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DIAGNÓSTICO E ANÁLISE DAS FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS DE 
DIFERENTES ASPECTOS QUE NORTEIAM A QUALIDADE DA ÁGUA 

Fernando Girardi de Abreu1; Jaqueline Akiko Sakamoto2; Ruth de Gouvêa Duarte3; Eduardo 
Mario Mendiondo4 

RESUMO - A gestão dos recursos hídricos não é apenas um desafio a ser enfrentado, mas um 
processo essencial para serem prezadas, concomitantemente, suas qualidade e quantidade, com 
graduais aperfeiçoamentos e progressos nas esferas legais e institucionais, no planejamento, na 
operacionalização do sistema de gestão e no monitoramento da qualidade da água, com atendimento 
às peculiaridades e características econômicas de cada região e território nacional. Neste contexto, 
para ser obtido um diagnóstico da real situação do país em relação às principais ferramentas e 
instrumentos de gestão dos recursos hídricos, este trabalho consistiu em uma concisa revisão 
bibliográfica com o propósito de analisar desde os critérios adotados para compor os padrões de 
qualidade das águas até seu monitoramento, o qual pode apontar as limitações nos tratamentos e a 
presença de substâncias que constituem potencias motivos de agravos à saúde, vale dizer, os 
contaminantes que, potencialmente, podem constituir problemas de saúde pública. Este trabalho 
indica que, neste assunto, o Brasil tem um longo caminho a percorrer quanto ao imprescindível 
monitoramento, em qualquer projeto que possa vir a facilitar esse estudo de um caso particular de 
poluição – os contaminantes das águas.  

ABSTRACT - The managing water resources is not only a challenge to be faced, but an essential 
process to make quality and quantity simultaneously, with gradual improvements and progress in 
the legal and institutional spheres, in the planning, operation and monitoring of the water quality, 
always following the peculiarities and economic characteristics of each region and of nationwide. 
the economic characteristics of each region or country. In this context, to obtain a diagnosis of the 
real situation of the country about the key tools and instruments for managing water resources, this 
paper consisted of a concise literature review in order to analyze as from the criteria used to 
compose the quality standards of waters as until to its monitoring, that may indicate the limitations 
of the treatments and the presence of substances that are potential reasons for health problems, is to 
say, the contaminants that can potentially be public health problems. This paper indicates that, in 
this subject, Brazil has a long way to go about the necessary monitoring into any project that might 
facilitate the study of a particular case of pollution - the contamination of waters. 
 
Palavras-chave: Poluentes emergentes; gestão de recursos hídricos; padrões de qualidade das 
águas. 
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1- INTRODUÇÃO 

 

O rápido crescimento vegetativo da população, acompanhada das necessárias, mas 

desenfreadas e desordenadas industrialização e urbanização; acarretaram incontrolada demanda por 

recursos hídricos, a ponto de serem superadas suas capacidades de recarga e auto-depuração.  Por 

conseqüência, o mundo todo enfrenta o desafio de buscar formas e ferramental para minimizar esse 

estresse hídrico. 

A gestão dos recursos hídricos é um processo essencial para que tal cenário seja revertido. 

Assim, para serem conjuntamente serem prezadas a qualidade e quantidade é preciso haver 

aperfeiçoamentos graduais com conseqüentes progressos, relativos: aos aspectos legais e 

institucionais vigentes, ao planejamento, operacionalização do sistema de gestão e monitoramento 

da qualidade da água, pari passu com as peculiaridades e características econômicas de cada região 

ou território nacional. 

Entretanto, tem sido outra a situação brasileira, em dissonância com  tais conceitos e 

definições pois, de acordo com a ANA (2005), historicamente, a gestão da qualidade da água no 

país, não tem merecido o mesmo destaque dado à gestão da quantidade de água.  

Desse fato surgiu uma dúvida quanto à real situação do país em relação aos aspectos que 

devem compor a gestão, ou seja, se  eles realmente  têm sido levados e consideração ou se apenas 

constam como  forma de instrumentos legai; o que  possibilita o diagnosticar  limitações e constar 

quais desafios  ainda  podem ser enfrentados e vencidos. 

Neste contexto, a fim de serem obtidos um panorama e o diagnóstico das  principais 

ferramentas e instrumentos de gestão dos recursos hídricos, este  trabalho apresenta uma análise que 

aborda desde os critérios adotados para compor os padrões de qualidade das águas – aos quais na 

maioria das vezes  não tem sido dada a importância necessária –  até o monitoramento da qualidade 

dos corpos de água, monitoramento que pode apontar as possíveis  limitações nos tratamentos de 

água para abastecimento público, disposição e tratamento de esgotos e efluentes industriais  no que 

diz respeito às  substâncias que oferecem risco potenciais  à saúde, como os “contaminantes 

emergentes”. 

 

 

2- CRITÉRIOS E PADRÕES DE QUALIDADE DAS ÁGUAS 

 

O lançamento de substâncias químicas provenientes de efluentes domésticos, industriais ou 

agropecuários provoca modificações do estado químico e biológico da água e, uma vez que sua 
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qualidade é vulnerável às condições ambientais as quais está exposta, há cada vez maior 

comprometimento em seu fornecimento para seus diferentes usos com conseqüentes pressões sobre 

a demanda em função do crescimento populacional (UMBUZEIRO et al., 2010; SOARES & 

FERREIRA, 2004;  FERNANDES NETO e FERREIRA,2007).  

