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Resumo – A bacia do Paraíba do Sul é reconhecida por sua importância política, econômica e 

ambiental, localizando-se entre os Estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. É 

caracterizada por ser fortemente urbanizada e industrializada, com cerca de 70% das terras cobertos 

por campos e pastagens. Em face de todas as atividades econômicas que impactam negativamente 

na qualidade das águas da bacia e a susceptibilidade da população aos problemas relacionados à 

degradação ambiental, um programa de monitoramento de qualidade das águas superficiais é 

importante para suporte à gestão de recursos hídricos.  Dentro deste contexto que foi concebido o 

Projeto “Rede Integrada de Monitoramento Semi-Automático da Qualidade da Água do Rio Paraíba 

do Sul”, em que são monitorados 10 pontos ao longo da bacia e 24 parâmetros de qualidade da 

água. A proposta de reestruturação deste Programa envolve o estabelecimento de objetivos claros 

para o Programa, além do estabelecimento de diretrizes (categorias) para a macrolocalização dos 

pontos, a inserção de outros compartimentos para monitoramento (biótico e de sedimentos) e 

periodicidade de coleta em função destas diretrizes e dos compartimentos. Com isso espera-se que 

possa ser oferecido para a sociedade dados e informações mais precisas e amplas sobre esta 

importante bacia. 
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RESTRUCTURING PROPOSAL WITHIN THE SCOPE OF THE NATIONAL 

WATER AGENCY OF MONITORING WATER QUALITY PROGRAM IN 

THE PARAÍBA DO SUL RIVER BASIN. 
Abstract – The basin of the Paraíba do Sul is renowned for its political, economic and 

environmental importance, being located between the states of São Paulo, Minas Gerais and Rio de 

Janeiro. It is characterized by being highly urbanized and industrialized, with about 70% of the land 

covered by fields and pastures. In the face of all economic activities that negatively impact on water 

quality of the basin and the susceptibility of the population to the problems related to environmental 

degradation, a monitoring program for surface water quality is important to support the 

management of water resources. Within this context it was designed the project "Integrated 

Network of Semi-Automatic Water Quality Monitoring of the Paraiba do Sul River," in which 10 

points are monitored throughout the basin and 24 water quality parameters. The proposed 

restructuring of this program involves the establishment of clear goals for the program, in addition 

to establishing guidelines (categories) for macrolocation of the points, the inclusion of other 

compartments for monitoring (biotic and sediment) and frequency of sample according to these 

guidelines and compartments. With this, it is expected that it can be offered to the society data and 

information more accurate and wider about this important basin. 
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1. IMPORTÂNCIA DA BACIA DO PARAÍBA DO SUL  

A bacia hidrográfica do Paraíba do Sul é reconhecida por sua importância política, econômica 

e ambiental. Com uma área de drenagem de cerca de 55.500km², localiza-se na Região Sudeste 

entre os Estados de São Paulo (13.900km²), Minas Gerais (20.700km²) e Rio de Janeiro 

(20.900km²). A bacia do Paraíba do Sul drena uma das regiões mais desenvolvidas do país, 

abrangendo parte do Estado de São Paulo, na região conhecida como Vale do Paraíba Paulista, parte 

do Estado de Minas Gerais, denominada Zona da Mata Mineira, e metade do Estado do Rio de 

Janeiro (COPPETEC, 2002a). Em toda essa extensão há atualmente 180 municípios, 36 dos quais 

estão parcialmente inseridos na bacia, com uma população total de 5.588.237, 88,79% da qual vive 

nas áreas urbanas (ANA, 2001). 

Apesar da Bacia do Rio Paraíba do Sul ser fortemente urbanizada e industrializada, o 

principal usuário da água, em termos de volume de captação, é o setor de irrigação (49,73 m
3
/s), se 

não se considerarem as transposições dos rios Paraíba do Sul (160 m
3
/s) e Piraí (20 m

3
/s) para a 

Região Metropolitana do Rio de Janeiro (RMRJ). O abastecimento urbano utiliza cerca de 16,50 

m
3
/s enquanto que o setor industrial capta 13,65 m3/s, superando somente o setor de pecuária, cujo 

consumo é inferior a 4 m
3
/s (Souza-Júnior, 2004). 

