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RESUMO - O monitoramento da qualidade das águas subterrâneas no Estado de São Paulo, vem 
sendo realizado pela Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental CETESB desde 1990, 
sendo  trienal  a  publicação  do  Relatório  de  Qualidade  das  Águas  Subterrâneas.  Este  trabalho 
apresenta  a  metodologia  aplicada  para  o  monitoramento  das  águas  subterrâneas  no  Estado, 
considerando  os  procedimentos  de  coleta,  preservação  e  determinação  analítica,  bem como  os 
fundamentos  adotados  de  tratamento  estatístico  e,  de  forma  sintética,  os  resultados  do 
monitoramento realizado no triênio 2004-2006, destacando os valores de referência de qualidade 
para água subterrânea para os diferentes aqüíferos do Estado de São Paulo.
As  principais  conclusões  do  monitoramento  no  período  2004  a  2006  foram:  (1)  as  águas 
subterrâneas do estado apresentam, de forma geral, boa qualidade; (2) as concentrações da maioria 
dos parâmetros quando comparados com o período anterior, de 2001 e 2003, não se alteraram; (3) 
em alguns  pontos  de  monitoramento  persistem não  conformidades,  principalmente  por  nitrato, 
cromo e fluoreto; (4) observa-se tendência de aumento para nitrato nos aqüíferos e mais vulneráveis 
como o Bauru e o Guarani  em sua área livre;  e  (5) em função das centenas de casos de água 
subterrânea contaminada, recomenda-se aos usuários o monitoramento constante da água captada.

ABSTRACT - The activity of monitoring groundwater quality has been done by the Environmental 
Protection Agency of São Paulo State – CETESB since 1990 and each 3 years it is published a 
technical  report.  This paper presents the methodology for regional groundwater monitoring and 
brief of the results obtained in the period from 2004 up to 2006, pointing out the Quality Reference 
Values – VRQ for the main aquifers in the State.  The principal conclusions of this monitoring 
where: (1) groundwater in the State of São Paulo, in general manna,  presents good quality for the 
preponderant uses; (2)  concentrations of the most part of the monitored parameters are quite similar 
from those obtained in the period 2001-2003; (3) some monitoring points still does not meet the 
standards for human consumption, mainly for nitrate, chromium and fluoride; (4) it was observed 
an  up  trend  for  nitrate  in  vulnerable  aquifers  like  Bauru  and  unconfined  Guarani;  and  (5) 
considering thousands of  groundwater  contaminated  cases,  it  is  recommended to the users,  the 
constant monitoring of the quality of the catched groundwater.
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1 - INTRODUÇÃO

A água subterrânea  tem grande importância  para  o  desenvolvimento  sócio econômico do 

Estado de são Paulo. Em 1997, segundo levantamento efetuado pela CETESB, 72% dos municípios 

utilizavam total  ou parcialmente  desse  recurso hídrico (CETESB,  1997).  Atualmente,  80% dos 

municípios  paulistas  fazem uso,  parcial  ou totalmente  de águas subterrânea para abastecimento 

público  (CETESB,  2007).  Isto  demonstra  a  necessidade  do  monitoramento  da  qualidade  e 

quantidade da água subterrânea.

A CETESB executa o monitoramento regional da qualidade da água subterrânea do Estado de 

São Paulo, tendo como objetivo geral subsidiar ações de prevenção e controle da poluição para a 

Agência Ambiental Paulista e fornecer subsídios para a Gestão integrada desse recurso.

São  considerados  objetivos  específicos  do  monitoramento  de  qualidade  das  águas 

subterrâneas :

● Caracterizar a qualidade natural (hidrogeoquímica) das águas subterrâneas brutas dos corpos 

hídricos subterrâneos prioritários por bacias hidrográficas;

● Estabelecer Valores de Referência de Qualidade – VRQ, por Aqüífero;

● Avaliar as tendências das concentrações dos parâmetros monitorados, em períodos de 10 

anos;

● Identificar áreas com alterações de qualidade;

● Avaliar a eficácia dessas ações a longo termo; e

● Subsidiar a classificação para o enquadramento das águas subterrâneas.

O monitoramento está previsto nas atribuições da CETESB referentes a proteção e controle 

ambiental, incluindo-se para tal o planejamento das ações, como a programação e a realização de 

coleta de amostras, ensaios laboratoriais e análises de resultados.

Essa ação realizada pela CETESB tem sua origem datada de 1977 quando foi publicado um 

relatório  sobre a poluição das  águas subterrâneas no Estado de São Paulo,  que recomendava a 

implantação de uma rede fixa de monitoramento das águas subterrâneas em poços e nascentes e a 

execução  de um programa de amostragem regular  nestes  pontos.  Em 1990,  a  rede estadual  de 

monitoramento  ambiental  começou  a  ser  efetivamente  implementada,  fundamentalmente  para 

atender o disposto na Lei Estadual 6.134 de 02.07.1988, e seu regulamento, o Decreto Estadual 

32.955 de 07.02.1991, que tratam da proteção das águas subterrâneas. 

Nortearam a implantação dessa rede o critério de vulnerabilidade intrínseca dos aqüíferos à 

poluição bem como a utilização da água subterrânea  para abastecimento  público.  Os primeiros 

pontos de amostragem foram selecionados nas áreas  de afloramento do Aqüífero Guarani  e no 
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Aqüífero Bauru, no centro-oeste do Estado e foram selecionados 9 parâmetros como indicadores da 

qualidade  da  água (cloreto,  ferro  total,  dureza,  nitrato,  sólidos  totais  dissolvidos,  pH,  oxigênio 

consumido, coliformes totais e coliformes fecais). 

