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RESUMO - O presente artigo aborda os principais fundamentos e elementos necessários à 
implantação de uma rede básica nacional de monitoramento integrado de águas subterrâneas. Neste 
trabalho são apresentadas, de forma conceitual, as definições básicas, objetivos e critérios que 
orientam a implementação de redes de monitoramento de águas subterrâneas, bem como 
apresentados os parâmetros e técnicas de amostragem necessárias a serem adotadas. Uma proposta 
de uma rede básica nacional é formulada para o Brasil. 

ABSTRACT - The present article deals with the main concepts and elements involved in 
establishing a National Integrated Groundwater Monitoring Net. The basic definitions, goals and 
criteria that guide the implementation of a groundwater monitoring net are presented in a conceptual 
form, as well as the necessary parameters and the sampling techniques to be adopted. A National 
Groundwater Monitoring Net is proposed to Brazil. 
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1 - INTRODUÇÃO

As águas subterrâneas representam um dos mais importantes recursos naturais de uma nação 

visto a sua importância para o atendimento atual e futuro de diversas demandas de uso, em especial, 

o abastecimento público.  

A utilização da água subterrânea no Brasil condiciona-se não somente ao potencial de 

explotação dos aqüíferos, bastante variável ao longo da grande extensão territorial, mas também às 

condições climáticas, aos aspectos de uso e ocupação dos terrenos, ao nível de atendimento das 

populações e às medidas de saneamento básico. Os volumes extraídos têm crescido em um ritmo 

acentuado que se manifesta, principalmente, nas áreas de maior densidade demográfica ou de 

notável vocação agrícola e com elevado potencial hidrogeológico. 

A intensificação no aproveitamento, aliada ao conhecimento, em geral, reduzido sobre a 

dinâmica de fluxo e armazenamento e à ausência de políticas efetivas de gestão dos recursos 

hídricos subterrâneos resultou, em determinados locais, na instalação de conflitos pelo uso da água 

e na implantação de severas interferências, tais como: rebaixamento significativo dos níveis d’água, 

supressão ou redução de vazões de nascentes, diminuição das vazões de poços tubulares, avanço de 

cunhas salinas e abatimentos de terrenos. A julgar pela tendência progressiva das perfurações pode-

se antever o iminente colapso de vários sistemas de produção existentes e de estabelecimento de 

impactos de caráter permanente ou de difícil e lenta reversão. À explotação não controlada 

associam-se as práticas eventualmente pouco criteriosas e sem ordenamento de uso e ocupação dos 

terrenos, elevando-se a possibilidade de comprometimento tanto quantitativo quanto qualitativo das 

águas subterrâneas. 

Não se pode atribuir à situação apresentada à falta de legislações que estabeleçam princípios, 

normas e formas de regulação e gestão. Ao contrário, a legislação nacional, complementada por 

aquelas instituídas por muitos estados da Federação, é bastante abrangente contemplando os vários 

aspectos que envolvem o uso, conservação e gestão das águas, inclusive as subterrâneas.  

Merecem destaque alguns instrumentos da Política Nacional de Recursos Hídricos instituídos 

pela “Lei da Águas”(Lei 9.433/97): os planos de recursos hídricos, a outorga de direitos de uso e o 

enquadramento dos corpos d’água em classes. Especificamente quanto à inserção dos recursos 

hídricos subterrâneos nos planos de recursos hídricos, a resolução no 22/2002 do CNRH estabelece 

em seu artigo segundo: “Os Planos de Recursos Hídricos devem promover a caracterização dos 

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

subterrâneos e com o meio ambiente, visando à gestão sistêmica, integrada e participativa das 

águas”. Além disso, enumera as informações a respeito das águas subterrâneas e os aqüíferos que 

devem constar nos referidos planos, quais sejam: a caracterização espacial; o cômputo das águas 
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subterrâneas no balanço hídrico; a estimativa das recargas e descargas, tanto naturais quanto 

artificiais; a estimativa das reservas permanentes explotáveis dos aqüíferos; a caracterização física, 

química e biológica das águas dos aqüíferos; e, as devidas medidas de uso e proteção dos aqüíferos. 

A outorga representa o elemento central de controle para o uso racional dos recursos hídricos, 

por seu caráter disciplinatório, assegurando ao usuário o efetivo exercício dos direitos de acesso à 

água, bem como atuando como instrumento de controle quantitativo e qualitativo dos usos da água. 

Já a classificação das águas subterrâneas, estabelecida recentemente pela resolução nº 396, do 

Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama), tem como, dentre outros fins, prevenir e controlar 

a poluição e promover a proteção da qualidade das águas subterrâneas.  

A questão que se sobressai dessa discussão é como tornar efetivos os diversos instrumentos 

previstos na legislação para proteção e gestão das águas subterrâneas. A resposta está no 

conhecimento amplo a respeito dos aqüíferos e seu comportamento e capacidade de sustentação 

frente aos múltiplos usos. Nesse contexto, o monitoramento tem papel fundamental sendo uma das 

exigências da resolução da resolução no 22/2002 do CNRH para a formulação dos Planos Diretores 

das Bacias Hidrográficas.  

2. OS PRINCIPAIS FUNDAMENTOS DE UMA REDE DE MONITORAMENTO DE ÁGUA 

SUBTERRÂNEA 

O monitoramento é um procedimento que oferece subsídios às decisões relacionadas ao uso e 

gerenciamento da água subterrânea tanto para organismos governamentais, em suas diversas 

instâncias, quanto para companhias de saneamento, entidades conservacionistas e pelo público em 

geral. Estas decisões podem ser relacionadas à identificação de novas fontes de abastecimento por 

água subterrânea, à avaliação de locais para implantação de aterros sanitários e à estimativa dos 

efeitos de atividades antrópicas nos aqüíferos. A despeito da diversidade de demandas relacionada à 

água subterrânea a necessidade de uma base de dados hidrogeológica consistente é inquestionável e 

nesse contexto, o monitoramento atua como uma atividade fundamental. 