Uma das formas para garantir à água características adequadas ao consumo humano é o 

estabelecimento de marcos conceituais, regulatórios e institucionais de controle e vigilância, os 

quais requerem visão sistêmica, que mostre a dinâmica da qualidade da água, a permanente 

avaliação do sistema de abastecimento de água e revisão quanto à presença de novos contaminantes 

orgânicos e inorgânicos nos mananciais com possível risco potencial à saúde humana (BASTOS et 

al.5 apud PINTO, 2006; FERNANDES NETO e FERREIRA,2007; PINTO, 2006). As normas 

nacionais, estaduais e municipais que regulamentam o uso da água compreendem um conjunto de 

padrões de qualidade da água para determinados parâmetros, fundamentados em critérios científicos 

específicos – valores máximos permitidos (VMPs) (UMBUZEIRO et al.,2010; VON SPERLING, 

1998).  

Critérios de qualidade de água são os valores máximos permitidos ou quantidades limites 

fixadas para as substâncias possivelmente presentes na água, para  garantir  os  seus pretendidos 

usos dentro de um grau de segurança. Por usa vez, pode ser dito que  os padrões de qualidade de 

água p são o gerenciamento do risco e compreende , não só os critérios mas, também, os 

instrumentos analíticos, as formas de intervenção efetiva e as necessárias medidas a serem tomadas 

para ser garantida a qualidade da água em  níveis aceitáveis;  na prática é o que será exigido 

legalmente pelas autoridades (NASCIMENTO e VON SPERLING, 1998; UMBUZEIRO et 

al.,2010; USEPA6 apud UMBUZEIRO et al.,2010). 

A determinação e fixação dos critérios para a qualidade das águas é realizada a partir da 

avaliação de riscos de uma população, sistema ou organismo em relação às substâncias químicas, 

obtidas através de estudos não apenas da periculosidade ou potencial do agente químico, mas 

também, da previsão/estimativa de potenciais efeitos adversos à saúde,  decorrentes das condições 

de exposição a tais perigos de distintas naturezas e cenários (FERNANDES NETO e 

SARCINELLI, 2009; AMORIM, 2003; UMBUZEIRO et al.,2010). Entretanto, segundo Sanchez e 

Nascimento (2005), estudos e dados toxicológicos de grande parte de possíveis compostos com 

riscos potenciais, produzidos e utilizados em grande escala no país, ainda estão indisponíveis ou são 

insuficientes. 

                                                
5 BASTOS, R.K.X.; HELLER, L.; FORMAGGIA, D.M.E. Comentários sobre a Portaria MS nº 518/2004. Subsídios para implementação. Brasília: 
Ministério da Saúde, 2005. 92 p. 

 
6 USEPA - UNITED STATES ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY., 1991, Technical support document for water quality-based toxics 
control. Disponível em: http://www.epa.gov/npdes/pubs/owm0264.pdf . Acesso em: 04 fev. 2008. 
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A definição dos parâmetros que irão compor um padrão exige  cooperação e  trabalho em 

conjunto pois,  para serem realizadas  avaliações de riscos é preciso qie sejam obtidas informações 

das substâncias e compostos mais utilizados, que estejam  relacionadas diretamente com as 

principais atividades econômicas no país ou região. 

Além disso, são necessários dados de evidências epidemiológicas e toxicológicas, obtidas 

através de órgãos fiscalizadores e autoridades de saúde, que permitam estabelecer associações entre 

a exposição aos agentes químicos e os efeitos adversos na saúde e dados provenientes do meio 

científico, que poderão contribuir para aperfeiçoamento das metodologias utilizadas ou aprimorar 

informações que evidenciem a necessidade de novas definições e/ou atualizações de padrões e 

normas vigentes (AMORIM, 2003; BASTOS et al.,2004; UMBUZEIRO et al.,2010). 

 

2.1- Cálculo dos Valores Máximos Permitidos (VMP) 
 

O valor de cada parâmetro considerado nos Padrões de Qualidade das Águas, conforme os 

usos pretendidos, normalmente é expresso como Valores Máximos Permitidos (VMP). A derivação 

desses VMPs é realizada por meio de metodologias padronizadas, que apresentam os resultados 

com base em informações de toxicidade e suposições, conforme o cenário de exposição 

considerado. 

Através de dados de toxicidade obtidos em ensaios , normalmente com a adoção de animais 

como cobaias, são extraídas informações sobre dose-resposta em relação aos compostos, as quais 

podem ser expressas tanto em relação à maior dose aplicada correspondente ao nível de exposição 

em que o efeito adverso (resposta) não foi observado – No-Observed-Adverse-Effect-Level 

(NOAEL), como quanto à menor concentração ou nível no qual seja observado  efeito adverso - 

Lowest-Observed-Adverse-Effect Level (LOAEL) (UMBUZEIRO et al.,2010; WHO7 apud PINTO, 

2006). 

O emprego desses resultados de toxicidade implica na consideração dos fatores de incerteza 

inerentes à variabilidade de respostas inter-espécie (animais para seres humanos) e intra-espécie 

(populações mais sensíveis ou suscetíveis); da qualidade dos dados toxicológicos disponíveis, entre 

outros fatores. Assim em função das condições, como margem de segurança, são adotados valores 

que variam de 10 a 10.000 vezes (FERNANDES NETO e SARCINELLI, 2009). 