Um significativo elemento poluidor da Bacia do Rio Paraíba do Sul é a indústria da pecuária. 

Essa atividade econômica é a que ocupa a maior extensão na bacia. Cerca de 70% das terras estão 

cobertos por campos/pastagens, em sua maioria deterioradas pelas reiteradas queimadas e pelo 

pisoteio do gado. Por sua vez, a agricultura ocupa uma área bem menor, de cerca de 10%, apesar de 

representar uma das mais importantes fontes de poluição do solo e da água devido ao uso 

descontrolado de fertilizantes e agrotóxicos (Souza-Júnior, 2004). 

  Além disso, são lançados, diariamente, cerca de um bilhão de litros de esgoto sanitário no 

rio Paraíba do Sul (noventa por cento dos municípios da Bacia não possuem estações de tratamento 

de esgoto); além dos efluentes industriais, os orgânicos e os tóxicos, principalmente metais pesados 

e ainda, esgoto de origem hospitalar. Outros fatores que contribuem para a degradação ambiental da 

bacia são: a disposição inadequada de resíduos; o desmatamento indiscriminado, provocando a 

erosão que acarreta a perda da fertilidade do solo e o assoreamento dos rios, agravando as 

consequências das enchentes; o uso indevido e não controlado de agrotóxicos; a extração abusiva de 

areia; a ocupação desordenada do solo entre outros (CEIVAP, 2002). 

 No aspecto sócio-ambiental, cabe destaque a importância do rio Paraíba do Sul para a 

atividade da pesca artesanal e comercial, mais importante em seu estuário, em Atafona-RJ, mas 

também ao longo de todo o rio.  A bacia conta com cento e sessenta e nove (169) espécies de 

peixes, das quais cento e quinze (115) nativas e dezesseis (16) introduzidas de água doce, e trinta e 

oito (38) marinhas (CEIVAP, 2002). Além disso, cabe destacar a presença de pelo menos uma 

espécie de peixe considerada Criticamente Ameaçada pela IUCN e que é endêmica da bacia do 

Paraíba do Sul, o Steindachneiridion parahybae, conhecido popularmente como Surubim-do-

Paraíba, denotando a importância também ecológica para a Bacia (ICMBio, 2010). 

Além do Surubim-do-Paraíba, outras 4 espécies de peixes, 1 espécie de quelônio e 3 espécies 

de crustáceos estão ameaçadas de extinção, e já fazem parte de uma iniciativa do Governo Federal 

de implementação do “Plano de Ação Nacional para a Conservação das Espécies Aquáticas 

Ameaçadas de Extinção da Bacia do rio Paraíba do Sul” (ICMBio, 2010). 

Em face de todas as atividades econômicas que impactam negativamente na qualidade das 

águas da bacia e a susceptibilidade da população aos problemas relacionados à poluição hídrica e 

degradação ambiental, um programa de monitoramento de qualidade das águas superficiais é de 

extrema importância para suporte a gestão de recursos hídricos e ambientais. 
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Dentro deste contexto, foi concebido o Projeto “Rede Integrada de Monitoramento Semi-

Automático da Qualidade da Água do Rio Paraíba do Sul” com base em um estudo elaborado pelo 

Laboratório de Hidrologia e Estudos de Meio Ambiente da COPPE/UFRJ (COPPETEC, 2002b). 

A proposta foi a adoção de uma solução tecnológica de baixo custo e que pôde ser implantada 

em curto prazo, utilizando sondas portáteis de análise de qualidade da água associadas a um sistema 

de transmissão de dados via telefonia celular. 