O monitoramento, para ser efetivo, deve ser flexível e considerar as condições hidrogeológicas 

regionais e locais, o uso e ocupação dos terrenos, as demandas hídricas atuais e futuras e as 

necessidades específicas dos diversos usuários.  

Muitos são os benefícios da implantação de um programa de monitoramento e as informações 

decorrentes podem ser usadas, por exemplo, para (EUROPEAN COMMUNITIES, 2007):  

• Subsidiar e validar os procedimentos de análise de risco; 

• Promover uma avaliação confiável da condição quantitativa dos corpos de água subterrânea, 

incluindo a avaliação da disponibilidade do recurso hídrico subterrâneo;  

• Estimar a direção e taxa de fluxo da água subterrânea; 



_____________________________________________________________________________________________________ 
 
XVIII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos 

4

• Estabelecer avaliações de tendência de longo termo tanto como resultado de mudanças nas 

condições naturais quanto derivadas de atividades antropogênicas; 

• Definir o estado qualitativo dos corpos d’água considerados sob risco de contaminação; 

• Identificar tendências significativas de crescimento na concentração de poluentes e no 

aumento do rebaixamento do nível d’água. 

• Avaliar a reversão das tendências nas condições qualitativas e/ou quantitativas após a 

implantação de medidas mitigadoras. 

2.1. Programas de Monitoramento de Águas Subterrâneas 

Distinque-se os programas de monitoramento em função da área de abrangência. 

A delineação de um programa de monitoramento envolve decidir o que monitorar, onde e 

quando. As respostas a essas questões dependem do propósito do monitoramento (EUROPEAN 

COMMISSION, 2004) que está condicionado principalmente à abrangência do programa de 

monitoramento, se nacional, regional ou local (MARTINEZ, 2004). 

2.1.1. Programa Nacional de Monitoramento de Águas Subterrâneas 

Objetivos 

Os programas nacionais compreendem a coleta de dados a respeito das condições naturais e 
alteradas das águas subterrâneas, tanto em quantidade quanto em qualidade, nos principais sistemas 
aqüíferos de um país. Devem ser delineados para atender a política nacional de proteção e 
conservação das águas subterrâneas e precisam,, invariavelmente, considerar o uso da água 
subterrânea como fonte de abastecimento, sua função ambiental e as características de 
vulnerabilidade dos aqüíferos. 

O que monitorar? 

Os parâmetros recomendados para os programas nacionais de caráter quantitativo são 
(EUROPEAN COMMUNITIES, 2007): nível d’água em poços, vazão de nascentes e escoamento 
de base de cursos d’água. A inclusão de parâmetros adicionais auxilia na interpretação dos 
resultados e permite uma melhor caracterização dos aqüíferos e a avaliação integrada com as águas 
superficiais. São eles: parâmetros químicos e indicadores de intrusão salina; pluviometria e demais 
componentes exigidas para o cálculo da evapotranspiração; e explotação da água subterrânea (e 
recarga artificial). 
Onde monitorar? 

A rede nacional tem um alcance de múltiplos propósitos sendo implementada nos sistemas 

hidrogeológicos considerados prioritários com base principalmente na importância para o 

abastecimento, nos aspectos de vulnerabilidade e nas pressões sofridas.  
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Quando monitorar? 

A freqüência estabelecida deve permitir identificar as variações de curto e longo termo o que 

exige um conhecimento relativamente aprofundado da dinâmica de fluxo subterrâneo. No 

monitoramento quantitativo, a European Communities (2007) postula que a freqüência mensal é 

adequada para aqüíferos que mostram baixa variabilidade dos parâmetros considerados, entretanto 

recomenda o monitoramento diário, em especial quando se tem interesse em promover a integração 

com o monitoramento hidrometeorológico. É ressaltado ainda que a freqüência precisa ser revisada 

a partir do avanço no conhecimento das respostas do aqüífero e da variação na magnitude de 

qualquer pressão sobre o aqüífero. 

2.1.2. Programa Regional de Monitoramento de Águas Subterrâneas 

Objetivos 

De acordo com Martinez (2004), um programa regional de monitoramento deve ser flexível e 

capaz de servir a diferentes propósitos. No entanto, deve ter como objetivo principal a aquisição de 

dados estatisticamente representativos e significativos sobre a água subterrânea de modo a subsidiar 

os planos regionais de gestão, as políticas regionais e estratégias de proteção e conservação. 

Ressalta-se que os programas nacional e regional devem se complementar e ser implantados e 

operados de forma padronizada de modo a permitir a análise e interpretação integrada dos dados. 

O que monitorar? 

Os parâmetros são semelhantes àqueles indicados para o monitoramento quantitativo de 

abrangência nacional.  

Onde monitorar? 

Os locais de monitoramento devem atender aos propósitos específicos para a gestão e uso das 

águas no Estado, priorizando áreas ou aqüíferos em que existem interferências, reais ou potenciais, 

de ordem quantitativa ou qualitativa ou que têm grande importância para o abastecimento humano. 

Quando monitorar? 

A freqüência de amostragem, indicada por normas internacionais, é mais elevada que o sugerido 

para o programa nacional. Entretanto, considerando somente monitoramento quantitativo a coleta 

diária dos dados é igualmente recomendada. 