Assim são definidos determinados valores denominados  Ingestão Diária Aceitável (IDA) ou 

Ingestão Diária Tolerável (IDT), que nada mais são  que a  estimativa da quantidade de certa  

substância presente nos alimentos ou na água em nível de exposição (dose) segura à saúde se essa 

                                                
7 WHO - WORLD HEALTH ORGANIZATION. Guidelines for drinking - water quality. 3rd.Ed. Geneva: WHO, 2004. 515p. 
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substância for ingerida  diariamente ao longo de toda a vida (WHO, 2006 apud FERNANDES 

NETO e SARCINELLI, 2009). A partir da equação (1), pode ser notado que IDA/IDT é obtido 

simplesmente pela divisão dos dados de toxicologia - NOAEL ou LOAEL - por fatores de incerteza, 

definidos caso a caso (UMBUZEIRO et al.,2010). 
 

TDI = NOAEL ou LOAEL dividido pelo FI          (1) 

Em que 
TDI: ingresso diário tolerável (mg/kg de peso/dia); 
NOAEL: dose sem efeito observado (mg/kg de peso/dia); 
LOAEL: menor dose com efeito observado (mg/kg de peso/dia ); 
FI: Fator de incerteza (varia de 10 a 1000). 

 

 Em relação aos VMP determinada substância, geralmente ele é calculado multiplicando-se a 

IDA/IDT por alguns valores escolhidos para as diferentes variáveis do cenário de exposição e 

organismos/sistemas considerados; tais como peso corpóreo da espécie, uso pretendido (por 

exemplo, consumo humano diário de água) e a porcentagem de ingresso (IDT) do composto via 

água (PINTO, 2006; UMBUZEIRO et al.,2010). Portanto, para consumo humano, o VMP poderia 

ser assim calculado - equação (2): 
 

VMP = TDI x P x F dividido por C                                                                                       (2) 

Em que 
VMP = valor máximo permitido (mg/L ou ug/L); 
P = peso corporal (60 ou 70 kg); 
F = fração ou porcentagem da TDI associada a ingestão de água (10 ou 20%); 
C = consumo de água por dia (geralmente 2L). 

 

É possível observar que o VMP pode apresentar variações, pelo fato de depender de muitas 

suposições de cenários e condições que, inevitavelmente conduzem à incerteza. 

 

2.2- Situação brasileira 
 

A Organização Mundial da Saúde (OMS), importante órgão norteador –, embora 

disponibilize valores guias para as substâncias químicas, obtidos em função de estudos 

desenvolvidos e divulgados principalmente por órgãos de países norte-americanos e europeus – 

recomenda que os diferentes, em suas mais importantes normas, escolham suas prioridades em 

função de cada realidade (FERNANDES NETO e SARCINELLI, 2009; UMBUZEIRO et al.,2010). 

Entretanto, segundo Umbuzeiro et al. (2010), os padrões brasileiros de qualidade das águas são 

baseados principalmente em critérios definidos por agências internacionais, s como OMS e órgãos 

ambientais dos EUA e Canadá. 
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Conforme referido por vários autores é ideal a adoção de critérios próprios que propiciarão 

diminuir a diminuição de incertezas e o aumento da aplicação de metodologia mais próxima à 

realidade do país ou região pelo fato de os diferentes cenários e fatores considerados, entre os quais 

o clima, pois em regiões mais quentes o consumo humano de água tende a ser maior; e os perfis 

populacionais (idade) e econômicos, implicam em maior ou menor susceptibilidade aos riscos 

proporcionados pelas doses de exposição a certos compostos (FERNANDES NETO e 

SARCINELLI, 2009; PINTO, 2006; UMBUZEIRO et al.,2010). 

De acordo com Umbuzeiro et al. (2010),  alguns paradigmas sobre os critérios de qualidade 

das águas devem ser analisados e discutidos para poderem  ser desmistificadas. Uma delas é o 

pressuposto que os valores que protegem a saúde humana devam ser os mais restritivos. Talvez essa 

informação seja adequada no respeita ao uso da água para consumo humano, considerado o mais 

nobre dos usos, mas se forem consideradas as doses, a freqüência e intensidade de exposição no 

cálculo e definição dos VMP os organismos dos sistemas aquáticos são os mais suscetíveis a 

contatos com substâncias químicas, portanto, são os mais expostos aos riscos; motivo pelo qual 

devem ser utilizados os mais susceptíveis a contatos com substâncias químicas e, portanto, estão 

mais afetos a riscos e para eles devem ser estabelecidos critérios menores, como exemplificado 

abaixo (Tabela 1). 
 

Tabela 1: Exemplo de padrões por usos em relação ao cobre 

Uso  VMP (ug/L) 

Preservação da vida aquática 9 

Consumo humano 2000 

Dessedentação 500 

Irrigação 200 

Recreação 1000 

   Fonte: Resolução CONAMA 357/2005. 
 