2. PROPOSTA DE MONITORAMENTO SEMIAUTOMÁTICO DA QUALIDADE DA 

ÁGUA DO RIO PARAÍBA DO SUL 

Atualmente, a rede proposta para o monitoramento semiautomático da qualidade da água do 

rio Paraíba do Sul é composta por 10 pontos localizados ao longo da bacia e que são coincidentes 

com as estações pluviométricas e fluviométricas da Rede Hidrometeorológica Nacional. Os 

municípios e distritos englobados são: Jacareí (SP), Queluz (SP), Volta Redonda (RJ), Vargem 

Alegre (MG), Sapucaia (RJ), Matias Barbosa (MG), Leopoldina (MG), Patrocínio do Muriaé (MG), 

Santo Antônio de Pádua (RJ) e Campos (RJ). Os rios selecionados para o monitoramento são 

Paraíba do Sul, Paraibuna, Muriaé e Pomba. 

São analisados uma série de 24 parâmetros de qualidade de água, que são incluídos para 

análise de nutrientes e metais, outros para detecção de poluição de indústrias químicas, 

contaminação por esgoto doméstico, erosão, além de dois deles, clorofila a e fitoplâncton referirem-

se a uma análise de biodiversidade. 

A escolha dos parâmetros analisados nas amostras coletadas no campo foi feita através de 

uma pesquisa em documentos da EPA (Environmental Protection Agency – USA) e do 

levantamento das atividades e tipologias das indústrias presentes na bacia em seus diversos trechos 

entre as estações, através do Cadastro de Usuários fornecidos pela ANA, em um estudo efetuado 

pelos técnicos da Companhia de Pesquisas em Recursos Minerais (CPRM).  

Para os parâmetros que são avaliados por sonda multiparamétrica de qualidade de água são 

realizadas medições, duas vezes ao dia, juntamente com nível e precipitação, coincidindo com o 

horário padronizado na operação da convencional, ou seja, às 7h e às 17h. 

As coletas de amostras para análise em laboratório são realizadas a cada três meses, 

juntamente com as atividades de supervisão e manutenção dos equipamentos. As amostras são 

coletadas e enviadas, por meio de SEDEX 10 ou transporte rodoviário para os laboratórios, com 

refrigeração e algumas com conservantes, no limite de 24 horas para evitar a alteração de suas 

características originais. 

O aplicativo para transmissão e recepção de dados hidrológicos e de qualidade da água via 

telefonia celular foi desenvolvido em linguagem JAVA para a tecnologia GSM/GPRS por uma 

empresa contratada pela ANA – Agência Nacional de Águas. Os dados são recebidos na “web” e 

armazenados em um banco de dados que permite um acesso hierarquizado com diferentes níveis de 

permissão. A equipe da CPRM, localizada no escritório no Rio de Janeiro, analisa os dados 

recebidos, corrigindo ou eliminando dados duvidosos. O banco de dados permite acesso a usuários 

administradores do sistema, que têm permissão também para cadastrar agentes e usuários parceiros 

que podem incluir medições e visualizar relatórios e alertas. 

Os dados gerados com o Projeto têm sido satisfatórios, permitindo uma caracterização geral 

da qualidade de água da bacia e priorização dos parâmetros de qualidade de água para análise, bem 

como uma avaliação a posteriori dos acidentes ambientais ocorridos. Assim aconteceu para aquele 

acidente de 2007, em que houve um rompimento da barragem de rejeitos, lançando cerca de dois 

bilhões de litros de lama que atingiram o rio Muriaé. 
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No entanto, faz parte do ciclo normal de programas de monitoramento de qualidade da água a 

sua revisão, a partir dos dados e informações já gerados pelo programa, bem como a incorporação 

de novos fatores que se fazem importantes a época (AUSTRALIA, 2009).  

Neste sentido, dada a sua importância de ordem econômica, social e ambiental, e levando em 

consideração as iniciativas já exitosas de monitoramento da bacia, faz sentido que este programa de 

monitoramento de qualidade da água seja reestruturado sob uma nova perspectiva, condizente com 

a sua importância e localização geográfica dentro do contexto nacional. 

