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LEVANTAMENTO PRELIMINAR DOS PROJETOS DE 
MONITORAMENTO DE QUALIDADE DA ÁGUA NO BRASIL 

Cristiane Araújo Amaro1 & José Rodolfo Scarati Martins2 

RESUMO --- Nos últimos anos tem crescido a necessidade de se conhecer e entender o 
relacionamento das variáveis interferentes na qualidade da água dos corpos hídricos brasileiros com 
o intuito de garantir a quantidade e a qualidade necessárias para os diversos usos. Essa demanda por 
informações tem aumentado o número de projetos relacionados ao monitoramento da qualidade da 
água, atingindo todos os níveis de conhecimento, tanto os técnicos em recursos hídricos como os 
leigos, com adoções do IQA (Índice de Qualidade da Água) para exprimir de forma sintética e de 
fácil entendimento as condições dos corpos d’água, bem como da Internet para disponibilizar tais 
informações de forma globalizada. Este trabalho está baseado no levantamento inicial das principais 
atividades de monitoramento de qualidade da água realizadas pelos estados brasileiros e que se 
encontram disponíveis para o público, no que concernem as variáveis de qualidade escolhidas e na 
adoção ou não do IQA nas avaliações dos corpos hídricos. A preocupação em se conhecer a 
qualidade da água foi comprovada por esse levantamento preliminar, indicando a importância do 
investimento em projetos de monitoramento da qualidade da água de abrangência estadual e 
disponibilizando publicamente os resultados das condições hídricas a todos que interessam, técnicos 
ou não. 

ABSTRACT --- In recent years the need for the water quality variables comprehension has been 
grown. The purpose is assuring quality and necessary volume from the Brazilian water sources. 
This information requests have increased the number of designs regarding water quality monitoring, 
for all knowledge degrees, using the WQI (Water Quality Index) to express, in an easy way, the 
water source condition. Internet has also been used to spread this data worldwide. This paper is 
based in the initial water quality monitoring surveys made by Brazilian States, available to the 
public. The concern in getting acquainted with the water quality has been shown through this 
preliminary survey, indicating the investment priority for water quality monitoring designs and the 
divulgation of its results.  

 

Palavras-chave: monitoramento de qualidade da água, variáveis de qualidade da água, índice de 
qualidade da água (IQA).  
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1 - INTRODUÇÃO 

O Monitoramento da Qualidade da Água (MQA) é uma ferramenta de auxílio à execução dos 

instrumentos de gestão de recursos hídricos, definidos no Plano Nacional de Recursos Hídricos.  

Nos últimos anos surgiu a necessidade da avaliação das condições dos corpos hídricos no 

Brasil, devido ao crescimento da população e a sua conseqüente demanda de água, tanto em 

quantidade, mas principalmente por qualidade suficiente para os diversos usos exigidos. 

O Monitoramento da Qualidade da Água torna-se um apoio para as diversas questões do uso 

da água, no que diz respeito à emissão de outorgas, em que não só a quantidade deverá ser 

garantida, mas também adequada aos usos; nas atividades de controle e fiscalização da utilização da 

água a que foi outorgada, garantindo que a vazão do rio e a concentração de seus constituintes 

sejam suficientes para manter a sua qualidade hídrica. 

O enquadramento dos corpos hídricos, classificados na Resolução CONAMA N. 357, de 17 

de Março de 2005, demanda a necessidade de realizações de monitoramento sistemático da 

qualidade das águas, com a finalidade de permitir o acompanhamento das evoluções das metas 

estipuladas para os rios, definidas nos Planos de Bacia. 

É de fundamental importância a criação de atividades que englobem as várias facetas da 

avaliação da qualidade da água, entre elas, o monitoramento em si (coleta de amostras, análises em 

campo e laboratorial), a seleção das variáveis de qualidade da água, interpretação dos resultados e a 

disponibilização das conclusões finais aos interessados. A existência de planos de monitoramento 

vem suprir essas necessidades de avaliação, fiscalização e principalmente a divulgação das 

informações sobre as condições das águas no Brasil. 

