onde é intenso o uso de agrotóxicos,

a malha deverá ter 10 x 10 km. Nas demais áreas, as quadriculas serão divididas a cada

20 km. A Figura 1B apresenta a divisão da área da Bacia do Alto Tietê nas quadrículas

propostas. Para o monitoramento da qualidade, isto representará 86 pontos de
amostragem, distribuídos conforme apresentado na Tabela 2.

TABELA

2 - PRoposrA

DE DrsrFrBUrÇÃo DE PoNTos DE AÀ/osrRAcEM NA BAoIA Do ALTo

TrETE EM FUNcÁo DA pRroRrzAcÁo DE ABTAS

no cofpo hídrico prioritíìrio, tendo a Sub Ilacia
(
l¿rsdc5x5km)

lo

clo

âo cenlro

entorno imcdi¿ìto do cotpo híclrico prioritírrio e nas áreas agr'ícolas do leste da
Bacia do Alto Ticti' tqrndríctrlas dc l(l x l0 krnl
nas clenlais íu cas cla Bacìa (t¡LraclrícLtlas cle 20 x 20 krn)

24

T0ial

Para monitoramento do nível d'água, o número de pontos de mediçåo dependerá da

dìsponibilidade de mão de obra para realização de medições com freqüência mensal.
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Figura 18 - Divisão da área da Bacia do Alto Ïetê por quadrículas para
dimensionamento do número e distribuição dos pontos de amostragem
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5.3.7 Seleção de pontos de amostragem"

Esta etapa deverá ser implementada após a anuência dos órgãos e instituiçoes
cìtadas nesta dissertação. Entretanto, pode-se prever algumas fontes de informação a
serem utilizadas.

Definiu-se que os pontos de monitoramento podem ser poços tubulares de
abastecimento público ou privado, nascentes ou poços perfürados exclusivamente para
monitoramento. Para monitoramento da qualidade e de vazão, deveräo ser selecionados
poÇos tubulares preferencialmente de abastecimento público ou de grande vazão, com
até 20 metros prof undidade de nÍvel estático, captando água de um único sistema aqüífero.

Para monitoramento do nível d'água, a prioridade de ser para poços desativados ou
poços de monitoramento. Como o corpo hídrico priorizado foi o sedimentar, na ârea
selecionada os poços deverão estar captando neste sistema aqüífero. O aqüífero cristalino

será monitorado nas demais áreas da Bacia.

Consultou-se pela lnternet o Sístema de lnformações de Águas Subterrâneas
(SIAGAS), elaborado pela Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais, "Serviço
Geológico do Brasil" (CPRM). Verificou-se que a maioria das informaçôes sobre os poços
do estado de São Paulo é fornecida pelo DAEE e que muitos dados, náo estão preenchidos.

Assim, na seleção dos poços para compor a rede, recomenda-se a consulta direta no
cadastro do DAEË.
Sugere-se que, para seleçäo de nascentes nas áreas de afloramento de rochas do

Embasamento Cristalino, as prefeituras municipais sejam consultadas, uma vez que
possuem cadastros das fontes alternativas de abastecimento. Podem ser citados os
exemplos do Serviço Municipal Vigilância Sanitária de São Bernardo do Campo e o
Serviços Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André (SEMASA), que possuem

bons cadastros.
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A Companhia do Metropolitano de Säo Paulo (METRO), tem instalado piezômetros
ao longo das linhas do MetrÔ para monitoramento do rebaixamento do nível d'água durante

as obras de construção das linhas do Metrô. Como alguns piezômetros foram instalados

no inicio da construção das primeiras linhas, a utilização destes, para fins de
monitoramento de nível d'água e qualidade, depende de uma inspeção, para avaliar
suas atuais condiçoes. Estes pontos estáo localizados no corpo hídrico priorizado e novos

piezômetros sao instalados à medida que progridem as obras das novas lìnhas
subterrâneas do Metrô, representando bom potencìal para monitoramento de água
subterrânea.
Também há dados de nível d'água de poços de monitoramento de fontes potenciais

de poluição nos processos de controle ambiental, gerenciados pela CEIESB.

A

abrangência destes pontos em área é expressiva. Em postos de serviço, os poços de
monitoramento não ficam operacionais por muito tempo além do estritamente necessário,

para evitar riscos de contaminação por acidentes envolvendo as operações de
abastecimento. Mas, no conjunto, podem fornecer valiosas informações sobre variaÇáo
de nível d'água.

o

lnstituto de Geociências da usP opera redes locais de monitoramento de nível

d'água na Cidade Universitária e no Parque Ecológico do Tietê. Estes pontos podem
compor a rede regional de monitoramento de qualidade e quantidade, contando ainda
com a disponibilidade de recursos humanos próprios para a coleta de amostras e mediçoes

de nível d'água.