Outro paradigma que pode ser questionado é a imutabilidade dos critérios. Na verdade, para 

que os valores adotados possam sempre garantir a segurança nos diversos usos das águas, eles 

devem ser dinâmicos porque precisam acompanhar as mudanças da realidade local e as possíveis 

alterações no meio ambiente; necessitam ainda, estar afinados com novas metodologias, com dados 

toxicológicos e determinação dos VMP que mais se aproximem da realidade, para que sejam 

diminuídas as incertezas inerentes às referidas essas situações. 

 

mailto:abreu.fernando@gmail.com
mailto:jaquesakamoto@usp.br
mailto:ruthgd@terra.com.br
mailto:emm@sc.usp.br


 

 

XIX Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos 
 7 

 

3- PARÂMETROS LEGAIS – EVOLUÇÃO E TENDÊNCIAS 

 

A legislação brasileira, no decorrer dos anos, evoluiu em função das necessidades de serem 

estabelecidos padrões de aceitação de qualidade compatíveis com os estudos técnicos recentes e 

com aquele grau de restrição considerado aceitável pelos órgãos competentes. 

 A primeira legislação sobre o assunto consta dana Portaria MS nº 635/75 do Ministério da 

Saúde, cujo texto aprova as normas e padrões sobre fluoretação de águas. Com relação à delegação 

para atuar em órgãos brasileiros e legislar sobre a potabilidade para as águas brasileiras, foi 

promulgado o Decreto Federal no. 79.367/77, o qual concede competência ao Ministério da Saúde 

em articulação com as Secretarias Estaduais e o Distrito Federal para elaborar normas e padrões de 

potabilidade da água para consumo humano. (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2006). 

Em contraponto, a Portaria MS nº 56/77 é o primeiro documento a aprovar o padrão nacional 

de potabilidade da água para consumo humano, e para complementá-la, foi promulgada a Portaria 

MS nº 443/78 que estabeleceu as normas sobre proteção sanitária dos mananciais dos serviços de 

abastecimento, seu controle de qualidade e, ainda, o controle das instalações prediais. Para sua 

implementação o Decreto 92.752/86, de maneira concisa, lançou o Programa Nacional da 

Qualidade da Água para Consumo Humano. (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2006) 

Em 1990 foi publicada a Portaria MS nº 36/90, que  revisa a Portaria MS nº 56/77 sob a luz de 

novas pesquisas sobre toxicidade de diversas substâncias. Após a edição dessa Portaria, foi 

estabelecido que, a cada cinco anos, a referida Portaria d fosse colocada sob revisão; assim foram  

lançadas novas versões em 2000 (Portaria MS nº 1469/2000) e 2004 (Portaria MS nº 518/2004); 

aliás, esta  última atualmente está em discussão e em revisão.  

Em âmbito internacional, a OMS editou valores-guias com padrões de potabilidade a serem 

utilizados como norteadores dos países, os quais foram lançados em três edições, nos anos de 1984, 

1993 e 2004, respectivamente. O Brasil, para suas sucessivas revisões, teve como base diversos 

padrões da OMS, bem como para fundamentação de suas normas, padrões ou VMP. 

Na evolução da legislação brasileira, houve substancial aumento do número de parâmetros 

obrigatórios a serem monitorados, principalmente para as substâncias orgânicas, agrotóxicos e 

produtos secundários da desinfecção, como é mostrado na Figura 1. É possível afirmar que a 

consideração feita em relação aos agrotóxicos, por exemplo, está intimamente ligada às práticas 

agrícolas que, por longo período foram exercidas sem qualquer vigilância e monitoramento – até 

que seus efeitos começaram a ser percebidos pelas agências. 
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Figura 1 – Evolução do número de parâmetros no padrão de potabilidade brasileiro. 

Fonte: Bastos (2003). 
 

O gráfico mostra o incremento do número de substâncias a serem analisadas da ordem de 72% 

entre 1977 e 1990, e de 69,5% entre 1990 e 2000. 

Além do incremento de substâncias a serem analisadas, também houve maior restrição do 

VMP de cada substância com relação direta entre o intervalo de tempo cada legislação e a 

velocidade com que a indústria lança novos produtos (BASTOS, 2003). A Figura 2 mostra a 

evolução das características a serem analisadas em função das novidades na legislação. 
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Figura 2 – Evolução dos aspectos analisados pelas legislações 

Fonte: Pinto (2006). 
 

A Figura 2 permite perceber que novas pesquisas científicas conduziram a alterações para a 

identificação de padrões de potabilidade. Como exemplos podem ser citadas as características 

bacteriológicas analisadas em 1990 face o aumento da turbidez para a análise desse parâmetro, 

porque seu elevado valor  pode dificultar a análise e desinfecção, uma vez que  partículas sólidas 

servem de proteção aos microrganismos presentes na água. 

Para a revisão da Portaria MS nº 518/2004, os responsáveis pela execução basearam-se na 

premissa norteadora de que: 

“A adoção de limites de presença de substâncias e organismos potencialmente 
nocivos à saúde humana na água consumida, embora necessária, não é suficiente 
para garantir a desejável proteção à saúde” (HELLER, 2001). 
 

A revisão trouxe clareza sobre a definição das competências, deveres e responsabilidades do 

controle e vigilância com enfoque na visão sistêmica e integrada no controle da qualidade da água, 

adotou o princípio de boas práticas no abastecimento de água não contemplada em sua versão 

anterior, além de um enfoque epidemiológico sob toda a norma e do direito de informação ao 

consumidor. (MINISTÉRIO DA SÁUDE, 2005). 