A rede  de  monitoramento  vem sendo  ampliada  em número  de  pontos  de  amostragens  e 

parâmetros  analisados,  visando  adequar  a  avaliação  da  qualidade  das  águas  subterrâneas  às 

necessidades  apontadas  nos  monitoramentos  já  realizados,  nos  licenciamentos  ambientais,  nos 

estudos  de  vulnerabilidade  e  nos  aspectos  inerentes  ao  crescimento  populacional,  urbano  e 

industrial  do Estado,  que vem determinando a  possibilidade  de alteração da  sua qualidade  e  o 

aumento de demanda pela água subterrânea. 

As informações ora apresentadas abordam a metodologia desenvolvida para o monitoramento 

da qualidade das águas subterrâneas e seus resultados no triênio 2004 – 2006, considerando as 

amostras coletadas semestralmente em 184 pontos de amostragem selecionados de forma a abranger 

os principais  aqüíferos do Estado, incluindo além dos poços de abastecimento público, poços e 

nascentes de águas minerais na Região Metropolitana da Grande São Paulo - RMSP, bem como 

poços particulares de uso industrial. Foi realizada uma interpretação estatística para a avaliação da 

qualidade das águas dos principais aqüíferos do Estado em comparação com os dados históricos. 

Ressalte-se  ainda  que  a  CETESB  realiza  o  monitoramento  de  caráter  regional.  Os 

empreendimentos potencialmente poluidores executam o auto monitoramento, que é considerado de 

caráter  local.  Além  disso,  cada  usuário  de  água  subterrânea,  seja  privado,  público  ou 

concessionárias, tem a responsabilidade de monitorar a qualidade da água captada em relação aos 

padrões estabelecidos para o uso a que se destina, especialmente nas de soluções alternativas de 

abastecimento,  como clubes,  condomínios,  hotéis,  hospitais  e  atividades  de  venda de  água por 

caminhão pipa.

O  monitoramento  regional  de  água  subterrânea  efetuada  pela  CETESB  não  substitui  a 

necessidade de monitoramento próprio pelos usuários de água subterrânea tratada ou não frente aos 

diversos usos, bem como o auto-monitoramento efetuado pelos responsáveis pelas fontes potenciais 

de poluição.
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2 - METODOLOGIA APLICADA PARA O MONITORAMENTO DA QUALIDADE DAS 
ÁGUAS SUBTERRÂNEAS 

2.1 - Etapas, atividades e subatividades de um sistema de monitoramento

O  monitoramento  das  águas  subterrâneas  é  uma  atividade  continuada  que  tem  etapas, 
atividades e subatividades como as descritas no Quadro 1 abaixo.

Quadro 1 - Etapas, atividades e subatividades de um sistema de monitoramento

ETAPAS ATIVIDADE SUBATIVIDADE

PROJETO DE

REDE
CONCEITUAÇÃO

Objetivos do monitoramento 

Bases Legais

Órgãos coordenadores e executores
Recursos financeiros e humanos (Logística)

IMPLANTAÇÃO DIMENSIONAMENTO

Seleção do corpo hídrico a ser monitorado

Decisão do número de pontos de amostragem

Seleção dos pontos de amostragem

Seleção de parâmetros a serem monitorados
Definição da freqüência de amostragem 

OPERAÇÃO

REALIZAÇÃO DE COLETA DE 

AMOSTRAS

Preparação das campanhas de coleta

Realização  das  coletas  -  técnicas  de  amostragem, 

preservação e transporte de amostras

ANÁLISES LABORATORIAIS Definição de metodologias analíticas 

GERENCIAMENTO DAS 

INFORMAÇÕES

Controle do erro analítico e consistência dos dados

Armazenamento de informações  consolidadas

Inclusão de informações de outras origens

Interpretação estatística 

Elaboração de mapas temáticos

Divulgação e Disponibilização de resultados
CONTROLE DE QUALIDADE Necessário em todas as etapas do monitoramento 

VALIDAÇÃO 
UTILIZAÇÃO DAS 

INFORMAÇÕES GERADAS

Avaliação  quanto  ao  atendimento  aos  objetivos 

propostos
Alteração, quando necessário, no projeto e/ou operação 

do monitoramento. 
Fonte: DIAS (2005)

2.2 - Distribuição e Seleção dos Pontos de Amostragem

“XVII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos”
4



Uma amostra é um subconjunto cujas propriedades se estudam com o fim de generalizá-las ao 

conjunto (ABNT, 1993). No caso da água subterrânea, significa um determinado volume de água 

coletado em poços com o fim de inferir as características físicas, químicas e biológicas do aqüífero 

de onde foi retirada.

A Agência Ambiental Européia recomenda uma densidade de 1 ponto de amostragem a cada 

25 km2 para áreas altamente impactadas e um ponto a cada 100 km2 em outras áreas (Koreimann et 

al., 1996 e Nixon et al., 1998 apud Dias, 2005). 

A  rede  regional  de  monitoramento  da  CETESB  não  tem  os  pontos  de  monitoramento 

espaçados segundo uma malha constante, mas pretende-se, ao longo do tempo e com parcerias com 

outros órgãos estaduais, municipais e com instituições privadas, atingir a seguinte distribuição:

• 1 ponto a cada 25 km2 em áreas com iminente risco de poluição;

• 1 ponto a cada 100 km2 em corpos hídricos priorizados em função da vulnerabilidade e de 

atividades antrópicas, e

• 1 ponto a cada 400 km2 em outras áreas.

Recomenda-se que o número de pontos de amostragem por UGRHI deva ser de no mínimo 20 

e no máximo 60. Por esse critério, uma rede adequada de monitoramento do Estado de São Paulo 

seria constituída de 440 a 1320 pontos de coleta de amostras.