5.3.8 Seleção de parâmetros e freqüência de amostragem

considerando as diferentes e dispersas fontes de poluição localizadas na Bacia do
Alto Tiete e o regime de fluxo dos aqüÍferos desta bacia, propoe-se que todos os parâmetros

descritos no item 5.2.7 sejam determinados, no mínimo a cada 6 (seis) meses, nos
primeiros 3 (três) anos de operação da rede.

6

- Gonclusões

A revisão bibliográfica apresentada nesta dissertação permitiu concluir que:
o monitoramento das águas é uma das ferramentas de gestão integrada dos recursos

hídricos e deve ser operado por bacias hidrográficas;
há a necessidade de elaboraçäo de um sistema de informação integrado que possa

receber dados padronizados de qualidade e quantidade das águas subterrâneas,
seguindo a tendência mundial de gestão integrada e participativa, evitando a perda

de dados gerados por diferentes órgãos públicos e instituiçoes privadas;
inúmeras legislaçoes internacionais prevêem a obrigatorìedade de monitoramento
de águas subterrâneas e destinam recursos para a sua implantaçäo e operação;

a rede de monitoramento de qualidade de água subterrânea operada no estado de
São Paulo pela Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental (CETESB)
pode ser comparada às redes dos países da Comunjdade Européia, necessitando,
entretanto, de aumento do número de pontos de monitoramento, a serem distribuídos

espacialmente segundo critérios estatísticos e de aperfeiçoamento do sistema de
inf

ormação; e

a interpretaçäo dos resultados obtidos no monitoramento fornece novos dados para

o aperfeiçoamento dos modelos hidrogeológicos conceituais.

Os resultados obtidos por esta pesquisa permitem concluir, também, que:
os órgãos gestores da qualidade e da quantidade devem coordenar o programa de
monitoramento, gerenciando um sistema compartilhado de informaçoes, em conjunto

com os órgãos de Saúde e de levantamento de informações hidrogeológicas. A
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cooperação interinstitucional é imprescìndível para a obtenção dos dados necessários
para a gestäo do recurso hldrico subterrâneo.

os critérios de projeto, implantaçäo e operação de rede de monitoramento integrada

de águas subterrâneas devem considerar os objetivos do monitoramento, a
priorização de corpos hídricos subterrâneos, a seleçåo e distribuição de pontos de
amostragem, os parâmetros e respectivas freqüências de amostragem, os controles
de qualidade, as interpretações estatísticas e o geren_ciamento e disponibilizaÇào

de

inf

ormaçôes.

no dimensionamento de uma rede de monitoramento deve-se:

(a) utilizar pontos fixos de coleta de amostras e medições, que podem ser nascentes,
poços tubulares ou poÇos de monitoramento; e
(b) distr¡buir os pontos de monitoramento segundo um sistema de quadriculas
homogeneamente espaçadas em função da priorização dos corpos hídricos
subterrâneos. Quanto maior a pressão antrópica, menor será a dimensão dessas
áreas. São sugeridos três padrões de espaçamento: 5 x S km, 10 x 10 km e 20 x

20 km. Sugere-se ainda que, cada Unidade de Gerenciamento de Recursos
Hídricos (UGRHl) tenha no mínimo 20 e no máximo 60 pontos de amostragem,
podendo este número ser excedido em função do adensamento das fontes de

poluiçáo, bern como se taxas de explotação da água subterrânea suscitarem
risco de rebaixamento irreversível de nível d'água.

na operação da rede de mon¡toramento, os parâmetros de qualidade a serem
monitorados e a f reqüência de amostragem devem ser flexibilizados em f unção do

histórico do uso e ocupação do solo na região de entorno do ponto de
monitoramento e do grau de confinamento do aqüífero.
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a aplicaÇão, na UGRHI 6 - Bacia do AIto Tietê, dos critérios selecionados para
projeto de rede, permitiu a priorizaçäo do corpo hídrico subterrâneo de arcabouço
sedimentar, resultando na estimativa de 86 pontos de monitoramento, em função

da intensidade das pressões antrópicas nesta bacja.

Para continuidade desta pesquisa, recomenda-se que cada um dos critérios
apresentados seja tema de aperfeiçoamento por comitês especializaclos, como tem sido
feito na Europa. A implantaçäo efetiva de uma rede de mon¡to^ramento integrado de águas
subterrâneas dependerá, ainda, de levantamentos e trabalhos de campo para seleção
dos pontos de monitoramento de qualidade e de quantidade.

outra ferramenta que deve ser desenvolvida para a priorizaçao dos aqüíferos e
para a gestäo da qualidade e quantidade é o enquadramento dos corpos hídricos
subterrâneos em classes, segundo as caracteristicas hidrogeológicas dos aqüíferos e os
seus respectivos usos preponderantes, conforme estabelece a Resolução cNRH n" .l 5,

de 11.01 .2001
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