A prevenção e a recuperação ambiental estão ligadas às observações das variáveis 

responsáveis pelas mudanças ambientais, tanto aquelas provenientes de ações antrópicas como das 

características naturais da bacia hidrográfica. Tais observações são retiradas de monitoramentos e a 

sua eficácia depende de um projeto bem estruturado, envolvendo, entre outras questões a escolha 

correta de variáveis e principalmente de uma adequada representação das condições dos corpos 

hídricos, Soares (2001). 

O Monitoramento da Qualidade da Água gera uma grande quantidade de dados, para facilitar 

a tradução da atual condição da água, bem como o seu histórico de qualidade, são utilizados os 

indicadores. 

Os indicadores são formas de agregar dados de uma característica específica da água, 

podendo ser física, química ou biológica. 
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O Índice de Qualidade da Água (IQA) é a junção de dois ou mais indicadores, tem como 

característica sintetizar a situação do corpo hídrico em categorias (ótima, boa, regular ou péssima). 

A aplicação do IQA facilita a análise da evolução da qualidade da água no tempo e no espaço, 

bem como a interpretação das inúmeras variáveis de qualidade da água de uma forma acessível para 

o público não técnico. As variáveis, por sua vez, dependem da região monitorada e dos usos 

destinados à água, portanto essa combinação de informações advindas das diversas variáveis de 

qualidade da água, também tem por objetivo refletir a adequação do corpo hídrico a um dado uso 

proposto. 

2 - OBJETIVO 

A informação sobre a qualidade dos corpos hídricos é de suma importância para o 

entendimento dos impactos causados pelas ações do homem sobre a bacia hidrográfica, portanto é 

imprescindível a existência de planejamentos para a divulgação destas informações. 

Este artigo faz um panorama preliminar nacional das principais atividades de monitoramento 

de qualidade da água, mostrando as iniciativas de alguns Estados na realização de projetos que 

visam disponibilizar ao público em geral, através dos meios de divulgação eletrônica como a 

Internet, informações sobre a qualidade de seus corpos hídricos, as variáveis monitoradas e os 

métodos de avaliação (aplicações do IQA). 

O levantamento efetuado visa mostrar a importância do aprimoramento do conhecimento 

sobre os sistemas estaduais existentes, contribuindo assim para a densificação de informações com 

vistas a apoiar a implantação do Sistema Nacional de Informações de Recursos Hídricos (SNIRH). 

3 - MÉTODO EMPREGADO 

O levantamento das práticas de monitoramento realizadas no Brasil e que estão disponíveis na 

Internet ao público em geral, foi feito mediante duas bases, uma delas foi o site mantido pela 

Agência Nacional de Águas (ANA), denominado PMQA (Portal de Monitoramento da Qualidade 

da Água). A segunda fonte de levantamento foi uma pesquisa realizada pela Internet, localizando as 

principais instituições que realizam controle de qualidade da água de corpos hídricos, como por 

exemplo, a CETESB (Companhia de Tecnologia e Saneamento Ambiental) do Estado de São Paulo. 

O PMQA originou-se para divulgar os resultados dos projetos desenvolvidos pelos Estados 

com recursos do PNUD (Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento) juntamente com o 

PNMA (Programa Nacional do Meio Ambiente) e o MMA (Ministério do Meio Ambiente). Estes 

projetos estaduais foram criados para gerar instrumentos orientadores de tomada de decisão para a 

melhoria da qualidade ambiental. 

 



 

XVII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos  4 

4 - PRÁTICAS DE MONITORAMENTO 

Os projetos relacionados neste artigo concentram-se no conhecimento da qualidade dos 

corpos d’água e englobará os seguintes estados: São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia, 

Goiás, Mato Grosso, Espírito Santo, Pernambuco e Rio Grande do Sul.  

SÃO PAULO 

No Estado de São Paulo a CETESB (Companhia de Tecnologia e Saneamento Ambiental) é a 

instituição governamental responsável pelo monitoramento da qualidade da água, além de outras 

funções como controle, fiscalização e licenciamento. Tem como missão garantir e promover a 

melhoria da qualidade do meio ambiente no Estado de São Paulo, visando o desenvolvimento social 

e econômico sustentável. 