2.1.3. Programa Local de Monitoramento de Águas Subterrâneas 

Objetivos 

Os programas locais são estabelecidos visando o atendimento dos seguintes objetivos 

(MARTINEZ, 2004): i) identificação de fontes ou atividades potenciais de degradação qualitativa e 
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quantitativa das águas subterrâneas; ii) observação e controle do avanço de plumas de contaminação 

bem como avaliação dos efeitos de medidas de remediação. Esses programas são operados de forma 

independente aos de âmbito nacional e regional. 

O que monitorar? 

As variáveis e parâmetros são selecionados de acordo com a especificidade da questão que se 

quer elucidar. No caso de variáveis químicas, a escolha é feita conforme o tipo e as propriedades 

dos contaminantes identificados. São redes de alto custo operacional, frequentemente financiadas 

pelos responsáveis pelas interferências nas águas subterrâneas.   

Onde monitorar? 

Programas dessa natureza são implantados em locais específicos e requerem uma grande 

quantidade de pontos de observação (densidade da ordem de m2 a 1 km2). 

Quando monitorar? 

A particularidade do monitoramente exige alta freqüência na coleta de dados a depender da 

dinâmica de fluxo subterrâneo, das características das atividades que produzem as alterações na 

água subterrânea e das propriedades dos contaminantes.  

2.2. As Etapas e Atividades do Monitoramento 
De acordo com Musikar (2002, apud MARTINEZ, 2004) o monitoramento deve ser 

considerado como um procedimento sistêmico que envolve a execução de várias atividades de 

modo ordenado e metódico. A seqüência de atividades previstas é: 

• Delimitação da área de monitoramento; 

• Análise da estrutura geológica, do sistema de fluxo subterrâneo e qualidade das águas 

subterrâneas; 

• Desenho da rede de monitoramento; 

• Definição e implementação de métodos de coleta e investigação de campo e procedimentos 

analíticos laboratoriais;  

• Determinação da freqüência de amostragem e seleção de variáveis a serem analisadas e 

adoção de processos que assegurem a qualidade dos dados obtidos; 

• Análise, processamento e interpretação dos dados. 

Martinez (2004) estabelece que um programa de monitoramento envolve não somente o sistema 

de monitoramento, mas também um sistema de informação e um sistema de gerenciamento (Figura 

1). O autor ressalta que um ponto decisivo no programa de monitoramento é a transformação dos 

dados em informação útil para os diversos usuários – técnicos, setores sócio-econômicos, setores 

ambientais, entidades científicas, tomadores de decisão e público em geral -  o que implica em 

sistemas de informação bem estruturados, interativos e com a capacidade de geração de gráficos e 
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mapas. O sistema de gerenciamento, que representa a fase final do programa, refere-se efetivamente 

ao emprego dos resultados como suporte à implementação de políticas e estratégias de proteção do 

recurso hídrico subterrâneo.  

Complementando a compreensão deste autor, Uil et al. (1999, apud DIAS et. al., 2008) define 

que o monitoramento é um processo cíclico na medida em que o aprimoramento da caracterização 

hidrogeológica e hidrogeoquímica conduz à revisão e adaptação da rede. 

2.3. As informações requeridas para a configuração do sistema de monitoramento 

A estrutura e a operação do monitoramento de água subterrânea devem ser estabelecidas de 

acordo com (EUROPEAN COMMISSION, 2004): 

• A função do corpo de água subterrânea1; 

• As características dos corpos de água subterrânea; 

• O nível de conhecimento existente (incluindo o nível de confiança nos modelos conceituais) 

de um sistema aqüífero; 

• O tipo, extensão e variação das pressões no corpo ou grupo de corpos de água subterrânea; 

• A avaliação de risco a partir das pressões sobre o corpo ou grupo de corpos de água 

subterrânea; 

A caracterização do corpo hídrico abrange a integração dos seguintes dados (UIL et al., 1999; 

apud DIAS et al.. 2008): sistema de fluxo subterrâneo, extensão dos aqüíferos, aquitardes e 

aquicludes, potencial de uso da água subterrânea e vulnerabilidade ao risco de poluição. A reunião 

de todas essas informações permite a configuração do modelo conceitual que representa o estágio 

atual de conhecimento das características naturais (e.g. tipo de aquífero, estrutura tri-dimensional, 

condições de contorno), pressões percebidas e os impactos identificados.  

O modelo conceitual regional irá identificar as principais exigências para o estabelecimento da 

rede de monitoramento e o grau de monitoramento em termos de número de locais a serem 

monitorados, densidade e freqüência de monitoramento (EUROPEAN COMMUNITIES, 2007).  

A estruturação esquemática de um programa de monitoramento pode ser visualizada na figura 2. 

 

 

 
1 Corpo de água subterrânea. De acordo com a definição de European Communities (2007) 

corresponde a um volume distinto de água em um aqüífero. 

 

 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 1. Etapas de um programa de monitoramento de águas subterrâneas. 
Fonte: Martinez, 2004. 
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Figura 2. Representação esquemática de delineação da estrutura do programa de monitoramento. 

Fonte: European Communities (2003, apud DIAS et al., 2008) 
 

 
Para que o monitoramento possa contribuir de forma decisiva no gerenciamento dos 

recursos hídricos subterrâneos é necessária a agregação, aos resultados obtidos e na interpretação 

dos dados, de informações meteorológicas e hidrológicas. Este procedimento considera a análise 

conjunta das componentes do ciclo hidrológico e reconhece o papel da água subterrânea na 

manutenção do fluxo, qualidade e ecologia das águas superficiais e vice-versa.  