 

3. A REESTRUTURAÇÃO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE QUALIDADE 

DA ÁGUA  

3.1 – Explanação dos Objetivos, Novos compartimentos e Periodicidade de Coletas  

Dentro desta proposta de reestruturação do programa de monitoramento de qualidade de água 

da bacia do Paraíba do Sul faz-se necessário esclarecer seus objetivos, que a priori são os listados 

abaixo: 

1) Monitoramento espacial e temporal da qualidade de água na bacia; 

2) Avaliar as condições de entrega de qualidade da água dos principais afluentes do Paraíba do 

Sul e deste para o Oceano Atlântico; 

3) Criar condições para o desenvolvimento de um sistema de alerta para eventos de poluição; 

4) Avaliar a recuperação/depuração dos corpos hídricos em uma escala espacial e temporal; 

5) Avaliar adequação da qualidade da água aos usos preponderantes na bacia. 

Uma ampla gama de reconhecidas instituições poderia participar do planejamento e execução 

do Programa, aproveitando-se da oportunidade da localização geográfica da Bacia. Entre estas 

instituições destacam-se ANA e CPRM, Universidades, Companhias de Abastecimento (com base 

em relatórios de qualidade de água com parâmetros da Portaria MS 2914/2011), Concessionárias do 

setor elétrico (com base em nos parâmetros da Resolução Conjunta ANA/ANEEL n. 3/2010), 

Ibama e entidades estaduais de meio ambiente e recursos hídricos dos três estados participantes, São 

Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. 

A necessidade de envolvimento de outros parceiros no Programa é recomendada 

(AUSTRALIA, 2009), no que se refere principalmente às entidades estaduais de meio ambiente e 

recursos hídricos dos três estados. Esta integração otimizaria recursos de todos os tipos, equipes e 

custeios aplicados a operação das redes de monitoramento de qualidade e quantidade de água, 

aumentando-se o número de pontos amostrados nas bacias de interesse, sem que isso implicasse 

grandes aportes de recursos para cada entidade. 

É natural que possa haver alguma incompatibilidade entre os procedimentos de aquisição e 

armazenamento dos dados coletados entre as diferentes instituições envolvidas, o que pode gerar 

alguma dificuldade na capacidade de comparação. No entanto, é desejável que se possa planejar de 

maneira integrada a operação das entidades numa bacia que é comum a todas. 

De acordo com o Protocolo de Desenho de Programa de Monitoramento de Qualidade da 

Água da Austrália (AUSTRALIA, 2009), um dos objetivos finais para a construção de uma 

estratégia global para a um Programa de Monitoramento é permitir comparação de resultados entre 

programas de monitoramento similares por meio de métodos de análise e amostragem consistentes. 

Um primeiro e importante aspecto da reestruturação do Programa refere-se ao desenho da 

rede de monitoramento. Tradicionalmente, redes de monitoramento de qualidade da água têm sido 

desenhadas com base na experiência e indução dos gestores, ao invés de serem baseadas em 

desenhos sistemáticos e objetivos de monitoramento específicos (Park et al., 2006). Neste caso, a 
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distribuição dos pontos pela bacia deve necessariamente incorporar algumas características 

(categorias) de macrolocalização, conforme apontado na Tabela 1. 

 

Tabela 1 – Categorias dos pontos da rede de monitoramento de qualidade de água e respectivas 

descrições. 

Categoria de Ponto Descrição 

Referência Cabeceiras dos principais afluentes.  

Entrega Confluências com canal principal + foz.  

Poluição doméstica/industrial Em centros urbanos e industriais.  

Poluição Agropecuária Em região agropecuária.  

Poluição Mineração A jusante de regiões de mineração.  

Depuração 
Trecho jusante dos pontos de poluição doméstica/industrial, 

agropecuária e mineração.  

 

Um aspecto importante é que existe interesse em questões na escala de bacia, então é 

necessário que se represente dentro da rede a bacia como um todo, desde suas cabeceiras até sua 

foz. Isto é muito difícil de ser atingido, pois locais únicos são somente representativos destes locais, 

e não da bacia como um todo (AUSTRALIA, 2009). Associado a esse problema emerge o fato de 

que também existem objetivos que estão em escala local, e a rede de monitoramento de qualidade 

da água precisa contemplar os objetivos nessas duas escalas. 