Com relação às normas do CONAMA, a primeira publicação sobre o assunto está relacionada 

à Resolução CONAMA 20/86, a qual foi revisada pela Resolução CONAMA 357/2005, que dispõe 

sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para seu enquadramento, bem 
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como, estabelece as condições e padrões de lançamento de efluentes, representando outro avanço 

em relação à avaliação da qualidade da água. 

 Entre os progressos dessa nova legislação, merecem destaque: adequação com a Política 

Nacional de Recursos Hídricos, com a Portaria 518/04, a legislação referente a licitações e a 

incorporação dos novos conhecimentos sobre parâmetros para avaliação da qualidade dos recursos 

hídricos.  

Outro importante avanço foi considerar o tipo de uso quanto ao recurso hídrico e os 

respectivos padrões para o corpo d´água, os quais são diferentes para cada classe definida pela 

norma. Assim, os VMPs para as substâncias presentes nos corpos d´água passam a contar com 

valores relativos e não mais absolutos, pois dependem do tipo de classe no qual da presença de 

substância e a destinação primordial de uso desse curso d´água. 

 

 

4- MONITORAMENTO DA QUALIDADE DAS ÁGUAS 
 

Uma das diretrizes de ação do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, 

reporta que deve haver “a gestão sistemática dos recursos hídricos, sem dissociação dos aspectos 

de quantidade e qualidade [...]” (ANA, 2005). Ainda, segundo ANA (2005), o monitoramento e 

avaliação da qualidade das águas acabaram por serem instrumentos extremamente necessários para 

ser conseguido o referido gerenciamento. 

Com isso, surgiram indicadores, os chamados índices de qualidade das águas, importante 

ferramenta ou fonte de informação dos sistemas de monitoramento para as tomadas de decisão; os 

quais constituem um conjunto de variáveis ambientais ou parâmetros adequados que possam 

representar e retratar a realidade, sintetizados em um único número (que pode estar relacionado a 

um estado da qualidade: ótima, boa, regular, ruim e péssima, por ex.), facilitar o entendimento dos 

resultados (SILVA e JARDIM, 2006; SOUZA e LIBANIO, 2009; ZAGATTO et al., 1999).  

A aplicação dos índices, devido pelo fato de eles indicarem a relativa qualidade da água em 

pontos geográficos e/ou ao longo do tempo, podem ser perdidas informações relevantes em 

comparação à análise separada de cada parâmetro. Portanto, vale ressaltar que os índices de 

qualidade de águas utilizados –, mesmo o Índice de Qualidade de Água (IQA) - CETESB – o mais 

adotado no Brasil, ainda apresentam limitações. 
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4.1-  Índice de Qualidade de Água (IQA) - CETESB 
 

A agência ambiental do Estado de São Paulo, atualmente denominada Companhia Ambiental 

do Estado de São Paulo (CETESB), em 1977 passou a adotar um índice para avaliar a qualidade da 

água bruta para fins de abastecimento público – IQA - adaptado da National Sanitation Foundation, 

dos EUA (ZAGATTO et al., 1999).  

Na sua concepção, houve a participação de 142 especialistas de qualidade de águas, os quais 

analisaram e avaliaram cada parâmetro quanto a sua relevância para composição do IQA; esse 

trabalho teve como resultado a produção de nove parâmetros: oxigênio dissolvido, demanda 

bioquímica de oxigênio, coliformes fecais, nitrogênio total, temperatura, turbidez, resíduo total e 

pH, cada qual com seu respectivo peso (importância) (SOUZA e LIBANIO, 2009). 

O tempo demonstrou que, embora o IQA-CETESB seja uma ferramenta de grande utilidade, 

ele apresentou algumas limitações quanto a sua aplicação, pois, como os parâmetros refletem, 

principalmente, a poluição por esgotos domésticos, sua aplicação fica restrita apenas ao 

abastecimento público, ou seja, não  leva em consideração outros usos por não contemplar presença 

de uma série de substâncias como  metais pesados, compostos orgânicos com potencial mutagênico, 

praguicidas,  número de células de cianobactérias; por outro lado ocorre a sobreposição de alguns 

parâmetros que fornecem informações semelhantes tais como oxigênio dissolvido (OD) e demanda 

bioquímica de oxigênio (DBO) (ANA, 2005; CETESB, 2003; SOUZA e LIBANIO, 2009).  

Com o objetivo de diminuir tais limitações, a Secretaria do Meio Ambiente de São Paulo 

criou um grupo de trabalho do qual participaram  instituições de diferentes esferas a fim de rever o 

IQA e propor novos índices para o monitoramento aquático, levando em consideração os aspectos 

básicos da ecotoxicologia nesse meio. Tal iniciativa teve como resultado a elaboração do Índice de 

Qualidade das Águas para Abastecimento Público (IAP), que consiste na ponderação dos resultados 

do IQA com o ISTO (Índice de Substâncias Tóxicas Organolépticas); e o Índice de Proteção da 

Vida Aquática (IVA), composto pelo Índice de Parâmetros Mínimos para Proteção das 

Comunidades Aquáticas (IPMCA) e Índice do Estado Trófico (IET) (ANA, 2005; CETESB, 2003; 

ZAGATTO et al., 1999). 