Os pontos de amostragem de águas subterrâneas são selecionados de forma a abranger os 

diferentes  aqüíferos  do  Estado  de  São  Paulo,  em suas  diversas  áreas  e  formas  de  ocorrência, 

consultando  os  cadastros  de  poços  do  Departamento  e  Águas  e  Energia  Elétrica  -  DAEE, 

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP e prefeituras municipais e, 

ainda, o cadastro de empreendimentos licenciados pela CETESB. Os critérios para seleção são:

• os poços devem ter sido construídos de acordo com as normas ABNT NBR 12.244/92, que 

padroniza a construção de poços para captação de águas subterrâneas e NBR 12.212/92, que 

fixa  as  condições  exigíveis  para  a  elaboração  de  projeto  de  poço de captação  de águas 

subterrâneas para abastecimento público; 

• os  filtros  devem estar  em uma única  formação  aqüífera,  ou,  no  mínimo,  em um único 

sistema aqüífero (avaliação dos perfis estratigráfico e construtivo dos poços);

• o revestimento do poço deve ser de material que não altere a qualidade da água;

• deve haver laje de proteção e tubo de boca, de acordo com as normas citadas;

• para  avaliação  da  qualidade,  poços  de  abastecimento  público  ou  de  mineração  de  água 

mineral devem ser preferidos em relação a outros usos; e

• atualmente,  no  caso  de  aqüíferos  não  confinados,  tem-se  dado  preferência  para  poços 

tubulares cujo o nível estático da água esteja a menos de 20 metros de profundidade.
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É possível utilizar também nascentes como pontos de monitoramento, recomendando-se os 

seguintes critérios de seleção:

• ter vazão perene, com preferência para nascentes com vazões maiores;

• a nascente deve estar protegida contra escoamento superficial;

• devem estar equipadas com obras de captação, para facilitar a coleta; e

• estar em locais de fácil acesso.

Tem-se procurado aumentar  a  rede de amostragem nas  regiões já  monitoradas  e  também 

incluir pontos de monitoramento nas outras regiões do Estado. Além disso, como os poços tubulares 

têm vida útil finita, há a necessidade de substituição daqueles que se tornam desativados.

Ao selecionar os pontos de amostragem, há a necessidade de obtenção da autorização do 

proprietário do poço para a coleta de amostras e realização de trabalho de campo para avaliação do 

uso  e  ocupação  do  entorno,  das  condições  reais  do  poço  ou  nascente,  da  acessibilidade  e  da 

possibilidade de coleta de amostras antes de qualquer tratamento ou armazenamento da água. 

2.3 - Seleção de Parâmetros e Metodologias Analíticas

Os  parâmetros  utilizados  para  a  caracterização  da  hidrogeoquímica  natural  das  águas 

subterrâneas,  bem como indicadores  de  efeitos  antrópicos  foram selecionados  visando fornecer 

subsídios para a  avaliação da qualidade de águas subterrâneas  e  para as ações de prevenção e 

controle da poluição.

Desta forma, a seleção de parâmetros considerou a necessidade de estabelecimento de Valores 

de Referência de Qualidade - VRQ para as águas subterrâneas, a experiência da CETESB em caso 

de áreas contaminadas e os parâmetros constantes nas listagens da Portaria nº518/04 do Ministério 

da Saúde, que estabelece os padrões de potabilidade.

Além dos parâmetros para caracterização hidrogeoquímica, na Região Metropolitana de São 

Paulo - RMSP, também estão sendo determinadas substâncias orgânicas voláteis por sistema de 

varredura, tendo em vista o histórico da industrialização regional. Exemplos dessas substâncias são: 

1,2 dicloroetano, tetracloroetileno, cloreto de vinila, clorofórmio, benzeno, xileno e tolueno.

Em caráter exploratório também realizaram-se ensaios de genotoxicidade (Teste de AMES) 

em  amostras  de  água  subterrânea  coletadas  em  pontos  considerados  mais  susceptíveis  de 

contaminação, tendo sido testadas varias metodologias. 

Os métodos analíticos utilizados para os parâmetros determinados no período entre 2004 e 

2006 são aqueles baseados na 20a edição do “Standard Methods for the Examination of Water and 

Wastewater” – APHA-AWWA-WEF 1998 (Seções 9215B e 9223B)
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2.4 - Preparação e Execução das Campanhas de Coleta

A freqüência de amostragem é semestral visando contemplar possíveis variações sazonais, 

principalmente  no  caso  de  aqüíferos  freáticos.  Os  meses  de  preferência  são  Março/Abril  e 

Setembro/Outubro. 

No  início  de  cada  semestre,  o  Setor  de  Qualidade  de  Águas  Subterrâneas  envia  aos 

Laboratórios Regionais as fichas de coleta com a descrição do ponto de coleta (nome, endereço e 

código) e os parâmetros a serem determinados, por laboratório executor. 

Os laboratórios regionais, em conjunto com os laboratórios da Sede, dentro dos períodos pré-

fixados, definem as datas de coleta e enviam a programação aos coletores e ao Setor de Serviços 

Administrativos e Documentação para a contratação de empresa transportadora especializada.

A partir da ficha de coleta, elaborada para cada ponto de amostragem, os coletores preparam 

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. A partir de 2007, 

deverão ser previsto também frascos preenchidos com água desmineralizada, para branco de campo.

Os  equipamentos  de  medição  em  campo,  como  pHmetro,  termômetro  e  condutivímetro 

devem  ser  testados  e  calibrados.  As  soluções  de  preservação  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.

Os percursos seguidos pelos coletores consideram o prazo de validade das amostras, que para 

alguns parâmetros é de 24 horas, ou seja, a amostra deve chegar no laboratório no mesmo dia da 

coleta. Isso faz com que, em algumas campanhas de coleta, os técnicos percorram cerca de 1.000 

quilômetros num único dia.

A coleta é uma das etapas mais importantes do monitoramento, pois caso não seja efetuada no 

ponto selecionado ou se for realizada de maneira incorreta, com risco de contaminação da amostra, 

haverá desperdício de recursos financeiros gastos nas etapas anteriores e também nas determinações 

analíticas, alem de levar a erros de interpretação final dos dados.