Para determinar as diferentes formas de poluição a CETESB faz uso de cinqüenta variáveis de 

qualidade da água. (físicas, químicas, hidrobiológicas, microbiológicas e ecotoxicológicas), além de 

utilizar, desde 1975, o Índice de Qualidade das Águas – IQA. 

As variáveis constituintes do IQA citadas a seguir, representam a contaminação proveniente 

dos lançamentos de esgotos domésticos e ajudam em aspectos relativos ao tratamento da água para 

fins de abastecimento público.  

A CETESB utiliza índices específicos para cada uso do recurso hídrico:  

• IAP (Índice de Qualidade de Águas Brutas para Fins de Abastecimento Público) - para fins 

de Abastecimento Público é composto por três grupos principais de variáveis:  

� Básicas: temperatura da água, pH, oxigênio dissolvido, demanda bioquímica de oxigênio, 

coliforme fecal, nitrogênio total, fósforo total, resíduo total e turbidez; 

� Tóxicas: teste de mutagenicidade, potencial de formação de trihalometanos, cádmio, 

chumbo, cromo total, mercúrio e níquel; 

� Organolépticas: fenóis, ferro, manganês, alumínio, cobre e zinco. 

O IAP categoriza a qualidade da água segundo as seguintes classificações: 

Tabela 1 - Classificação do IAP 

Qualidade Ótima 79 < IAP ≤ 100 

Qualidade Boa 51 < IAP ≤ 79 
Qualidade Regular 36 < IAP ≤ 51 
Qualidade Ruim 19 < IAP ≤ 36 
Qualidade Péssima IAP < 19 

 

• IVA (Índice de Preservação da Vida Aquática) - para preservação da vida aquática (fauna e 

flora em geral), também é composto por grupos de indicadores:  
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� Mínimos de toxicidade e essenciais para a biota: cobre, zinco, chumbo, cromo, 

mercúrio, níquel, cádmio, surfactantes e fenóis, pH e oxigênio dissolvido;  

� Estado trófico: transparência, clorofila a e fósforo total. 

O IVA categoriza a qualidade da água segundo as seguintes classificações: 

Tabela 2 - Classificação do IVA 

Qualidade Ótima  IVA ≤ 2,2 

Qualidade Boa 2,9 ≤ IVA ≤ 3,2 

Qualidade Regular 3,4 ≤ IVA ≤ 4,4 

Qualidade Ruim 4,6 ≤ IVA ≤ 6,6 

Qualidade Péssima 6,8 ≤ IVA > 7,6 

 

• IB (Índice de Balneabilidade) - avalia a qualidade da água para fins de recreação de contato 

primário, a variável monitorada é a densidade de coliformes termotolerantes, qualificando as águas 

em ótima, boa, regular ou má. 

RIO DE JANEIRO 

A SERLA (Fundação de Superintendência Estadual de Rios e Lagos) do Estado do Rio de 

Janeiro possui como característica principal, de um órgão executor de obras em defesa dos cursos 

d´água no Estado do Rio de Janeiro e desenvolvedor de uma política de cultura de cuidado, 

economia e compartilhamento para o uso dos recursos hídricos.  

O monitoramento da qualidade da água baseia-se nas variáveis de pH, oxigênio dissolvido 

(OD), temperatura e condutividade elétrica. 

A Feema (Fundação Estadual de Engenharia do Meio Ambiente) é outra entidade, o qual é 

responsável pela política de gestão ambiental do Estado do Rio de Janeiro, licencia, controla e 

fiscaliza as atividades potencialmente poluidoras, bem como pelo monitoramento dos corpos d'água 

do Estado.  