Apesar dessas adaptações e acréscimos de índices como complementos para melhor avaliação 

da qualidade das águas, de acordo com ANA (2005), sua aplicação fica restrita  em monitoramentos 

do Estado de São Paulo e, de qualquer forma  o IQA-CETESB ainda alcança maior abrangência e 

referência. 
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4.2-   Realidade brasileira 
 

Na opinião da ANA (2005), em relação ao monitoramento da qualidade das águas, o país 

ainda tem muito a avançar, pois, em várias bacias, as informações são esparsas ou inexistentes pelo 

fato de não possuírem redes de monitoramento adequadas quanto à freqüência e parâmetros, bem 

como quanto a número de pontos de amostragem para todo o território nacional, o que dificulta a 

visão da real condição dos corpos de água do país.  

Conforme o Ministério do Meio Ambiente, apenas nove unidades da Federação possuem 

sistemas de monitoramento considerados ótimos ou muito bons; cinco possuem sistemas bons ou 

regulares e treze apresentam sistemas fracos ou incipientes (ANA, 2005). Essa escassez de dados, 

por conseqüência, promove grande dificuldade na geração de índices de qualidade das águas e até 

mesmo para a aplicação do IQA; isso dificulta a avaliação detalhada criada com a lacuna quanto a 

informações que poderiam contribuir para a tomada de decisões. 

Ademais, pelo fato de a maioria dos territórios brasileiros adotar o IQA como avaliador de 

qualidade das águas, é preciso atentar para a possível inadequação do diagnóstico quanto à 

deterioração dos corpos de água monitorados, que podem estar em situação mais crítica que a 

avaliada, pelo fato de não terem sido levados em consideração aqueles parâmetros que contemplam 

milhares de substâncias potencialmente tóxicas que são lançadas no ambiente. 

 

 

5 -  CONTAMINANTES EMERGENTES 

 

O desenvolvimento de métodos mais sensíveis permitiu a detecção de substâncias químicas 

antes desconhecidas, as quais além de detectadas puderam ser identificadas e definidas quanto aos 

possíveis riscos que podem causar no meio ambiente - caso dos chamados “contaminantes 

emergentes”, ou seja, compostos utilizados há décadas, mas que apenas recentemente foram 

avaliados e monitorados (PEDROSO, 2007) 

 A terminologia “poluente emergente” pode ser usada para definir um grupo especial de 

substâncias com características peculiares, dado seu crescente nível de utilização pela sociedade e 

seu real potencial de contaminação, uma vez que não precisam persistir no meio ambiente para 

causar efeitos deletérios (REIS FILHO et al., 2007).  

Os poluentes emergentes pertencem a diversas classes de compostos com amplas aplicações, 

como fármacos (antibióticos, antiinflamatórios, analgésicos e reguladores lipídicos); produtos de 

beleza (bronzeadores, anti-sépticos, repelentes de insetos e fragrâncias); produtos químicos 
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industriais (plastificantes, preservadores de madeira, produtos de limpeza, anticorrosivos e aditivos 

de gasolina); hormônios e esteróides; e  praguicidas. (CORREIA, 2008; GHISELLI, 2006; REIS 

FILHO et al., 2007) 

Muitos compostos ainda não são considerados problemáticos na atualidade devido ao 

desconhecimento de seus efeitos fisiológicos no ambiente e nos humanos porque o desenvolvimento 

e evolução de compostos bioativos ocorre de forma rápida e, em muitos casos, os mecanismos de 

ação são novos para os sistemas biológicos (BRAVO, 2009; HESS, 2010). 

De acordo com Santamarta (2001), a insurgência no meio científico relacionada aos 

contaminantes emergentes foi aventada por Rachel Carson em 1962, que constatou o fato da 

difusão, em todo o planeta, de determinados produtos químicos artificiais e relacionou o declínio na 

população de algumas espécies de animais à  presença,  no meio ambiente, do  praguicida  Dicloro-

Difenil-Tricloroetano – DDT. 

Baseado e inspirado nas observações de Carson, o livro Nosso Futuro Comum publicado por 

Colborn, Dumanoski e Myers, pela primeira vez, reuniu e apresentou evidências que tais compostos 

emergentes atuavam como disruptores endócrinos (DE), agentes químicos que dificultam a 

reprodução dos adultos e representam graves perigos aos seus descendentes (SANTAMARTA, 

2001).  

 

5.1 - Potencial risco à saúde humana 
 

Entre os grupos de contaminantes emergentes, os produtos que compõem os Disruptores 

Endócrinos (DE) têm sido os mais estudados e observados, devido às suspeitas sobre seus possíveis 

efeitos estrogênicos e carcinogênicos.  

Conforme Setec8 apud Reis Filho, 2007, a primeira hipótese sobre o efeito de DE foi 

aventada no início da década de 1980, com a observação de características femininas em machos de 

aves coloniais, da região dos Grandes Lagos (América do Norte), expostos ao praguicida 

organoclorado DDT. Semelhantemente, populações de jacarés do Lago Apopka, no estado da 

Flórida (EUA), sofreram redução, e foi constatado que os machos passaram a apresentar pênis 

menores que o normal, além de baixos índices do hormônio masculino testosterona (REYNOL, 

2010).  