Como condições  gerais  que  devem ser  seguidos,  podem ser  citados:  o  coletor  deve  estar 

utilizando luvas cirúrgicas descartáveis; os equipamentos, materiais e frascos a serem utilizados não 

deverão  ter  contato  com  o  solo  no  local  da  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 medição 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 
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contaminantes e devem ser mantidos refrigerados a 4ºC, tomando-se o cuidado de evitar que a água 

derretida  do  gelo  contamine  as  amostras.  O Quadro  2  apresenta  as  recomendações  de  frascos, 

preservação, volume necessário e prazo de validade das amostras de água, por parâmetro.

Quadro 2 - Requisitos gerais para condicionamento, preservação e validade de amostras por 
parâmetros. 

Parâmetro Frasco Preservação Volume (ml) Prazo de Validade
Acidez/ Alcalinidade, P, V Refrigerar a 4 ± 2 ºC 250 24 horas
Cor, Turbidez, 
PH P, V Refrigerar a 4 ± 2 ºC 250 48 horas

15 minutos (pH)
Condutividade P, V Refrigerar a 4 ± 2 ºC 250 28 dias

Cianeto total P,V
Adicionar  NaOH  até  pH>12, 
Refrigerar  e  manter  ao  abrigo  da 
luz

250 24 horas

Metais (em geral), Arsênio, 
Selênio
Boro, Mercúrio, Dureza

P, V (1) Adicionar HNO3 até pH<2 250

6 meses
6 meses
28 dias (boro)
28 dias (mercúrio)

Nitrogênio amoniacal, Nitrogênio 
orgânico Nitrogênio kjeldahl,
Fósforo total*

P, V Adicionar H2SO4 até pH 1,5, 
Refrigerar a 4 ± 2 ºC 500

7 dias
7 dias
7 dias
28 dias (fósforo)

Nitrato, Nitrito, Sulfato, Cloreto, 
Fluoreto, P, V Refrigerar a 4 ± 2 ºC 250 48 horas

Sólidos P, V Refrigerar a 4 ± 2 ºC 500 7 dias
Sólidos sedimentáveis P, V Refrigerar a 4 ± 2 ºC 1500 24 horas

Carbono Orgânico Dissolvido V Adicionar  H2SO4 até  pH  2, 
Refrigerar a 4 ± 2 ºC 300 ml 7 dias

Substâncias Orgânicas voláteis 
(varredura) V (3) Refrigerar a 4 ± 2 ºC 2 frascos de 

60 ml 14 dias

(1)  Lavar com solução a 10% de HNO3 e enxaguar com água destilada ou osmose reversa.

(2) O frasco deve estar totalmente preenchido, sem volume morto. O frasco deve ter tampa rosqueável com septo de silicone 

faceado com teflon. Alternativamente pode ser utilizado frasco com  tampa de vidro esmerilhado. Utiliozar papel alumínio para 

envolver o frasco.

Para determinação de espécies químicas dissolvidas, filtrar a amostra no momento da coleta.

P : frasco de polietileno ou polipropileno. V : frasco de vidro borosilicato.

Os valores indicados na coluna volume (ml) correspondem às quantidades mínimas necessárias para análise segundo os métodos hoje 

empregados nos Laboratórios da CETESB.

Referências:  Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater,APHA, 20th ed., 1998.

*U. S. Environmental Protection Agency. 1983 - Sample preservation. pp.xv-xx. In Methods for Chemical Analysis of Water and 

Wastes, EPA-600/4-79-020. U.S.E.P.A., Cincinnati, Ohio, USA

2.5 - Interpretação Estatística

Após um período de três  anos de monitoramento,  os dados,  previamente  consistidos,  são 

tratados e interpretados estatisticamente.  Não tem sido possível  a realização do cálculo do erro 

analítico das amostras pelo método do balanço iônico, devido ao limite de quantificação alcançado 
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pelo  laboratório  da  CETESB para  o  sulfato.  Dessa  forma,  todos  os  resultados  reportados  nos 

boletins analíticos foram incluídos no banco de dados.

Os resultados obtidos no período 2004 a 2006 foram agrupados por aqüífero e por parâmetro, 

identificando aqueles  considerados  discrepantes  do conjunto.  Estes  dados foram conferidos  nos 

boletins analíticos e corrigidos quando necessário.

Para realização da interpretação estatística, houve necessidade de tratamento dos resultados 

apresentados como menor do que o limite de quantificação (<LQ). Para alguns parâmetros, foram 

reportados mais de dois limites de quantificação, em função do laboratório executor e da data da 

análise. Optou-se por retirar do conjunto de dados aqueles com LQ muito elevado em relação a 

outros limites reportados para o mesmo parâmetro. Para os demais resultados informados como 

<LQ, utilizou-se o próprio valor do LQ nas análises estatísticas, pois é o valor alcançado atualmente 

pelos laboratórios da CETESB.

Os  resultados  das  amostras  que  apresentaram nitrato  acima de 5mg/L foram retirados  na 

avaliação da hidroquímica natural dos aqüíferos por considerar sua origem antrópica, mas mantidos 

na avaliação sobre possíveis  problemas localizados,  efetuada por UGRHI.  As concentrações de 

metais detectadas acima dos padrões de potabilidade foram mantidas na estatística descritiva, pois 

sua origem pode ser também natural.

Os dados consistidos, agrupados por Aqüífero ou por UGRHI foram submetidos à análise 

estatística  básica,  calculando-se  as  suas  medianas,  máximos,  mínimos  e  3°  quartil.  Utiliza-se  a 

mediana,  pois  esta  é uma medida estatística  mais  robusta,  sofrendo menor influência  de dados 

anômalos do que a média. 

Neste  período  foi  realizada  também  uma  avaliação  de  tendência  das  concentrações  das 

substâncias monitoradas e avaliação, por UGRHI, dos resultados que não atenderam aos valores de 

intervenção ou padrões de potabilidade, sendo estes apresentados no Relatório de Qualidade das 

Águas Subterrâneas, para o triênio 2004-2006 (CETESB, 2007).