- Monitoramentos da Bacia do Rio Paraíba do Sul e da Sub-bacia do Rio Guandu 

Realiza o monitoramento das águas mensalmente com o objetivo de avaliar as condições 

físico–químicas da água, bem como acompanhar a comunidade fitoplanctônica quanto à 

composição quantitativa e qualitativa, e biotestes qualitativos para avaliar a possível toxidez de 

cianobactérias e de sedimentos. Na estação de monitoramento automático do Guandu, são 

analisados os parâmetros OD, pH, temperatura, condutividade e TOC (carbono orgânico total).  

As principais variáveis de qualidade da água monitoradas pela Feema nos diversos corpos 

hídricos do Estado do Rio de Janeiro, pelo que se pode verificar são as seguintes: OD, pH, 

temperatura da água, condutividade, carbono orgânico total, comunidade fitoplanctônica, cor, odor 
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e sabor, DBO, coliformes termotolerantes, turbidez, amônia, cloro residual, temperatura do ar, 

nitrogênio amoniacal, fósforo total, ortofosfato dissolvido, resíduos não filtráveis totais, resíduos 

totais, metano e sulfeto. 

MINAS GERAIS 

O IGAM (Instituto Mineiro de Gestão das Águas) é responsável pela concessão de direito de 

uso dos recursos hídricos estaduais, pelo planejamento e administração de todas as ações voltadas 

para a preservação da quantidade e da qualidade de águas no Estado de Minas Gerais.  

O projeto proposto para o Programa Nacional de Meio Ambiente II intitulado 

"Aperfeiçoamento do Monitoramento da Qualidade das Águas da Bacia do Alto Curso do Rio das 

Velhas" trata-se da ampliação e melhoria do sistema de monitoramento de qualidade das águas da 

região abordada, com o propósito de aumentar o nível de conhecimento das condições de qualidade 

das águas do Rio das Velhas e de seus formadores. 

O IGAM desenvolve o projeto Águas de Minas, responsável pelo monitoramento da 

qualidade das águas superficiais e subterrâneas de Minas Gerais, dentre os vários objetivos destaca-

se a preocupação de disponibilizar via Internet os resultados trimestrais do monitoramento, bem 

como relatórios e mapas. 

As variáveis mais representativas para o monitoramento são as seguintes: 

� Físicas: temperatura, condutividade elétrica, sólidos totais, sólidos dissolvidos, sólidos em 

suspensão, cor, turbidez; 

� Químicas: alcalinidade total, alcalinidade bi carbonato, dureza de cálcio, dureza de 

magnésio, dureza total, pH, oxigênio dissolvido, demanda bioquímica de oxigênio 

(DBO5,20), demanda química de oxigênio (DQO), série de nitrogênio (orgânico, 

amoniacal, nitrato e nitrito), fósforo total, surfactantes aniônicos, óleos e graxas, cianetos, 

fenóis, cloretos, ferro, potássio, sódio, sulfetos, magnésio, manganês, alumínio, zinco, 

bário, cádmio, boro, arsênio, níquel, chumbo, cobre, cromo (III), cromo (VI), selênio e 

mercúrio; 

� Microbiológicas: coliformes termotolerantes; 

� Bioensaios Ecotoxicológicos: ensaios de toxicidade crônica com Ceriodaphnia dubia. 

Nos resultados das análises é utilizado o cálculo do Índice de Qualidade de Água (IQA) 

multiplicativo, desenvolvido pela National Sanitation Foundation dos Estados Unidos, e na 

interpretação dos dados de Contaminação por Tóxicos o índice CT, desenvolvido pela FEAM 

(Fundação Estadual do Meio Ambiente). 
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Na caracterização da qualidade das águas são utilizadas nove variáveis de qualidade da água 

para a elaboração do IQA: oxigênio dissolvido, coliformes fecais, pH, demanda bioquímica de 

oxigênio, nitrato, fosfato total, temperatura da água, turbidez e sólidos totais. 

BAHIA 

O Programa Nacional do Meio Ambiente II - PNMA II na Bahia foi estruturado em três 

componentes, dentro deles destaca-se o aprimoramento dos sistemas de monitoramento da 

qualidade da água. 

