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RESUMO – A Rede Integrada de Monitoramento das águas subterrâneas (RIMAS), foi incorporada 

a “grade” de projetos contínuos e sistemáticos da CPRM, em 2009, desde então têm-se planejado 

minuciosamente todos os critérios (tipos de sistemas aquíferos, periodicidade, qualitativo e/ou 

quantitativo etc.), infraestrutura (poços e/ou piezômetros, próprio ou cedidos, equipamentos 

necessários e equipes técnicas) e diretrizes para a implantação e operação de uma rede, até então 

inédita no Brasil, do ponto de vista da sua abrangência territorial. Atualmente a RIMAS possui 400 

poços monitorados, prioritariamente distribuídos nos grandes sistemas aquíferos sedimentes 

brasileiros (cerca de 20 aquíferos), munidos com medidores automáticos de nível d’água e coletas 

periódicas de amostras de água para análise qualitativa. De forma secundária também são coletadas 

informações de pluviometria, visando identificar as razões das oscilações dos níveis (tais como 

recarga por precipitação).  

 

Palavras-Chave – Rede de Monitoramento, Águas subterrâneas, Aquíferos. 

 
 

ABSTRACT– The Integrated Groundwater Monitoring Network (RIMAS) was incorporated into the 

CPRM like a continuous and systematic projects in 2009, since then all criteria have been carefully 

planned (types of aquifer systems, periodicity, qualitative and / or quantitative monitoring etc.), 

infrastructure (wells and / or piezometers, own or ceded, necessary equipment and technical teams) 

and guidelines for the implementation and operation of a network, nonexistent in Brazil, from the 

point of view of its territorial coverage. Currently RIMAS has 400 wells monitored, primarily 

distributed in the large sedimentary Brazilian aquifer systems (about 20 aquifers), equipped with 

automatic water level meters and periodic water samples for qualitative analysis. In secondary form, 

pluvimetry information is also collected in order to identify the reasons for the oscillations of the 

levels (such as precipitation recharge). 

 

Keywords – Networks (monitoring), Groundwater, Aquifers. 

 

INTRODUÇÃO 

As águas subterrâneas representam um dos mais importantes recursos naturais e a sua utilização 

condiciona-se não somente ao potencial de explotação dos Aquíferos, bastante variável ao longo da 
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grande extensão territorial, mas também às condições climáticas, aos aspectos de uso e ocupação dos 

terrenos e ao nível de atendimento das populações às medidas de saneamento básico. Os volumes 

extraídos têm crescido em um ritmo acentuado que se manifesta, principalmente, nas áreas de maior 

densidade demográfica ou de notável vocação agrícola e com elevado potencial hidrogeológico. 

A RIMAS (Rede Integrada de Monitoramento das Águas Subterrâneas) surgiu da necessidade 

de ampliar o conhecimento nos principais aquíferos do Brasil e da exigência constante em vários 

instrumentos legais, de uma ferramenta de ação para subsidiar a gestão dos recursos hídricos 

subterrâneos, efetuada pelos órgãos gestores estaduais. 

 

IMPLEMENTAÇÃO 

As primeiras definições quanto a implementação da rede de monitoramento em águas 

subterrâneas balizou-se nos seguintes critérios: 

 - Trata-se de uma rede de monitoramento de abrangência nacional; 

 - Seriam monitoradas, prioritariamente, as áreas de recarga de aquíferos sedimentares; 

 - Por seu caráter nacional, não regional, o principal foco seria o monitoramento quantitativo; 

 - Análises físico-químicas coletadas durante as visitas de manutenção (pH, condutividade 

elétrica e temperatura), serviriam como alerta da qualidade das águas dos poços (aquíferos), o que 

poderia levar a uma análise química detalhada; 

 - O monitoramento dos níveis d’água (quantitativo) seria realizado através da instalação e 

manutenção de equipamentos de medição automáticos (com registros horários), em poços a serem 

perfurados e poços cedidos por instituições parceiras; 