 
2.4. A Rede de Monitoramento Quantitativo de Água Subterrânea 
 

O monitoramento quantitativo tem como principais finalidades: auxiliar na caracterização 

hidrogeológica, avaliar a condição quantitativa dos corpos de água subterrânea, inclusive as 

reservas disponíveis; determinar tendências de alteração; e fornecer suporte à análise das 

características químicas.  

Os elementos chaves para compreensão dos aspectos quantitativos são (EUROPEAN 

COMMUNITIES, 2007): 

• Avaliação da recarga e balanço hídrico; 
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• Informações de nível d’água e descarga e informações relevantes do risco a que encontram 

expostas as águas subterrâneas dependentes das águas superficiais ou dependentes dos 

ecossistemas terrestres; 

• O grau de interação entre água subterrânea, águas superficiais e ecossistemas terrestres. 

A inclusão gradual de novos pontos de monitoramento, após análise da série de resultados 

existentes e verificada a exigência de adensamento, permite o refinamento do modelo conceitual. É 

recomendada, após a elaboração do modelo conceitual consistente, a implementação de um modelo 

numérico, constando da integração das águas superficial e subterrânea. Este modelo pode ser 

extremamente útil na interpretação dos dados do monitoramento quantitativo e na identificação de 

interferências reais ou potenciais. 

2.5. A Rede de Monitoramento Qualitativo de Água Subterrânea. 
Os principais propósitos do monitoramento da qualidade de água subterrânea são: fornecer 

informação para classificação do estado químico da água; identificar áreas com alterações de 

qualidade; e estabelecer a presença de tendências significativas de aumento na concentração de 

poluentes. 

A resolução CONAMA 396/2008 estabelece que “os parâmetros a serem selecionados para 

subsidiar a proposta de enquadramento das águas subterrâneas em classes deverão ser escolhidos 

em função dos usos preponderantes, das características hidrogeológicas, hidrogeoquímicas, das 

fontes de poluição e outros critérios técnicos definidos pelo órgão competente”. Dentre os 

parâmetros selecionados, deverão ser considerados, no mínimo, Sólidos Totais Dissolvidos, nitrato 

e coliformes termotolerantes, além de pH, turbidez, condutividade elétrica e nível de água. 

A implantação de pontos de monitoramento qualitativo, em proximidade com aqueles 

dedicados à rede quantitativa, auxilia na interpretação dos resultados em ambos os casos visto a 

interdependência comumente verificada entre os aspectos químicos e a variação dos níveis d’água 

3. UMA PROPOSTA DE REDE BÁSICA NACIONAL DE MONITORAMENTO 
INTEGRADO DE ÁGUAS SUBTERRÂNEA DO SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL 

As diretrizes e principais elementos para implantação da rede básica nacional de 

monitoramento integrado de água subterrânea foram estabelecidos a partir de reuniões internas que 

contaram com a presença de coordenadores e especialistas da CPRM, além de consultores ligados a 

instituições de ensino e pesquisa (UNESP – Universidade de Rio Claro e UFC – Universidade 

Federal do Ceará), companhia de saneamento (COMPESA – Companhia de Saneamento do Estado 

de Pernambuco) e órgãos ambientais (SMA/SP – Secretaria de Meio Ambiente do Estado de São 

Paulo e CETESB – Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental).  
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Ressalte-se que a definição do projeto foi pautada pelas determinações e orientações 

contidas no sistema normativo que trata direta ou indiretamente dos recursos hídricos subterrâneos, 

além das diretrizes estabelecidas no Plano Nacional de Recursos Hídricos e em seu detalhamento, o 

Programa Nacional de Águas Subterrâneas. 

3.1. Monitoramento de Água Subterrânea: Definição 
A definição estabelecida para o monitoramento corresponde àquela apresentada por Vrba 

(2006) que de forma concisa descreve os principais elementos e procedimentos que devem abranger 

o monitoramento: “Programa contínuo, metodológica e tecnicamente padronizado, de aquisição de 

medidas, de procedimentos de amostragem e de análises laboratoriais de parâmetros físicos, 

químicos e bacteriológicos”. Esta conceituação contém dois aspectos fundamentais ao êxito de um 

programa de monitoramento que devem ser enfatizados: continuidade e padronização de 

procedimentos. 

3.2. Objetivo Geral  
O objetivo geral do programa é ampliar a base de conhecimento hidrogeológico dos 

aqüíferos brasileiros e acompanhar as alterações espaciais e temporais na qualidade e quantidade 

das águas subterrâneas para fins de gestão integrada de recursos hídricos.  

A concepção do programa levou em conta que a rede proposta não corresponde a uma rede 

quali-quantitativa integrada no sentido de que esta irá atender de forma ampla as funções 

específicas de cada um dos tipos. Tal fato decorre das diferenças de objetivos, o que implica 

eventualmente em locais distintos para implantação, aliadas à dificuldade em se proceder a coleta 

de parâmetros hidráulicos e de amostras de água em um mesmo poço (ou piezômetro). No primeiro 

caso, o ideal é o emprego de poços dedicados que não estejam em bombeamento e no segundo, 

poços produtivos que facilitem a amostragem. Além disso, existe a questão do elevado custo de 

operação e manutenção de uma rede com dupla função. Tradicionalmente, o que se verifica em 

vários países é que o monitoramento da rede quantitativa nacional é de competência dos serviços 

geológicos, ou instituições similares, enquanto a rede qualitativa fica a cargo de órgãos ambientais.  