Outro importante aspecto a ser levado em consideração nessa reestruturação são as 

amostragens no compartimento de sedimentos. O sedimento tem sido cada vez mais utilizado em 

estudos de avaliação da qualidade de ecossistemas aquáticos, por retratar condições históricas das 

influências das atividades antropogênicas sobre esses ambientes, nem sempre detectáveis pelo uso 

de variáveis em água (CETESB, 2006). 

Particularmente sobre os elementos-traço em águas superficiais, apenas uma pequena porção 

deles apresentam-se dissolvidos. Destes, uma fração mínima se apresenta como cátions livres ou 

hidratados, uma vez que os íons metálicos formam complexos estáveis com uma grande variedade 

de compostos orgânicos e inorgânicos (Esteves, 1998). Assim, é mais apropriado a um 

monitoramento considerar elementos-traço tanto na água quanto no sedimento. 

As substâncias químicas depositadas nos sedimentos podem eventualmente solubilizar-se 

novamente, especialmente a partir de alterações físico-químicas que levem a uma diminuição do 

caráter redutor do ambiente sedimentar (Hoffman et al., 2003), como por exemplo, a ressuspensão 

dos sedimentos (natural ou resultado de atividade humana), bombeamento de água com maior 

concentração de oxigênio em consequência da atividade biológica bentônica, entre outros eventos, 

provocando a mobilização de elementos-traço. Os contaminantes acumulados nos sedimentos - 

muitas vezes durante longos períodos – podem, desta forma, entrar novamente em solução através 

de processos físico-químicos como a ressolubilização e difusão, e assim comprometer a qualidade 

de água do ponto de vista ambiental e de saúde humana. Além disso, a contaminação dos 

sedimentos pode não apenas afetar os organismos bentônicos diretamente como também ser 

incorporada à biota bentônica e transferida através da cadeia trófica dos sistemas aquáticos, 

expondo organismos de níveis tróficos superiores, incluindo seres humanos. 

Além do compartimento de sedimentos, a reestruturação deste Programa deve envolver a 

incorporação de outras variáveis bióticas além do fitoplâncton, como a riqueza, densidade e 
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diversidade do zooplâncton e zoobentos, na busca de indicadores biológicos confiáveis de qualidade 

da água.  

O uso das respostas dos organismos é a base dos bioindicadores. Bioindicadores são espécies 

escolhidas por sua sensibilidade ou tolerância a vários parâmetros, como poluição orgânica ou 

outros tipos de poluentes (Washington, 1984). O termo “resposta biológica” se refere ao conjunto 

de reações de um indivíduo ou uma comunidade em relação a um estímulo ou a um conjunto de 

estímulos (Armitage, 1995). Por estímulos entendemos algo que induza uma reação do indivíduo 

que possa ser percebida e medida na população ou na comunidade.  

Segundo Metcalfe (1989), o uso das respostas biológicas como indicadores de degradação 

ambiental é vantajoso em relação às medidas físicas e químicas da água, pois estas registram apenas 

o momento em que foram coletadas, como uma fotografia do rio, necessitando assim de um grande 

número de análises para a realização de um monitoramento temporal eficiente. 

Outra desvantagem é que, se forem feitas longe da fonte poluente, as medições químicas não 

serão capazes de detectar perturbações sutis sobre o ecossistema (Pratt e Coler, 1976). Por sua vez, 

os organismos integram as condições ambientais durante toda a sua vida, permitindo que a 

avaliação biológica seja utilizada com bastante eficiência na detecção tanto de ondas tóxicas 

intermitentes agudas quanto de lançamentos crônicos contínuos (De Pauw e Vanhooren, 1983). 

Além disso, as metodologias biológicas são bastante eficazes na avaliação de poluição não pontual 

(difusa), tendo, portanto, grande valor para avaliações em escala regional (Pratt e Coler, 1976). 

Para o cumprimento do terceiro objetivo, “criar condições para o desenvolvimento de um 

sistema de alerta para eventos de poluição” precisam ser avaliadas, inicialmente, todas as estações 

telemétricas de qualidade da água em operação na bacia, e se for necessário, a instalação de outras 

em locais estratégicos. Além disso, é necessário o estabelecimento de valores de alerta para cada 

estação, um local para armazenamento e análise dos dados (tratamento dos dados) relacionados a 

centros ou instituições de operação para emissão de sinal de alerta e disseminação de informações a 

órgãos e empresas relacionadas a saúde pública, além de atendimento emergencial à população. 