O Centro de Recursos Ambientais – CRA é a instituição responsável pelo monitoramento da 

qualidade dos recursos hídricos na Bahia, com o objetivo de aperfeiçoar os trabalhos elaborou o 

Plano de Monitoramento da Qualidade das Águas Superficiais e Costeiras da Bahia, a fim de 

conhecer e acompanhar a evolução temporal/espacial dos principais rios. 

As variáveis de análise utilizadas na avaliação da qualidade das águas e na elaboração do IQA 

são: temperatura, pH, sólidos totais, turbidez, cloretos, oxigênio dissolvido, DBO5, fosfato total, 

cromo hexavalente, nitrito, nitrogênio total, cobre total, cádmio total, chumbo total, ferro total, 

zinco total, mercúrio, arsênio total, coliformes termotolerantes, aldrim, BHC, chlordano, DDD, 

DDT, dieldrin, endosulfan sulfate, endosulfan, endosulfan II, endrin, endrin aldheyde, heptachlor, 

heptachlor epoxide, hexaclorobenzeno, metoxichlor, toxafeno, DDE, demeton, diazion, disulfoton, 

ethion, malathion, methyl parathion, parathion. 

A Bahia, portanto faz uso de indicadores de estado trófico, de suporte biológico, 

microbiológico, balanço iônico, decomposição de matéria orgânica e de toxicidade por metais e 

praguicidas para a configuração do IQA. 

GOIÁS 

O Departamento de Monitoramento Ambiental (DMA) realiza o monitoramento da qualidade 

das águas dos mananciais de abastecimento do Estado de Goiás, além de outras análises 

laboratoriais de efluentes industriais, de águas de poços, nascentes e de outras fontes causadoras de 

poluição. 

O monitoramento da qualidade da água baseia-se nas variáveis relacionadas a aspectos 

sensoriais, organolépticas, físico-químicas, microbiológicas, macrobiológicas, totalizando mais de 

trinta variáveis implantadas e outras vinte em implantação.  

As principais e que estão disponíveis para consulta são as seguintes: alcalinidade total, 

alumínio, cloretos, cobre, coliformes termotolerantes, condutividade elétrica, cor, DBO5, DQO, 

dureza, ferro, nitrato, nitrito, nitrogênio amoniacal, odor, óleos e graxas, oxigênio dissolvido, pH, 

resíduos sedimentáveis, resíduos fixos, resíduos voláteis, resíduos totais, sólidos totais dissolvidos, 

surfactantes, temperatura ambiente, temperatura da amostra, carbono orgânico total, turbidez, zinco. 
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A interpretação dos resultados analíticos engloba cálculos do IQA (Índice da Qualidade das 

Águas)/CETESB 89/90, SEMADES-MT / AGÊNCIA AMBIENTAL, considerando os elementos 

tóxicos e metais pesados. 

MATO GROSSO 

A Secretaria de Estado do Meio Ambiente do Mato Grosso – SEMA/MT realizou o PNMA-II 

Programa Nacional do Meio Ambiente com o projeto de monitoramento da qualidade da água na 

Sub-Bacia do Rio das Garças, tendo como objetivo levantar informações sobre as condições dos 

corpos hídricos desta região, subsidiando principalmente as atividades de licenciamento e 

fiscalização.  

As coletas de amostras realizaram-se mensalmente em horários pré-estabelecidos, as variáveis 

selecionadas foram: a série de sólidos (totais, dissolvidos, solúveis, sedimentáveis, fixos e voláteis), 

nitrito, turbidez, cor, ortofosfato, dureza total e de cálcio, DBO, alcalinidade, cloreto, nitrato, 

amônia, fósforo, DQO, NKT, cromo, chumbo, cobre, zinco, ferro e manganês.  

A SEMA/MT utilizou o IQA nas interpretações dos resultados das variáveis monitoradas em 

que foi considerado para a avaliação o oxigênio dissolvido, coliformes fecais, pH, demanda 

bioquímica de oxigênio, nitrogênio nitrato, fosfato total, temperatura da água, turbidez e sólidos 

totais. 