 - Os poços pertencentes a rede RIMAS, são dedicados ao monitoramento, ou seja, são 

utilizados unicamente para pesquisa e não são produtivos; 

 - Ao incluir um novo poço de monitoramento será realizado uma análise físico-química 

completa das suas águas (relação mínima de 43 parâmetros inorgânicos, com inclusão de orgânicos 

voláteis e semi-voláteis conforme as condições de uso e ocupação dos terrenos), tais analises deverão 

ser repetidas a cada 5 anos ou se for detectado algum indicativo de alerta qualitativo; e 

 - A instalação de PCD’s (plataformas automáticas de coletas de dados) de chuva, temperatura 

e umidade relativa do ar, se daria na ausência de estações pluviométricas da Rede Hidrometeorológica 

Nacional (RHN), da ANA (Agencia Nacional de Águas) e operada pela CPRM em um raio de 10km. 

 

OBJETIVOS 

O objetivo geral estabelecido para a rede RIMAS é ampliar a base de conhecimento 

hidrogeológico dos aquíferos brasileiros e acompanhar as alterações espaciais e temporais na 
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qualidade e quantidade das águas subterrâneas, para fins de gestão integrada de recursos hídricos. 

Como objetivos específicos podem-se enfatizar os seguintes aspectos: 

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

incluindo a avaliação da disponibilidade do recurso hídrico subterrâneo;  

• Estabelecer avaliações de tendências de longo tempo, tanto como resultado de mudanças nas 

condições naturais quanto derivadas de atividades antropogênicas; 

• Definir o estado qualitativo dos corpos d’água;  

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

aumento do rebaixamento do nível d’água; 

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

implantação de medidas mitigadoras; e 

• Estabelecer o grau de interação entre água subterrânea e águas superficiais. 

 

OPERAÇÃO 

Atualmente a rede RIMAS possui 400 pontos monitorados, sendo que cerca de 15 poços se 

encontram desativados (não estão em condições de monitoramento por diversos motivos). 

Distribuídos em 24 aquíferos e 20 Estados, conforme tabelas a seguir. 

Tabela 1: Distribuição de poços por aquíferos 

Aquíferos Monitorados Quantidade de poços 

Guarani 43 

Litorâneo 21 

Bauru-Caiuá 61 

Furnas 4 

Urucuia 80 

Areado 2 

Parecis 23 

Salto das Nuvens 3 

Ronuro 2 

Poti-Piauí 1 

Cabeças 11 

Serra Grande 7 

Içá 11 

Tacaratu 9 

Missão Velhas-Mauriti 21 

Barreiras 19 

Beberibe 7 
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Itapecuru 5 

Pirabas-Tucunaré-Grajaú 24 

Alter do Chão 19 

Trombetas 4 

Boa Vista 5 

Serra do Tucano 3 

Cristalino 15 

 

A operação da rede é dividida nas 8 (oito) Superintendências e 3 (três) Residências Regionais, 

as quais são responsáveis por 3 a 5 roteiros de operação e manutenção, frequentemente reavaliadas 

de acordo com condições financeiras, quadro operacional (colaboradores) e inclusão de novos pontos 

de monitoramento. Ainda em função da particularidade de cada roteiro, as visitas alternaram entre 2 

vezes a 4 vezes por poço/roteiro. 

Tabela 2: Distribuição de poços monitorados por Unidade Regional da CPRM-SGB 

Unidades Regionais Quantidade de poços 

SUREG-BH 49 

SUREG-RE 25 

SUREG-SP 49 

SUREG-SA 60 

SUREG-PA 51 

SUREG-GO 22 

SUREG-MA 19 

SUREG-BE 33 

RETE 24 

REFO 24 

REPO 29 

 

Após as visitas, nas quais são realizadas as extrações dos dados de nível d’água, as equipes 

retornam aos escritórios, realizam uma consistência nos dados e uma sintetização destes (mediana 

diária), os dados são encaminhados para a equipe do SIAGAS (Sistema de Informações de Águas 

Susbterrâneas) que as inserem no sistema de forma a serem disponibilizados no página da RIMAS 

(http://rimasweb.cprm.gov.br/layout/). Toda tramitação dos dados gera um delay de disponibilização 

para os usuários de cerca de 3 a 4 meses.  