3 - RESULTADOS 

O  Relatório  de  Qualidade  de  Águas  Subterrâneas  no  Estado  de  São  Paulo  2004-2006 

(CETESB, 2007) apresenta os resultados completos obtidos no monitoramento. Sinteticamente, a 

Tabela 1 apresenta os parâmetros analisados, os aqüíferos monitorados e os resultados do 3º Quartil, 

por Aqüífero, nos períodos 1998-2000, 2001-2003 e 2004-2006.

Com o objetivo de contribuir para a inserção das águas subterrâneas nos Planos de Recursos 

Hídricos, que segundo a Resolução 22, de 24.05.2002, do Conselho Nacional de Recursos Hídricos-

CNRH, devem contemplar  informações  fundamentais  necessárias  à  gestão  integrada,  incluindo, 
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entre  outras  questões,  a  caracterização  física,  química  e  biológica  das  águas  subterrâneas  por 

aqüíferos,  são  apresentadas,  naquele  Relatório,  informações  também,  por  Unidade  de 

Gerenciamento de Recursos Hídricos – UGRHI. A Figura 1 apresenta um mapa com a divisão do 

Estado em vinte de duas UGHRIs,

Figura 1 - Divisão do Estado de São Paulo em vinte e duas UGRHIs.

Com  exceção  do  nitrato  no  aqüífero  Bauru,  não  houve  variação  significativa  das 

concentrações  das  substâncias  monitoradas  ao  longo do  tempo.  O Aqüífero  Tubarão  é  o  mais 

mineralizado  apresentando  condutividade  elétrica  em  torno  de  400  µS/cm  e  concentrações  de 

sólidos dissolvidos totais,  cálcio,  cloreto, sódio e sulfato mais elevadas em comparação com os 

demais  aqüíferos  monitorados,  principalmente  nas  UGRHIs  5-Piracicaba/Capivari/Jundiaí  e  10-

Tietê/Sorocaba.

No  aqüífero  Guarani,  em  poços  mais  profundos  (1.300  metros),  também  observaram-se 

resultados maiores para temperatura, condutividade elétrica, sódio e fluoreto.

O  Aqüífero  Pré-Cambrino  (Cristalino)  foi  o  que  apresentou  maiores  variações  nas 

concentrações  das substâncias  monitoradas  em função da região de monitoramento.  Assim,  nas 

UGRHIs 5- Piracicaba/Capivari/Jundiaí  e  6-Alto Tietê,  são encontradas  águas mais  salinizadas, 

com os maiores valores para condutividade elétrica, sólidos totais dissolvidos, bário, cálcio, ferro, 

fluoreto, manganês, nitrato, sódio e sulfato, muito deles ultrapassando o Valor Máximo Permitido, 

contrastando com a UGRHI 14-Alto Paranapanema, onde a qualidade da água do Aqüífero pré-

Cambriano é excelente.
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Tabela 1 - Resultados do 3º Quartil, por Aqüífero, nos períodos 1998-2000, 2001-2003 e 2004-2006.

Parâmetro Unidade
Aqüífero

Guarani Bauru Tubarão Taubaté São Paulo Serra Geral Pré-Cambriano
98-00 01-03 04-06 98-00 01-03 04-06 98-00 01-03 04-06 98-00 01-03 04-06 04-06 98-00 01-03 04-06 98-00 01-03 04-06

pH -- 7,6 7,0 7,4 7,7 7,7 7,6 9,0 8,9 9,0 7,4 7,1 7,1 7,2 8,0 8,1 7,7 7,9 7,7 7,5

Temperatura ºC 28 29 28,0 26 25 25,5 26 26 26 26 26 25,5 26,5 26 27 26 24 23 24

Condutividade µS/cm 153 160 164 238 247 253 452 407 385 148 164 183 144 159 174 172 251 252 243

Sólidos Diss. 
Totais mg/L 115 118 125 201 197 203 372 417 343 163 160 160 137 139 146 154 195 201 196

Sólidos Totais mg/L 121 111 136,5 193 196 224 331 285 361 145 164 162 132 135 135 170 180 184 204

Dureza Total mg/L CaCO3 62 56 63 112 101 101,5 60 66 63 45 42 41 32 56 58 48 82 102 81

Alcalinidade 
Bicarbonato mg/L CaCO3 87 78 79 117 108 112 156 150 173 74 77 69 69 85 79 68 98 104 99

Alcalinidade 
Carbonato mg/L CaCO3 0 0 0 0 0 0 17 2 2 0 0 0 <2 0 0 0 0 0 <2

Alcalinidade 
Hidróxido mg/L CaCO3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 60 0 0 <2 0 0 0 0 0 <2

Carb. Org. Diss. mg/L C 10,9 3,4 2,48 15,6 7,5 3,4 22,6 6,4 3,1 14,0 7,5 3,3 3,6 12,6 5,2 2,8 19,05 5,2 4,8

Alumínio Total mg/L Al 0,03 0,02 0,05 0,05 0,04 0,06 0,035 0,03 0,04 <0,01 <0,15 <0,15 0,04 0,04 0,03 0,04 0,02 0,04 0,09

Antimônio Total mg/L Sb <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002

Arsênio Total mg/L As <0,002 <0,002 -- <0,002 0,002 -- <0,002 <0,002 -- 0,003 <0,002 0,0025 <0,002 <0,002 <0,002 0,006 <0,002

Bário Total mg/L Ba <0,4 <0,08 0,05 <0,4 0,25 0,25 <0,4 <0,08 <0,08 <0,4 0,14 0,10 0,14 <0,4 <0,08 0,03 <0,4 <0,08 0,07

Boro Total mg/L B -- <0,03 <0,03 -- <0,03 <0,03 -- <0,03 0,04 -- <0,03 0,06 <0,03 -- <0,03 <0,03 -- <0,03 <0,03