ESPÍRITO SANTO 

O IEMA (Instituto Estadual de Meio Ambiente) monitora as doze bacias hidrográficas do 

estado do Espírito Santo, através de coletas semestrais de amostras de água em pontos estratégicos 

destas bacias, visando avaliar a qualidade das águas interiores.  

A avaliação da qualidade das águas é realizada mediante a análise de diversas variáveis físico-

químicas, toxicológicas e microbiológicas, podendo-se citar as principais:  

� Analisadas em campo: temperatura do ar e da água, salinidade, pH, condutividade, 

oxigênio dissolvido;  

� Físico-químicas: turbidez, sólidos totais dissolvidos, DQO;  

� Poluição orgânica: DBO, fósforo, formas de nitrogênio, coliformes termotolerantes;  

� Metais: cromo e ferro. 

PERNAMBUCO 

A CPRH (Agência Estadual de Meio Ambiente) do Estado de Pernambuco realizou o Projeto 

"Monitoramento da qualidade da água como instrumento de controle ambiental e gestão de recursos 

hídricos no Estado de Pernambuco", apresentando estudos e propostas significativas para a questão 

hídrica da bacia do Rio Ipojuca e do reservatório de Tapacurá. 
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As variáveis selecionadas para o monitoramento da qualidade da água foram escolhidas 

levando-se em conta o custo mais baixo e eficácia em termos de avaliação da qualidade da água, são 

elas: temperatura, oxigênio dissolvido percentagem de saturação, condutividade elétrica, pH, 

profundidade Secchi, alcalinidade, turbidez, sólidos suspensos totais, nitrito, nitrato, nitrogênio 

amoniacal, nitrogênio total, fósforo total, Demanda Química de Oxigênio (DQO), Demanda 

Bioquímica de Oxigênio (DBO), clorofila “a” , fitoplâncton, zooplâncton, área alagada, tempo de 

residência, volume e profundidade máxima e média. 

Além das variáveis de qualidade da água citadas acima a CPRH analisa outras de interesse 

para aplicação de índices de qualidade da água: salinidade, sólidos dissolvidos, sólidos totais, 

coliformes termotolerantes, cloreto, cor, cádmio, chumbo, cobalto, cobre, cromo, ferro, manganês, 

níquel, zinco e fenóis. 

RIO GRANDE DO SUL 

A FEPAM (Fundação Estadual de Proteção Ambiental Henrique Luis Roessler) participa do 

Programa Nacional do Meio Ambiente – PNMA II monitorando as águas da Bacia Hidrográfica dos 

Rios Turvo, Santa Rosa e Santo Cristo, para implantação e operação de redes de monitoramento da 

qualidade da água superficial e subterrânea na bacia hidrográfica dos rios Turvo, Santa Rosa e 

Santo Cristo, visando subsidiar a gestão dos recursos hídricos e as ações de controle ambiental. 

As variáveis de qualidade determinadas na rede básica de monitoramento da qualidade de 

água da bacia hidrográfica dos Rios Turvo, Santa Rosa e Santo Cristo são as seguintes: temperatura 

da água, temperatura do ar, condutividade, pH, oxigênio dissolvido, turbidez, cloreto, DBO5, DQO, 

fosfato total, fósforo total, nitrogênio total Kjeldahl, sólidos totais, alumínio, chumbo, cobre, ferro, 

manganês, potássio, sódio, zinco, coliformes termotolerantes. 

A FEPAM utiliza para interpretar os resultados das análises das variáveis de qualidade da 

água, adaptações do IQA desenvolvido pela NSF – National Sanitation Foundation e também por 

análises estatísticas. As variáveis que compõem o IQA são: temperatura do ar, temperatura da água, 

pH, oxigênio dissolvido (OD), condutividade, cloretos, demanda bioquímica de oxigênio (DBO), 

demanda química de oxigênio (DQO), fósforo total, nitrato, nitrogênio total, ortofosfato, sólidos 

totais, turbidez, alumínio, cobre, ferro, manganês, zinco, sódio e potássio). 