O que se propõe é uma rede essencialmente quantitativa, porém com medições diárias de 

dois parâmetros físico-químicos (condutividade elétrica e temperatura) e análises químicas 

completas a cada período de cinco anos, ou se houver variações significativas nos parâmetros 

diários que justifique a coleta em intervalo mais reduzido. Desta forma, será possível estabelecer a 

caracterização hidrogeoquímica da água e verificar a relação entre mudanças de nível e variações na 

concentração de sais, incluindo a indicação de intrusão salina. No entanto, a identificação e o 

acompanhamento de problemas ambientais, ainda que regionalmente, irá exigir uma rede de 

configuração distinta. 
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Ressalta-se ainda que um dos principais aspectos deste programa refere-se à concepção de 

um monitoramento integrado (águas subterrâneas e superficiais) em que o ambiente aquático é 

considerado de forma inteiramente interrelacionável e não fracionada nos diversos componentes. 

Portanto, o monitoramento deve permitir também a compreensão e avaliação do fluxo subterrâneo 

entre os aqüíferos e os cursos d’água e entre os aqüíferos e os ecossistemas terrestres.  

3.3. Critérios de Seleção de Aqüíferos a serem Monitorados 
Considerando a grande variedade hidrogeológica do país, associada às significativas 

diferenças sociais e econômicas que se traduzem em demandas distintas por água tanto em natureza 

quanto em volume, tornou-se necessário estabelecer critérios de priorização de aqüíferos a serem 

monitorados. Além disso, em função dos altos custos operacionais e a relativa complexidade na 

estruturação e implantação de uma rede de monitoramento é recomendável que o projeto seja 

instituído de forma gradual. 

Os critérios de seleção dos aqüíferos que deverão ser primeiramente contemplados pelo 

programa de monitoramento são: 

• Aqüíferos sedimentares e cársticos. Foi dada prioridade a esses dois tipos de aqüíferos visto 

que apresentam maior volume de explotação e consequentemente, atendem às maiores 

demandas. Adicionalmente, por exibirem anisotropia menos pronunciada se comparados aos 

aqüíferos fissurados, em especial os sedimentares, fornecem menor complexidade ao 

planejamento da rede. 

• Importância sócio-econômica da água. Refere-se a uma estimativa do valor da água 

subterrânea para a manutenção ou desenvolvimento sócio-econômico de uma região. 

• Uso da água para abastecimento público. Considerando que o abastecimento público possui 

primazia dentre os demais tipos de demanda, o uso primordial da água subterrânea para 

consumo humano foi considerado um aspecto relevante na seleção dos aqüíferos. 

• Aspectos de vulnerabilidade natural e riscos. Aqüíferos importantes para o país, em vista do 

uso atual ou potencial de água subterrânea, que apresentam elevada vulnerabilidade natural à 

contaminação e/ou se encontram em risco de degradação qualitativa e quantitativa devem, 

necessariamente, ser monitorados como forma de assegurar a manutenção e conservação de 

sua função.  

• Representatividade espacial do aqüífero. Visto que o programa envolve a implantação e 

operação de uma rede de âmbito nacional, deverão ser privilegiados os aqüíferos de 

dimensões regionais e que, preferencialmente, abrangem territórios de dois ou mais estados. 

Este aspecto também se deve à preocupação de não se sobrepor à autonomia dos Estados em 
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estruturar e operar sua própria rede de monitoramento, em especial, para aqueles aqüíferos 

cujas dimensões encontram-se restritas à sua jurisdição. 

• Existência de poços para monitoramento. Em virtude do elevado custo de perfuração de 

poços de observação e a fim de se otimizar os recursos disponíveis será dada preferência aos 

aqüíferos que apresentam um número relativamente elevado de poços tubulares, indicando 

maior probabilidade de emprego de poços existentes na rede. A quantidade de poços pode 

ser estimada por meio do SIAGAS e/ou dos registros de órgãos gestores e companhias de 

saneamento. 

3.4. Características dos Pontos de Monitoramento 
A rede será composta por dois tipos de pontos de monitoramento: 

• Poços tubulares existentes que atendam os objetivos da rede básica nacional e os 

critérios pré-definidos. Estes poços, selecionados a partir da base de dados do SIAGAS e 

de instituições estaduais, deverão ser avaliados quanto aos aspectos construtivos, 

locacionais e de manutenção para que a qualidade dos dados a serem obtidos possa ser 

assegurada.  

• Poços de monitoramento construídos para a rede básica nacional. Deverão ser 

construídos poços de observação em locais em que não foram identificados poços 

tubulares capazes de serem aproveitados para a rede e que são considerados 

fundamentais para a compreensão da resposta do aqüífero tanto para as variações 

naturais quanto para as pressões a que está submetido.  

3.4.1. Critérios de seleção de poços tubulares existentes  

Todo o projeto de monitoramento é integralmente dependente de uma rede de poços de 

observação. Um monitoramento quantitativo efetivo será aquele em que os pontos de observação 

são capazes de identificar o impacto potencial das pressões existentes e a evolução do nível d’água 

a curto, médio e longo termos. 

Portanto, a seleção dos poços existentes deve ser feita de forma bastante criteriosa, 

considerando os seguintes aspectos: 

• Ser representativo das condições aqüíferas específicas a serem monitoradas, com filtros 

localizados em uma única unidade hidrogeológica. Este critério determina que os 

aspectos hidráulicos e litológicos devam ser característicos do aqüífero selecionado. 

Além disso, é preciso assegurar que a(s) entrada(s) d’água esteja(m) restrita(s) àquele 

aqüífero.  
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• Possuir perfis técnico, construtivo e litológico. Além dessas informações, deve ser feita 

verificação em campo da situação atual do poço e uma análise de como esta pode 

influenciar no dado a ser obtido no monitoramento. 