Cádmio Total mg/L Cd <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 0,0004 <0,0001 <0,0001 0,0035 <0,005 <0,005 <0,001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 0,0002 <0,0001 <0,0001

Cálcio Total mg/l Ca 18,8 17,2 18,3 29,3 27,0 24,5 18,7 22,9 18,4 14,1 20,7 13,2 8,7 17,2 15,6 12,5 30,0 32,0 25,1

Chumbo Total mg/L Pb <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 0,002 <0,002 0,002 0,002 <0,002 <0,04 <0,04 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 0,002 <0,002

Cianeto Total mg/L CN -- -- -- <0,01 <0,01

Cloreto Total mg/L Cl 1,5 1,0 1,2 6,5 4,7 4,7 16,2 16,3 10,2 1,7 1,3 2,1 1,2 1,5 1,5 1,2 3,6 4,4 4,6

Cobalto Total mg/L Co -- <0,01 -- -- <0,01 -- <0,01 -- -- <0,01 <0,01 -- <0,01 -- <0,01 <0,01

Cobre Total mg/L Cu -- <0,01 <0,01 -- <0,01 <0,01 -- <0,01 0,01 -- <0,01 <0,01 <0,01 -- <0,01 0,01 -- <0,01 <0,01

continua
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Tabela 1 - Resultados do 3º Quartil, por Aqüífero, nos períodos 1998-2000, 2001-2003 e 2004-2006.

Parâmetro Unidade
Aqüífero

Guarani Bauru Tubarão Taubaté São Paulo Serra Geral Pré-Cambriano
98-00 01-03 04-06 98-00 01-03 04-06 98-00 01-03 04-06 98-00 01-03 04-06 04-06 98-00 01-03 04-06 98-00 01-03 04-06

Cromo Total mg/L Cr 0,0028 0,004 0,003 0,04 0,04 0,03 <0,0005 <0,0005 0,001 0,010 <0,005 <0,005 0,002 0,003 0,004 0,002 0,0006 0,002 0,001

Ferro Total mg/L Fe <0,12 <0,02 0,01 <0,120 0,03 0,01 <0,12 0,02 0,07 0,29 0,12 0,12 0,19 <0,12 0,02 <0,01 <0,12 0,07 0,10

Fluoreto Total mg/L F 0,20 0,24 0,16 0,30 0,27 0,28 0,80 0,55 0,56 0,41 0,30 0,35 0,47 0,18 0,26 0,18 0,7 0,65 0,68

Magnésio Total mg/L Mg 4,13 3,9 2,73 9,9 8,3 6,8 3,35 3,85 3,9 1,17 0,73 1,30 2,4 4,6 4,6 3,21 5,36 6,3 5,0

Manganês Total mg/L Mn <0,009 <0,006 0,005 <0,009 <0,006 0,005 <0,009 0,003 0,03 0,075 0,080 0,03 0,1 <0,009 <0,006 <0,005 0,009 0,0012 0,01

Mercúrio Total mg/L Hg <0,0003 <0,0003 - <0,0003 <0,0001 <0,0003 <0,0001 -- <0,0003 0,0004 -- <0,0001 <0,0003 <0,0001 <0,0001 <0,0003 <0,0001 <0,0001

Níquel mg/L Ni <0,02 <0,02

N. Nitrato (1) mg/L N 0,23 0,3 0,3 1,14 1,87 2,21 <0,2 <0,2 <0,2 0,012 0,04 0,01 <0,2 0,30 0,45 0,66 0,20 0,51 0,52

N. Nitrito Total mg/L N 0,004 0,004 0,004 <0,001 <0,004 0,004 <0,004

N. Amon. Total mg/L N 0,05 0,05 0,09 0,22 0,07 0,05 0,08

N. Kjeldhal Total mg/L N 0,08 0,15 0,2 0,06 0,15 0,15 0,39 0,38 0,48 0,50 0,20 0,30 0,30 0,08 0,15 0,24 0,30 0,33 0,49

Níquel Total mg/L Ni -- <0,02 -- -- <0,02 -- <0,02 -- -- <0,02 <0,02 -- <0,02 -- <0,02 <0,02

Potássio Total mg/L K 4,0 4,2 4,0 4,9 4,5 4,3 2,5 2,4 2,1 4,8 3,6 5,2 4,5 2,5 2,6 2,1 3,2 3,0 2,3

Selênio Total mg/L Se -- <0,002 -- -- <0,002 -- <0,002 -- -- <0,002 <0,002 -- <0,002 -- <0,002 <0,002

Sódio Total mg/L Na 6,9 7,4 7,2 15,0 15,0 16,0 103 89 90,3 19,7 16,8 22,4 17,3 17,5 14,0 16,2 16,0 16,0 15,5

Sulfato mg/L SO4 <10 <10 17,7 <10 <10 <10 10,5

Vanádio Total mg/L V -- <0,02 -- -- <0,02 -- -- <0,02 -- <0,02 <0,02 -- <0,02 -- <0,02 <0,02

Zinco Total mg/L Zn -- <0,01 0,01 -- <0,01 0,03 -- <0,01 <0,01 -- <0,01 <0,02 0,015 -- <0,01 0,02 -- <0,01 0,01

Contagem 
Bactérias Heter. UFC/mL 21 6 1 38 1 0 13 10 14 1 1 0 44 25 5 5 20 35 50

Coliforme Total P/A/
100 mL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Coliforme 
Termotolerante ou 
Escherichia coli

P/A/
100 mL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(1) para o cálculo do 3° quartil, no caso do nitrato, foram retirados do conjunto de dados aqueles com valores acima de 5,0 mg/L
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Deve ser enfatizado que o Aqüífero Bauru, que ocupa aproximadamente a metade da área 

oeste do estado de São Paulo, é poroso, praticamente de ocorrência livre em toda a sua extensão, 

havendo localmente regimes de semi-confinamento ou confinamento. Essas condições o tornam a 

principal fonte de explotação de água subterrânea da região, com a mesma importância no Estado 

que o aqüífero Guarani, ao mesmo tempo em que lhe conferem maior vulnerabilidade à influência 

de cargas poluidoras advindas principalmente de fontes difusas de origem antrópica.