5 - PANORAMA NACIONAL 

A seguir é possível visualizar o panorama nacional das atividades de monitoramento estaduais 

da qualidade da água, em relação às variáveis monitoradas e à aplicação do IQA, lembrando que 

esse levantamento foi preliminar, visto que nenhum Estado da Região Norte foi contemplado, 



 

XVII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos  10 

indicando que há certa dificuldade de se encontrar dados disponíveis na Internet dessa região do 

Brasil. 

Tabela 3 - Variáveis monitoradas por Estado 

X

X X

X

X X X X X
X

X X X X
X X X X
X X
X X X

X
X

X
X X X X
X X

X X X
X
X X X X X

X
X X X X X X X

X
X

X X
X

X X X X X X X
X X X X X
X X X X X X X
X X X X X X X X
X X X X X X X
X X X

X X X X X
X

X
X X X X X X X X X
X
X

Rio Grande do Sul*Espírito SantoMato Grosso* Pernambuco*

Bário (mg/L Ba)

Cálcio (mg/L ) 

Alcalinidade CaCO3 (mg/L CaCO3)

Condutividade elétrica (µS/cm)

São Paulo* Goiás* Rio de Janeiro Minas Gerais*

DDE (µg/L)

Coliformes fecais (Nº Col./100mL) 

Cromo hexavalente (mg/L Cr +6)

DBO5 (mg/L O2) 
DDD (µg/L) 

Cor real (mg/L Pt-Co)

Coliformes totais (Nº Col./100mL) 

Cromo trivalente (mg/L Cr +3)

Chlordano (µg/L) 
Chumbo total (mg/L Pb) 

Cloretos (mg/L Cl)

Cobre total (mg/L Cu) 

Cloro total (mg/L Cl)

Arsênio Total (µg/L As)

BHC (µg/L) 

Cádmio total (mg/L Cd) 

Amônia não-ionizável (mg/L NH3)

Bahia*Variáveis Monitoradas

Alumínio (mg/L Al)

Cromo total (mg/L Cr)

Alcalinidade Ca(HCO3)2 (mg/L CaCO3)

Alcalinidade OH (mg/L CaCO3)

Alcalinidade Total (mg/L CaCO3)

Boro (mg/L B)

Bentos (Nº/mL)

Aldrim (µg/L) 

Carbono orgânico total (mg/L)

Cloro residual (mg/L Cl)

Cianetos (mg/L CN)

Clorofila a (µg/L)
Cobalto (mg/L Co)

Cryptosporidium sp 

 
* utiliza índices de qualidade da água (IQA) nas avaliações. 

 

Tabela 4 - Variáveis monitoradas por Estado (continuação) 

X
X
X
X

X X X X X X X
X

X X

X

X X X X
X
X
X
X
X

X
X
X X X X X X X X

X X X X
X X X
X

X X X X X

X X X X X X X X
X

X
X
X
X X
X
X X X X X X
X X X

X
X
X

X
X X X

Rio Grande do Sul*Espírito Santo

Magnésio (mg/L)

Metoxichlor (µg/L)

Hexaclorobenzeno (µg/L)

Malathion (µg/L)

Mercúrio (µg/L Hg) 

Methyl Paration (µg/L)

Manganês (mg/L)

Ferro total (mg/L Fe) 

Fosfato total (mg/L P- PO4)

Heptachlor (µg/L)
Heptachlor epoxide (µg/L)

Fenol (mg/L)

Giardia sp

Endosulfan Sulfate (µg/L) 
Endrin (µg/L)
Endrin Aldheyde (µg/L)

Ethion (µg/L)
Estreptococos totais (Nº/100mL)

Dieldrin (µg/L) 

Disulfoton (µg/L)

Endosulfan (µg/L) 
Endosulfan II (µg/L)

Dureza total (mg/L CaCO3)

DQO (mg/L)

DDT (µg/L) 
Demeton (µg/L)
Diazion (µg/L)

Fitoplâncton (Nº/mL)

Dureza de cálcio (mg/L CaCO3)

Dureza de magnésio (mg/L CaCO3)

Fósforo total (mg/L P- PO4)

Metano (mg/L)