• Ter sido construído de acordo com as normas ABNT. A construção correta do poço 

implica em maior segurança na confiabilidade do dado de monitoramento; 

• Estar localizado, preferencialmente, próximo à rede de monitoramento 

hidrometeorológico. A interpretação dos dados requer informações hidrometeorológicas, 

em especial da pluviosidade e, em casos de conexão hidráulica com cursos d’água, da 

vazão. Este critério tem o propósito também de subsidiar a gestão integrada das águas.  

• Possuir condições locais de segurança. Este é um aspecto desejável, mas não restritivo. 

Abrange a existência de cerca de proteção, acesso fácil e de um responsável pela 

manutenção do poço. Tais condições deverão ser estabelecidas, caso o poço não as 

possua. 

Deve-se acrescentar ainda que como a rede proposta é essencialmente quantitativa, os poços 

deverão ser dedicados visto que não devem ser bombeados ou então por apenas curtos períodos de 

tempo de modo que as medidas de nível d’água possam refletir as condições naturais. 

Adicionalmente, a localização dos pontos deve estar fora da influência hidráulica imediata das 

pressões, de forma que as variações diárias decorrentes do bombeamento não sejam evidentes no 

dado obtido. 

3.4.2. Critérios para construção de poços de monitoramento 

É certo que o programa de uma rede de monitoramento para um determinado sistema 

aqüífero não poderá ser construído somente com os poços existentes, sendo exigida a perfuração de 

piezômetros simples ou multiníveis. Estes poços de observação deverão ser perfurados conforme os 

seguintes preceitos: 

• Estarem localizados, preferencialmente, próximo à rede de monitoramento 

hidrometeorológico. Do mesmo modo que no item anterior, há a preocupação com obtenção 

de dados complementares para análise e interpretação dos resultados do monitoramento bem 

como com a gestão integrada das águas. 

• Serem construídos, preferencialmente, com profundidade de até 50 metros. Considerando os 

elevados custos de perfuração, a construção de novos poços irá privilegiar as porções livres 

e áreas de recarga dos aqüíferos e, portanto, esse valor deve ser entendido como uma média. 

Entretanto, dadas as significativas variações hidrogeológicas e a diversidade de pressões 

sofridas pelos aqüíferos no território brasileiro é possível que, eventualmente, seja 

necessária a perfuração de poços com profundidades muito maiores. 
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• Serem projetados e construídos de acordo com as normas ABNT, especialmente, a NBR 

13895 que trata da construção de poços de monitoramente e amostragem. 

3.4.3. Densidade de Pontos de Monitoramento 

A rede de monitoramento deve incluir pontos de controle com densidade suficiente para 

obtenção de valores representativos das condições hidrogeológicas: carga hidráulica, variações de 

nível d’água e alterações de qualidade, de curto e longo prazo, em função da dinâmica de fluxo. 

deste modo, a malha de poços terá uma densidade variável dependente do uso da água, uso e 

ocupação do solo, densidade demográfica e a extensão regional do aqüífero.  

3.4.4. Periodicidade e parâmetros de monitoramento 

Na estruturação de uma rede de monitoramento é necessário o adequado planejamento da 

periodicidade de observação e do tipo e quantidade de parâmetros de medida e análise. Para a rede 

programada, de caráter essencialmente quantitativo, o cotejo de custos e dos dados considerados 

satisfatórios ao cumprimento dos objetivos definidos para o programa conduziu à seguinte 

configuração: 

• Medidas diárias de nível d’água, condutividade elétrica e temperatura. 

• Medidas mensais de taxa de infiltração; 

• Análises físico-químicas envolvendo parâmetros inorgânicos (íons maiores, menores e 

metais pesados) e demais parâmetros selecionados em função do uso e ocupação da área. A 

coleta será feita na instalação do ponto de observação e a cada cinco anos, ou ainda quando 

houver anomalias significativas no valor médio da condutividade elétrica.  

Eventualmente, poderão ser monitorados vazão e nível dinâmico em poços de produção, em 

especial, de companhias de saneamento e em áreas de uso intensivo de água subterrânea. 

Os parâmetros mínimos selecionados para análise química encontram-se apresentados na 

Tabela 7. 

3.4.5. Instrumentação 

A escolha do grau de automação a ser implantado para a rede de monitoramento levou em 

conta diversos fatores: objetivos do programa, custos, facilidade operacional, qualidade, 

confiabilidade e precisão das medidas.  

Assim sendo, optou-se pelo grau de automação dois, conforme a classificação de Kiang e 

Carnier Neto (2006), em que um datalogger efetua, automaticamente, a medição e o 

armazenamento em intervalos pré-estabelecidos, normalmente de curta duração. Os resultados 

permanecem no local do monitoramente e são transferidos periodicamente por um operador humano 

para um computador.  
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Tabela 7. Relação dos parâmetros mínimos para analise química. 