Nesse  Aqüífero,  identifica-se  uma tendência  de  aumento  das  concentrações  de nitrogênio 

nitrato ao longo do tempo, conforme apresenta a Figura 2, demonstrando a necessidade de ações 

integradas para sua reversão. Entretanto, apesar da atual tendência de aumento das concentrações de 

N-Nitrato nas águas subterrâneas, apenas 15 análises dentre as 1224 realizadas no período 2004 a 

2006,  resultaram em concentrações  acima  de  10  mg/L,  o  que  significa  que  menos  de  1% das 

amostras apresentaram contaminação por N-Nitrato.

Figura 2 – Medianas das concentrações de Nitrato ao longo do tempo no Aqüífero Bauru
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Também no Aqüífero Bauru, são observadas concentrações de cromo total acima do VMP nas 

UGHRIs 16, 19, 20, 21 e 22. Há na literatura trabalhos que apontam para a possibilidade do cromo 

ter  origem natural,  associado aos  sedimentos  da  formação  Adamantina,  uma das  unidades  que 

compõem o aqüífero  Bauru  (Almodovar,  2000;  Hirata,  2004).  Por  outro lado,  novas  pesquisas 

devem se efetuadas a fim de se avaliar a ocorrência de cromo nessas regiões em função da intensa 

atividade agrícola e da presença de vários curtumes instalados há décadas, e que vêm efetuando a 

deposição no solo de seus resíduos sólidos.

Em complementação aos valores orientadores publicados pela CETESB no diário Oficial do 

Estado em 13.12.2005, elaborou-se com base nas características físico-químicas dos aqüíferos do 

Estado de São Paulo, a Tabela 2 que apresenta os Valores de Referência de Qualidade por Aqüífero. 
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Esta tabela tem caráter orientativo, existindo casos de concentrações significativamente mais 

elevadas, podendo, no entanto, não ser contaminação antrópica, mas uma característica local, o que 

deve ser avaliado caso a caso.

O valor  de  referência  de  qualidade  indica  a  qualidade  natural  das  águas  subterrâneas.  É 

estabelecido  para  as  substâncias  inorgânicas  com base  interpretação  estatística  (3°  quartil)  dos 

resultados das análises químicas de amostras de água subterrânea.

Para substâncias orgânicas, que não ocorrem naturalmente em águas, o valor de referência de 

qualidade não se aplica, pois deveria ser zero. Para efeito de avaliação, entretanto, são aceitos os 

limites de detecção dos métodos que representam a melhor tecnologia disponível em procedimentos 

analíticos padronizados.

Conforme podem ser observados na Tabela 2, os valores de referência de qualidade (VRQ) 

para bário, cromo e nitrato são mais elevados no Aqüífero Bauru, enquanto que o Aqüífero Tubarão 

apresenta maiores VRQ´s para condutividade elétrica, sólidos totais dissolvidos, cloretos, fluoreto, 

sódio  e  sulfato,  refletindo a  sua  complexa  gênese  geológica,  incluindo ambientes  marinhos  de 

deposição de sedimentos. Os VRQ´s para ferro e manganês são mais elevados no Aqüífero São 

Paulo.

Relativamente  à  Tabela  2,  verifica-se  que  para  a  maioria  dos  elementos-traço  há  a 

possibilidade de estabelecer um único valor de referência de qualidade independente do aqüífero, 

pois as concentrações em todos os casos são diminutas. Para outros parâmetros, há a necessidade de 

distinguir os aqüíferos e, até mesmo, em um mesmo aqüífero, separar entre o grau de confinamento 

ou entre região de ocorrência.

Assim, a Tabela 3 apresenta valores de referência de qualidade para metais-traço nas águas 

subterrâneas no Estado de São Paulo, independente dos aqüíferos, em comparação com os valores 

de intervenção publicados pela CETESB em 2005.
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Tabela 2– Valores de Referência de Qualidade, por Aqüífero.

Parâmetro Unidade
Valor de Referência de Qualidade por Aqüífero

Guarani Bauru Tubarão Taubaté São Paulo Serra Geral Pré-Cambriano
VMP

pH -- 7,5 7,5 9,0 7,0 7,5 8,0 7,5 6,0-9,5*

Temperatura ºC 28 26 26 26 26 26 24 --

Condutividade Elétrica µS/cm 160 240 410 145 160 170 240 --

Sólidos Dissolvidos Totais mg/L 120 200 375 155 150 145 190 1000

Sólidos Totais mg/L 135 215 360 165 130 170 200 --

Dureza Total mg/L CaCO3 60 100 60 40 30 55 90 500

Alcalinidade Bicarbonato mg/L CaCO3 80 110 150 70 75 75 105 --

Alcalinidade Carbonato mg/L CaCO3 0 0 <2 0 0 0 <2 --

Alcalinidade Hidróxido mg/L CaCO3 0 0 <2 0 0 0 <2 --

Alumínio Total mg/L Al 0,03 0,05 0,04 <0,15 0,04 0,04 0,07 0,2

Antimônio Total mg/L Sbl <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 --

Arsênio Total mg/L As <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 0,01

Bário Total mg/L Ba 0,08 0,25 0,08 0,10 0,15 0,08 0,08 0,7

Boro Total mg/L B <0,03 <0,03 0,05 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 --