Níquel (mg/L Ni)

Fluoreto (mg/L F)

Microcistinas

Rio de Janeiro Minas Gerais* Mato Grosso*Variáveis Monitoradas Bahia* São Paulo* Pernambuco*Goiás*

 
* utiliza índices de qualidade da água (IQA) nas avaliações. 
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Tabela 5 - Variáveis monitoradas por Estado (continuação) 

X X X X X X

X X X X X X X

X X X X X X X X
X X X X

X X X X X
X X

X X X X
X X X

X X X X X X X X
X
X X X X X X X X
X

X X X
X

X X
X X

X X X
X X X

X X X X
X

X X
X

X X X X
X X X X

X X X X X X X X
X

X X X X
X X X
X X X X X X

X X X X X X X X
X

X
X X
X

X X X X X X X X X
X X X X X X X

X X

Rio Grande do Sul*Espírito Santo

Nitrogênio amoniacal (mg/L N-NH3) 

pH

Óleos e Graxas

Parathion (µg/L)

Toxafeno (µg/L)

Turbidez (UNT)
Zinco total (mg/L Zn) 

Temperatura da água (oC)

Sólidos totais dissolvidos (mg/L)

Sulfetos (mg/L S)

Plantas aquáticas

Sódio (mg/L Na)

RAS-Razão de Absorção de Sódio(meq/L)

Nitrito (mg/L N-NO2) 

Nitrogênio total (mg/L N) 

Oxigênio dissolvido (mg/L O2) 

Odor

Resíduos voláteis (mg/L)

Surfactantes (mg/L)

Sabor

Sulfatos (mg/L SO4)

Temperatura ambiente (oC)

Nitrato (mg/L N-NO3) 

Ortofosfato dissolvido (mg/L P- PO4)

Resíduos não filtráveis totais  (mg/L)

Resíduos totais (mg/L)

Sólidos em suspensão (mg/L)

Nitrogênio orgânico (mg/L N) 

Potássio (mg/L K)

Selênio (mg/L Se)

Resíduos sedimentáveis (mg/L)
Resíduos fixos (mg/L)

Toxicidade crônica (Ceriodaphnia dubia )

Zooplâncton (Nº/mL)

Salinidade (%)

Trihalometanos (mg/L)

Toxicidade aguda (V. fischeri )

Variáveis Monitoradas Bahia* São Paulo* Goiás* Rio de Janeiro Minas Gerais* Mato Grosso* Pernambuco*

 
* utiliza índices de qualidade da água (IQA) nas avaliações. 

 
6 - CONCLUSÃO 

O sistema brasileiro de gestão dos recursos hídricos incorpora em seus instrumentos o fator 

qualidade das águas como elemento de decisão. A política nacional de gestão hídrica, implementada 

a partir de 1997, bem como a estrutura de gestão ambiental, que instituiu o enquadramento dos 

corpos d´água, fundamentam-se no monitoramento de variáveis de qualidade. 

Este trabalho relata a existência de uma rede consolidada de monitoramento das principais 

variáveis de controle e que compõem o IQA, tanto no nível federal como estadual, focada 

principalmente naquelas de determinação menos sofisticada e indicadora das condições gerais do 

corpo d´água quanto aos impactos das ações antrópicas sobre as bacias. A rede aqui demonstrada 

tem como principal característica a disponibilização dos dados e informações ao público em geral, 

através da Internet. 

O estágio atual da rede brasileira de monitoramento pode ser considerado entretanto, como 

em fase inicial, uma vez que nos países desenvolvidos, as variáveis indicadoras englobam 

principalmente o monitoramento de agentes tóxicos e cumulativos que, embora previstos na 

legislação brasileira, ainda não estão presentes nos indicadores apresentados neste artigo. 

Destaca-se ainda que, apesar de disponíveis, as informações não têm uma organização 

sistematizada nem ferramentas comparativas ou de localização específica, o que ressalta a 

necessidade de um sistema nacional de informações sobre qualidade, voltado especificamente para 

a questão da gestão e do planejamento do uso dos recursos hídricos. 
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