Parâmetros 
pH Eh Temperatura Condutividade 

Elétrica 
Sólidos 
Dissolvidos Totais 

Resíduo Seco 
180oC 

Turbidez  Cor Dureza Total Alcalinidade de 
Bicarbonato 

Alcalinidade de 
Carbonato 

Alcalinidade de 
Hidróxido 

Alumínio Total Arsênio Total Bário Total 

Boro Total Carbono Orgânico 
Dissolvido 

Cálcio Total Cádmio Total Cloreto Total 

Chumbo Total Cobre Total Cobalto Total Cromo Total Ferro Total 

Fluoreto Total Fósforo Magnésio Total Manganês Total Mercúrio Total 

Nitrato Nitrogênio Kjeldhal 
(combinação amônia 
e Norganico) 

Níquel Total Selênio Total Sódio Total 

Sulfato Sílica Vanádio Total Zinco Total  

 
Foi prevista a aquisição de conjuntos formados por dataloggers com sensores para 

determinação do nível d’água, temperatura e condutividade elétrica e os respectivos cabos, fontes de 

energia (preferencialmente baterias) e software para configuração e leitura do datalogger. Medidores 

manuais de níveis d’água deverão ser também adquiridos e funcionarão para aferição dos resultados e, 

ocasionalmente, para realização de medidas nas situações de não funcionamento e manutenção dos 

equipamentos automáticos. 

Visando a determinação da taxa de recarga, importante para interpretação dos dados do 

monitoramento, serão instalados infiltrômetros de gaveta, preferencialmente na proximidade de 

estações hidrometeorológicas. As medidas do nível d’água serão determinadas por sensores à 

semelhança dos poços de observação. 

Em determinadas circunstâncias, a critério do hidrogeológo responsável pelo planejamento 

da rede no aquífero ou local específico, pode ser estabelecido grau de automação 0 ou 3. No 

primeiro caso, há a manipulação, por um operador humano, do instrumento de medida (por 

exemplo, um medidor de nível que deve ser baixado dentro do poço, ou uma amostra de água deve 

ser colhida para a medição de condutividade elétrica). O intervalo de medição é previamente 

estabelecido (diário, semanal, mensal etc) e o registro da medida é feito em uma planilha de papel. 

Já no grau 3, tanto a medição e armazenamento quanto a transferência dos dados medidos são 

realizados de maneira automática, à distância, usando-se meios de comunicação de dados 

(telemetria).  

Visto que uma das grandes preocupações ao se empregar equipamentos mais sofisticados 

tecnologicamente consiste na possibilidade de roubos ou danos deverão ser adotadas medidas para 

garantir a sua integridade. 
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3.4.6. Armazenamento, tratamento e disponibilização das informações 

O sistema de informações de água subterrânea, a ser disponibilizado aos diversos usuários, 

deverá ser construído de tal maneira que os dados do monitoramento - analisados, transformados e 

tratados estatísticamente – sejam transmitidos de forma clara, interativa e com recursos gráficos. 

Esta ênfase baseia-se no fato de que ainda que os dados do monitoramento sejam de alta qualidade, 

mas a forma de apresentação e disponibilização não é inteligível ao usuário, os resultados do 

programa de monitoramento não serão efetivamente utilizados e todo o gasto em sua construção e 

operação não terá o retorno esperado. É necessário que os dados brutos obtidos no monitoramento 

sejam transformados em informação de modo a atender às diferentes demandas dos usuários e 

fornecer suporte à tomada de decisões. 

3.4.7. Integração com as redes de monitoramento regional ou específico 

O Programa Nacional de Águas Subterrâneas - PNAS destaca “a necessidade de que os 

órgãos, em diversas instâncias, que têm atribuições na gestão das águas subterrâneas estejam 

devidamente articulados a fim de viabilizar a gestão integrada, com o estabelecimento de 

mecanismos de integração e articulação interinstitucional, intra-institucional e intersetorial”. Este 

documento reforça que apesar da dominialidade das águas subterrâneas pertencer aos Estados é 

necessária a abordagem da gestão integrada, no nível nacional, como preconizado pela lei 9.433/97. 

Dentre os objetivos estabelecidos no subprograma do PNAS “Ampliação do Conhecimento 

Hidrogeológico Básico”, está prevista a contribuição na concepção, planejamento e implementação 

de redes básicas de monitoramento quali-quantitativo de águas subterrâneas, de caráter regional. 

Assim, pode-se presumir que serão buscados meios de se estabelecer uma padronização mínima em 

termos de procedimentos de medida, amostragem e análise, a despeito das diferenças 

hidrogeológicas e de intensidade de uso das águas subterrâneas. 

O programa nacional de monitoramento de águas subterrâneas proposto deverá 

complementar os programas regionais de monitoramento ainda que as diretrizes destes estejam 

orientadas, principalmente, para questões inerentes à gestão dos recursos hídricos em determinados 

locais tais como o acompanhamento das atividades que causam contaminação (potencial ou real) e a 

proteção das regiões de captação de água para abastecimento. Deste modo, as atividades previstas 

para o programa, incluindo a concepção e estruturação, deverão ser previamente apresentadas e 

discutidas de modo que se estabeleça estreita articulação com os órgãos gestores estaduais de 

recursos hídricos, companhias de saneamento e demais entidades que operam uma rede de 

monitoramento. 

Para a formulação das diretrizes de articulação de redes considerou-se dois tipos de  redes de 

monitoramento, conforme o objetivo: 1) Monitoramento Regional - rede operada pelos órgãos 
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gestores estaduais; e 2) Monitoramento Específico – redes operadas por autarquias ou 

concessionárias de abastecimento, vigilância sanitária, comitês de bacias etc. 

O intercâmbio de informações será concretizado a partir de acordos de cooperação a serem 

firmados com os órgãos gestores e as entidades responsáveis pelo monitoramento específico, 

estabelecendo-se formas e periodicidade de transferência. Os dados que deverão ser incorporados 

ao sistema de informações do monitoramento nacional, advindos dessas instituições são: 

quantitativos, qualitativos além de dados outorgados de produção setorial e total. 