Carbono Orgân. Dissolv. mg/L C 5,5 8,5 6,5 5,0 3,5 6,0 4,5 --

Cálcio Total mg/l Ca 18,5 25 18,5 8,0 10 15,5 28,5 --

Cádmio Total mg/L Cd <0,0001 <0,0001 <0,0001 -- <0,0001 <0,0001 <0,0001 0,005

Cianeto mg/L CN <0,01 <0,01 <0,01 -- <0,01 <0,01 <0,01

Cloreto Total mg/L Cl 1,5 5 10 1,5 1,5 1,5 5 250

Chumbo Total mg/L Pb <0,002 <0,002 <0,002 -- <0,002 <0,002 <0,002 0,01

Cobre Total mg/L Cu <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 2

Cobalto Total mg/L Co <0,01 <0,01 <0,01 -- <0,01 <0,01 <0,01 --

Cromo Total mg/L Cr 0,003 0,04 <0,001 <0,005 0,002 0,002 0,002 0,05

Ferro Total mg/L Fe 0,09 0,04 0,12 0,12 0,20 0,04 0,12 0,3

Fluoreto Total mg/L F 0,2 0,3 0,6 0,3 0,5 0,2 0,6 1,5

Magnésio Total mg/L Mg 3,5 8,0 4,0 1,0 2,5 4,0 5,5 --

Manganês Total mg/L Mn 0,01 <0,005 0,02 0,03 0,10 <0,005 0,03 0,4(**)

Mercúrio Total mg/L Hg <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 0,001

Nitrogênio Nitrato mg/L N 0,3 1,5 0,2 0,02 0,2 0,5 0,4 10

Nitrogênio Nitrito mg/L N 0,005 <0,002 0,005 <0,001 <0,004 <0,002 0,005 0,1

Nitrogênio amoniacal mg/L N 0,005 0,04 0,07 0,05 0,06 0,05 0,06 --

Nitrogênio Kjeldhal Total mg/L N 0,2 0,1 0,4 0,2 0,4 0,1 0,4 --

Níquel Total mg/L Ni <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 --

Potássio Total mg/L K 4,0 4,5 2,0 5,0 4,5 2,0 2,5 --

Selênio Total mg/L Se <0,002 <0,002 <0,002 -- <0,002 <0,002 <0,002 0,01

Sódio Total mg/L Na 7,0 15 25 20 20 14,5 14,5 200

Sulfato mg/L SO4 <10 <10 20 <10 <10 <10 10

Vanádio Total mg/L V <0,02 <0,02 <0,02 -- <0,02 <0,02 <0,02 --

Zinco Total mg/L Zn <0,01 0,03 <0,01 0,02 0,02 0,02 <0,01 5

Contagem Bactérias Heter. UFC/mL 15 30 15 1 25 15 40 500

Coliformes Totais P/A/100 mL ausente ausente ausente ausente ausente ausente ausente ausente

Escherichia coli P/A/ 100 mL ausente ausente ausente ausente ausente ausente ausente ausente

Tabela 3 – Valores de Referência de Qualidade (VRQ), independentes dos aqüíferos, para 
metais-traço, em comparação com valores de intervenção.
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Parâmetro Unidade
Valor de Referência de 

Qualidade
Valor de intervenção

Antimônio Total mg/L Sbl <0,002 --
Arsênio Total mg/L As <0,002 0,01
Cádmio Total mg/L Cd <0,0001 0,005
Cianeto mg/L CN <0,01 --
Chumbo Total mg/L Pb <0,002 0,01
Cobre Total mg/L Cu <0,01 2
Cobalto Total mg/L Co <0,01 0,005
Mercúrio Total mg/L Hg <0,0001 0,001
Níquel Total mg/L Ni <0,02 --
Selênio Total mg/L Se <0,002 0,01
Vanádio Total mg/L V <0,02 --

Nota-se que o valor de intervenção para cobalto está restritivo, quando comparado ao valor de 

referência de qualidade. Isto ocorre por que a metodologia disponível não permite a obtenção de 

limites de quantificação menores. O valor de intervenção para cobalto deverá ser reavaliado pela 

CETESB.

4 - CONCLUSÕES

O monitoramento de qualidade das águas subterrâneas realizado pela CETESB no Estado de 

São  Paulo,  desde  o  início  da  década  de  1990,  vem aumentando  paulatinamente  os  pontos  de 

amostragem e de parâmetros determinados, muito embora ainda a rede de monitoramento não cubra 

a contento o território paulista.

No  decorrer  dos  anos,  houve  um  aprimoramento  constante  também  da  metodologia  do 

monitoramento, considerando as etapas de planejamento das atividades, a seleção e distribuição dos 

pontos  de  amostragem,  a  seleção  de  parâmetros  adotados,  as  campanhas  de  coleta  e  o 

aprimoramento dos métodos analíticos.

Os resultados e  a  experiência  acumulada  ao longo dos  anos,  permitiu  a  determinação  de 

Valores de Referência de Qualidade para as águas subterrâneas de cada aqüífero, considerando suas 

especifidades. Para a determinação dos Valores de referência de qualidade, utilizou-se de métodos 

estatísticos adotando-se para tanto o valor do 3° quartil. 

Os valores de referência de qualidade pode ser utilizado como instrumento para as atividades 

de  prevenção,  controle  e  remediação  das  águas  subterrâneas,  bem  como  instrumento  de 

planejamento das atividades de uso e ocupação do solo.

As principais  conclusões do monitoramento  no período 2004 a  2006 foram:  (1) as  águas 

subterrâneas do estado apresentam, de forma geral, boa qualidade; (2) a maioria dos parâmetros 

quando comparados com o período anterior, de 2001 e 2003, não se alteraram; (3) em alguns pontos 
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de monitoramento persistem não conformidades, principalmente por nitrato, cromo e fluoreto; (4) 

observa-se tendência de aumento para nitrato nos aqüíferos e mais vulneráveis como o Bauru e o 

Guarani em sua área livre; e (5) em função das centenas de casos de água subterrânea contaminada, 

recomenda-se aos usuários o monitoramento constante da água captada.
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