As principais fontes dos desreguladores endócrinos com ação na saúde humana surgiram, 

principalmente, do uso de diversas substâncias que fazem parte do nosso cotidiano tanto de forma 

direta – medicamentos e cosméticos –quanto indireta – ingestão de diversos alimentos que possam 

                                                
8 SETAC – SOCIETY OF ENVIRONMENTAL TOXICOLOGY AND CHEMISTRY, 2000, Endocrine disruptors and modulators. Technical 
Issue Paper (TIP), Pensacola, 5p. 
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apresentar resíduos de praguicidas ou hormônios em aves e carnes e, ainda, através do consumo da 

água potável, na qual recentemente foi descoberta a presença dessas substâncias, já que os 

processos convencionais de tratamento não as eliminam. (BARCELÓ, 2003) 

Esta forma de contaminação crônica por compostos imitadores artificiais hormonais não tem 

precedentes em nossa história evolutiva e, para a adaptação a este novo perigo, nos faltariam 

milênios e não apenas décadas de evolução. Isto pelo fato de nosso organismo não ser capaz de 

decompor e excretar as referidas substâncias, pois muitas delas são resistentes aos referidos 

processos de tratamento - por isso elas podem ser acumuladas no organismo - desta forma, os 

humanos e animais são submetidos à contaminações de pequeno nível, mas de longa duração. 

(SANTAMARTA, 2001).  

Assim, os disruptores endócrinos interferem no funcionamento do sistema hormonal, por 

alguns dos três seguintes mecanismos: substituição dos hormônios naturais; bloqueio de suas ações 

ou alteração de seus níveis; conseqüentemente, indivíduos a eles expostos durante o período pré-

natal ou na idade adulta, podem permitir condições que induzam a ocorrência de patologias e 

aumento da vulnerabilidade a tipos de câncer, principalmente de mama, testículo e próstata, além de 

disfunções reprodutivas; vale dizer – favorecer efeitos potencialmente adversos à saúde humana 

(KOIFMAN & PAUMGARTTEN9 apud REIS FILHO et al., 2007; REIS FILHO et al., 2007; 

SANTAMARTA, 2001).  

Estudos realizados principalmente na Europa, mostraram que existe um acentuado processo 

de perda de fertilidade masculina – constatado por meio de dados de medição realizada por 

pesquisadores dinamarqueses que revelaram haver diminuição drástica do número de 

espermatozóides viáveis médios em 50 anos (1940 a 1990), que chegou a 45% (SCHLINDWEIN, 

2005).  

De acordo com Santamarta (2001), nas zonas de cultivo intensivo na província de Granada 

(Espanha), onde se usa o endosulfan e outros praguicidas, foram registrados 360 casos de testículos 

não descendidos (criptorquidia) e pênis sumariamente pequenos. Segundo o mesmo autor, 

experiências com o DES (dietilestilbestrol) em estudos com animais, também sugerem vinculação 

com vários problemas de reprodução nas mulheres, especialmente abortos, gestações ectópicas e 

endometriose; esta última, que no início do século XX era quase desconhecida, atualmente afeta 

cinco milhões de mulheres americanas, as quais têm níveis mais elevados de PCB's no sangue que 

aquelas que não apresentam endometriose. 

                                                
9 KOIFMAN, S. & PAUMGARTTEN, F. J. R., 2002, O impacto dos desreguladores endócrinos ambientais sobre a saúde pública. Cad. Saúde 
Pública, 18: 354-355. 
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Com isso, embora ainda não tenham sido estabelecidas relações de causa e efeito conclusivas, 

várias pesquisas indicam a possibilidade que a maior incidência de distúrbios – como defeitos de 

nascimento, alterações comportamentais e neurológicas, deficiência imunológica, puberdade 

acelerada, qualidade do sêmen e cânceres – tenham relação com poluentes emergentes com ação 

desreguladora endócrina (GHISELLI, 2006).  

 

5.2 – Cenário internacional e brasileiro 
 

As substâncias e produtos chamados poluentes emergentes, presentes no dia-a-dia da 

população, não são facilmente identificáveis, nem é simples relacioná-los com problemas 

ambientais e sanitários. Esta nova situação, ou melhor, desafio, levou diversas agências e 

instituições internacionais a investirem em estudos e monitoramento, assim como, a orientar e 

estabelecer níveis seguros de concentrações de algumas substâncias como produtos farmacêuticos e 

de higiene pessoal (PFHP). 

No norte da Europa existe uma rede de pontos de monitoramentos por meio de metodologias 

automatizadas e miniaturizadas sob a coordenação do Instituto da Água da Região Norte (IAREN), 

que coleta todos os dados produzidos em nível nacional com o objetivo de fornecer aos gestores 

informações para subsidiar a definição de parâmetros de referências  sobre efeitos ecológicos desses 

poluentes para poder ser atingido o bom estado químico e ecológico de todas as suas águas 

(CORREIA, 2008). Em relação às normas, a União Européia possui algumas redes destinadas a 

avaliar a toxicidade crônica de certos produtos PPCPs e desreguladores endócrinos e também 

apresenta diretrizes que orientam e estabelecem níveis seguros, no meio ambiente, de concentrações 

de substâncias farmacêuticas de uso veterinário (ARIESE, F. et al., 2001; COSTA, 2009).  