Considerando o exposto, a integração da rede nacional com as redes regionais tem como 

desafios: 

•  A integração do órgão responsável pela operação da rede nacional com os respectivos 

órgãos regionais; 

•  A padronização de procedimentos de medida, coleta e análise para que os resultados 

possam ser tratados e interpretados em conjunto; 

• Compatibilização dos sistemas de informação e banco de dados para que os dados possam 

ser utilizados, com facilidade, pelos órgãos gestores nas diversas instâncias. 

Um aspecto a ser destacado é que atualmente a CPRM - Serviço Geológico do Brasil possui 

convênios com vários órgãos gestores e companhias de saneamento no país para alimentação e 

acesso ao Banco de Dados do Sistema de Informações de Água Subterrâneas – SIAGAS. A 

existência desses acordos deverá facilitar a integração entre a rede nacional e as redes regionais de 

monitoramento. 

3.4.8. Integração da rede nacional de monitoramento de água subterrânea com as redes 

hidrometeorológicas nacional e estadual 

A importância da gestão integrada, em especial a inter-relação entre águas superficiais e 

subterrâneas, é mencionada como um dos fatores que induziram a formulação do Programa 

Nacional de Águas Subterrâneas - PNAS. Dentre as ações previstas no programa estão incluídas: i) 

fomentar a pesquisa básica e tecnológica para a gestão sistêmica e integrada das águas e 

caracterização dos fluxos de água entre os sistemas subterrâneo e superficial e com o meio 

ambiente, além da verificação da sua interferência na gestão das águas minerais; e ii) Promover a 

integração e a ampliação do Sistema Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos (SNIRH), 

com a inserção efetiva do tema das águas subterrâneas e estudos correlatos. 

O aspecto enfatizado pelo PNAS é que a gestão das águas subterrâneas não pode ser 

dissociada da das águas superficiais, visto a forte inter-relação destes dois componentes do ciclo 

hidrológico. Nesse contexto, é preciso vencer a tradicional separação entre o estudo das águas 

superficiais e subterrâneas. Esta realidade está mais relacionada com as dificuldades associadas à 
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definição de relações quantitativas do que com a ausência de necessidade de promover a gestão de 

forma integrada. 

Os benefícios de se realizar o monitoramento integrado das águas superficiais e subterrâneas e 

também de parâmetros climatológicos são os seguintes: 

• Permitir o cálculo do balanço hídrico com base em parâmetros mais consistentes; 

• Favorecer as estimativas de recarga, porosidade eficaz e reservas renováveis para os 

aqüíferos; 

• Estimar o tempo de residência das águas subterrâneas, partir das respostas do nível d’água e 

das vazões dos cursos d’água com referência a um evento de recarga,  

• Determinar a relação dos cursos d’água e o fluxo subterrâneo (rios efluentes e influentes); 

• Avaliar a influência dos aqüíferos na qualidade química dos cursos d’água ou vice-versa.  

4.0. AQUÍFEROS SELECIONADOS PARA IMPLANTAÇÃO PRIORITÁRIA DA REDE 

DE MONITORAMENTO 

A seleção dos aquíferos que serão prioritariamente contemplados para o monitoramento foi feita 

em reunião interna que contou com a presença de hidrogeólogos experientes do quadro da empresa, 

representantes de cada uma das regiões do país. Os critérios de escolha fundamentaram-se nos 

aspectos previamente estabelecidos . O método adotado para definiçao dos aqüíferos compreendeu 

a seguinte sequência: 

• Preparação de planilha contendo as principais características dos aqüíferos mais importantes 

do Brasil; 

• Apresentação por parte dos técnicos presentes de informações complementares referentes 

aos aqüíferos; 

• Avaliação dos aqüíferos quanto aos critérios estabelecidos. Para cada critério foi dada uma 

nota: 3 – alto; 2 - médio e 1 – baixo. Os aqüíferos que tiveram soma 11 ou 12 foram 

preliminarmente separados para análise quanto ao risco ou existência de interferências 

significativas de ordem quantitativa. Estes aspectos tidos como de grande importância na 

seleção conduziram à escolha de alguns aqüíferos com soma inferior a 11. 

• Definição de 10 aqüíferos com prioridade de monitoramento. A Tabela 8 relaciona os 

aqüíferos, as bacias e regiões em que estão inseridos e as unidades regionais que serão 

responsáveis pelo planejamento, implantação e operação da rede de monitoramento de cada 

unidade hidrogeológica. 

Os aqüíferos selecionados foram os seguintes: Alter do Chão, Açu, Serra Grande, Beberibe, 

Urucuia, Parecis, Furnas, Guarani, Bauru-Caiuá e Serra Geral. Esta relação não deve ser 

entendida como definitiva podendo ser ampliada, modificada ou reduzida a partir da avaliação 
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mais detalhada a respeito dos aqüíferos para a implantação da rede ou mesmo dos contatos que 

serão feitos com os órgãos gestores e companhias de saneamento. Além disso, esta corresponde 

à primeira fase do programa que será gradativamente estendido para outros aqüíferos.  

5.0. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A rede de monitoramento de água subterrânea, de âmbito nacional, constitui um importante 

instrumento para  a ampliação do conhecimento hidrogeológico para os principais aquíferos do país, 

bem como um suporte às medidas de proteção e conservação dos recursos hídricos subterrâneos. A 

integração com a rede hidrometereológica irá auxiliar na gestão conjunta dos recursos hídricos 

superficiais e subterrâneos. Além disso, irá fortalecer o papel do Serviço Geológico do Brasil como 

órgão responsável pela geração e disponibilização de dados e informações relativos aos recursos 

hídricos do país. 
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