Com respeito a periodicidade das coletas, convém manter em alguns locais o já estabelecido e 

praticado do monitoramento semi-automático, ou seja, 2 vezes ao dia (7 h e 17h) para 

monitoramento com sonda multiparamétrica e envio dos dados via telefonia celular até que esteja 

implantado o monitoramento automático por estações telemétricas. 

Para os parâmetros de laboratório, recomenda-se que se siga uma periodicidade de acordo 

com a categoria de ponto de monitoramento e compartimento, conforme demostrado na Tabela 2. 

 

Tabela 2 – Periodicidade das coletas em diferentes compartimentos de acordo com a categoria do 

ponto. 

Categoria de Ponto Água Bruta Sedimentos Bioindicadores 

Referência 2 1 2 

Entrega 2 1 2 

Poluição 

doméstica/industrial 

4 1 2 

Poluição Agropecuária 4 1 2 

Poluição Mineração 2 1 2 

Depuração 4 1 2 

 



XX Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos 

Conforme pode ser constatado pela Tabela 2, a periodicidade das coletas varia entre os 

compartimentos em decorrência principalmente da velocidade das modificações dos parâmetros que 

se deseja acompanhar, atrelado a avaliação de otimização de recursos com a informação que deve 

ser produzida, relacionados também aos objetivos do Programa.  

 

3.2 – Gestão de Dados e Informações e do Programa  

Os dados gerados no Programa devem ser enviados ao portal já estruturado do RMQA, mas 

que também precisará ser reestruturado para receber novas funcionalidades, como por exemplo, o 

registro da remessa de dados, para o acompanhamento da operação do Programa.  

A geração das informações deverá ser realizada por Especialistas da ANA, em parceria com 

Pesquisadores da CPRM e Universidades. A divulgação dessas informações poderá ser realizada 

por meio de Relatórios: “Panorama de Qualidade de Água da Bacia do Paraíba do Sul”, com 

freqüência bianual. A confecção desse relatório ficará a cargo das equipes técnicas parceiras no 

Programa, com a supervisão da ANA. 

A reestruturação do portal do RMQA (rmqa.ana.gov.br) também deverá facilitar a 

compreensão dos dados gerados pelos setores usuários da bacia e público em geral por meio de uma 

interface amigável. Destaca-se que atualmente o acesso ao Portal de dados RMQA é restrito ao 

público. 

Com as parcerias com Universidades, pretende-se que os dados produzidos subsidiem a 

confecção de trabalhos acadêmicos. Dessa maneira, tanto o Programa de Monitoramento quanto as 

informações obtidas terão publicidade em âmbito nacional e internacional. 

Para a gestão interna do programa, pretende-se implantar um “Relatório Anual de 

Desempenho”, a ser elaborado pelas unidades executoras do monitoramento. Neste Relatório 

estarão contidas informações acerca da execução de atividades previstas no projeto e na planilha 

financeira. 

Um Relatório Anual de Execução de Projeto deverá ser elaborado pela equipe técnica da 

ANA. O objetivo do Relatório é analisar a consecução dos objetivos estabelecidos no planejamento, 

por meio de: avaliação da rede de monitoramento, periodicidade, dos parâmetros analisados, dos 

métodos empregados e da qualidade dos dados gerados. Por meio dessa ferramenta poderão ser 

efetuadas as revisões anuais e necessárias dentro do ciclo do Programa de Monitoramento, 

conforme recomenda diversos protocolos (UN/ECE, 2000; AUSTRALIA, 2009). 

Pretende-se que, com a reestruturação proposta, o novo Programa de Monitoramento da 

Qualidade da Água possa oferecer para a sociedade como um todo dados e informações muito mais 

precisas e amplas sobre a bacia do Paraíba do Sul, por meio de uma rede de parcerias que pode 

contribuir sobremaneira para a redução de custos e aumento da eficiência na execução das 

atividades do Programa.  
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