Os Estados Unidos, por meio da USFDA (United States Food and Drug Administration) 

regulamentou a presença de substâncias farmacêuticas no meio ambiente com base nos processos de 

revisão ambiental requerida pelo FDA para a aprovação de novos fármacos. Entretanto, a USEPA 

(United States Environmental Protection Agency) não possui regulamentação oficial para 

monitoramento de PPCPs em água potável (KOT-WASIK, A., DEBSKA, J., NAMIES’NIK, J, 

2006). 

Embora existam tecnologias de tratamento que produzem água que satisfazem os padrões 

regulatórios vigentes, foi demonstrado que a remoção de muitos contaminantes emergentes, 

inclusive antibióticos e hormônios, são incompletos, devido às suas propriedades físico-químicas 
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(baixa degradabilidade); portanto, colocam  em risco o sistema de suprimento de água tratada 

(Babić, S. et al., 2006 apud. PEDROSO, 2007; KIM, S et al.10apud PEDROSO, 2007).    

No Brasil, são poucas as pesquisas desenvolvidas que buscam estudar a qualidade da água. 

Por exemplo, Ghiselli (2006) estudou a água de abastecimento na região de Campinas, SP, e realçou 

a ação dos interferentes endócrinos (IE), produtos farmacêuticos e de higiene pessoal (PFHP); pois, 

freqüentemente, foram encontrados compostos como cafeína, estradiol, progesterona e bisfenol. 

Nesse estudo o autor verificou também serem muito próximas  as concentrações de hormônios 

sexuais em amostras de esgoto bruto e em esgoto tratado, por isso alertou para uma provável 

ineficiência do tratamento empregado. 

Sodré et. al  (2009), em estudos também realizados nessa região, mostraram que alguns dos 

compostos estudados apresentaram concentrações maiores que as encontradas em outras regiões do 

planeta. Um problema de primeira ordem apontado pelo estudo é o fato de não haver 

regulamentação para a maioria dos contaminantes analisados, além de seus riscos serem pouco 

conhecidos. Ademais, os Padrões de Potabilidade da água no Brasil e em outros países são baseados 

na toxicidade isolada de compostos, critério que é falho se for levada em consideração a interação 

e/ou sinergia de compostos orgânicos. 

 Por tudo isso é possível afirmar a opinião unânime em relação aos contaminantes 

emergentes, seja no Brasil, seja no restante do mundo, seus efeitos precisam ser melhor estudados 

para ser possível a sugestão de parâmetros limites para suas concentrações. 

 

 

6-      CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os instrumentos e ferramentas utilizados – e necessários para haver a gestão dos recursos 

hídricos – ainda possuem lacunas, desde a sua elaboração e implementação até o funcionamento em 

conjunto das competências nos diversos níveis.  

Pode ser dito que, no Brasil, o monitoramento da qualidade das águas ainda está restrito a 

certas regiões; porque embora seja importante ferramenta de diagnóstico e obtenção de resultados, 

recebe pouca atenção dos órgãos competentes. O diagnóstico das reais condições em que se 

encontram os corpos de água é de grande auxílio para serem avaliados os sistemas de tratamento de 

água e de esgoto, bem como para o fomento de novos desafios aos meios científicos. As situações 

relativas aos passivos ambientais decorrentes da presença de substâncias como os contaminantes 

                                                
10 KIM, S.; EICHHORN, P.; JENSEN, J., N; WEBER, A., S.; AGA, D. (2005). Environ. Sci. Technol.39, 5816. 
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emergentes, devem ser mais bem estudadas para que sejam tomadas as possíveis medidas para 

minimizar sua presença. 

 Se forem estabelecidas interligação entre os instrumentos de tais hierarquias, dados obtidos 

cientificamente em diferentes regiões poderão auxiliar as agências e órgãos nacionais na 

implementação de critérios que irão compor os padrões e as normas que vierem a ser estabelecidas. 

Vale dizer: à medida que surjam progressos nas pesquisas e ocorra a legitimização de novos 

parâmetros de segurança para determinadas sustâncias, a legislação deverá ficar mais rigorosa 

(padrão de potabilidade incluindo esta substância), no sentido de sempre evitar problemas sanitários 

e ambientais. Aqui a referência é direta no que tange aos padrões de potabilidade quanto a 

determinadas substâncias. 

Se essa meta for atingida, o Brasil terá dado um grande salto bastante bom, uma vez que uma 

de nossas limitações quanto aos padrões de qualidade das águas adotadas é o fato de eles terem por 

base critérios definidos internacionalmente que, provavelmente, não retratem fielmente nosso 

cenário quanto às principais substâncias potencialmente tóxicas e danosas ao meio ambiente, 

principalmente por causarem severos agravos à saúde da população. 

Portanto, para que a gestão dos recursos hídricos logre êxito, esses aspectos devem ser 

considerados; ademais é de extrema importância que sejam dinâmicos e que os que legisladores 

estejam dispostos a novos desafios inerentes às ações antropogênicas. Neste contexto, em relação 

aos contaminantes emergentes, por exemplo, apesar da inexistência de normas e padrões – é de 

grande importância a opção pelo princípio da prevenção e precaução os quais poderão salvaguardar 

danosas conseqüências. 
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