As campanhas de amostragem para o monitoramento qualitativo visam atender o mais 

fidedignamente a resolução CONAMA nº 396/2008 (de classificação e diretrizes ambientais para o 

enquadramento das águas subterrâneas) e da Resolução nº CNRH 107/2010 (que estabelece diretrizes 

e critérios a serem adotados para planejamento, implantação e operação de rede nacional de 

monitoramento integrado qualitativo e quantitativo de águas subterrâneas)  para o monitoramento, 

http://rimasweb.cprm.gov.br/layout/
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acrescido de práticas e normas estabelecidas pela CETESB 6410, sobre a amostragem e 

monitoramento das águas subterrâneas. 

Quanto as informações das análises fisico-químicas (monitoramento hidroquímico) o “retardo” 

na disponibilização é bem maior, considerando que os dados são enviados aos nossos laboratórios 

(LAMIN), recebidos pelos técnicos da RIMAS e somente são disponibilizados após uma análise 

preliminar (como um balanço iônico). 

 

DISPONIBILIZAÇÃO DA INFORMAÇÃO 

Como informado anteriormente, a página da CPRM-SGB hospeda a RIMAS web 

(http://rimasweb.cprm.gov.br/layout/index.php) onde são disponibilizados os dados completos dos 

poços, as series históricas dos níveis d’água, dados anuais de condutividade elétrica, pH e temperatura 

e a última analise físico-química. Caso algum dado não esteja disponível para dowload diretamente, 

pode ser solicitado através do serviço de atendimento ao usuário da CPRM, seus@cprm.gov.br. 

 

SITUAÇÃO  

A rede RIMAS tinha uma meta bastante ambiciosa de crescimento, de forma que houvesse uma 

distribuição relativamente homogenia nos aquíferos, no entanto após um início bastante expressivo, 

houve uma relativa estagnação na ampliação de poços incorporados a rede a partir de 2015, com a 

saída do projeto PAC (Plano de Aceleração do Crescimento). 

Mesmo com muitos percalços, previstos na implantação de algo novo, e após cerca de 8 anos 

de efetivo monitoramento dos níveis d’água, já é possível verificar informações tais quais: tendências 

de rebaixamento ou alçamento dos níveis estáticos (figura 01); estimar taxas de recarga (figura 02); 

verificar a variação em mapas potenciométricos ao longo dos anos (figura 04); contribuir para os 

cálculos de balanço hídrico; estimar níveis de interferências antrópicas e causadas pelas mudanças 

climática de caráter regionais nos aquíferos monitorados; setores preferenciais de recarga dos 

aquíferos e que portanto devem ser preservados etc., apresentados em diversos trabalhos dos nossos 

pesquisadores. 

  

Figura 01: Exemplos de tendências gerais de subidas e descidas dos níveis d’água. 

http://rimasweb.cprm.gov.br/layout/index.php)%20onde
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Figura 02: Exemplos de estimativas de recargas nos aquíferos Urucuia em Cunha et. al. (2016) e 

Guarani em Simon et. al. (2017), através do método de variação do nível d’água. 

 

 

Figura 03: Integração de dados de águas subterrâneas, superficiais e pluviometria. 

 

 

Figura 04: Exemplo de mapa potenciométrico feito a partir dos dados de nível da rede RIMAS. 
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CONCLUSÃO E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A RIMAS ainda é uma rede relativa nova em processo de amadurecimento, revisões e 

melhorias, no entanto a sua criação foi um passo importante para o aprimoramento do conhecimento 

e da informação das águas subterrâneas no Brasil.  

A sua ampliação e revisão são objetivos da CPRM e de todas as instituições parceiras, que se 

utilizam ou precisam utilizar os dados provenientes dessa rede. Assim como a publicação de dados já 

processado como alertas de rebaixamentos dos níveis d’água e elementos não naturais aos aquíferos, 

estudos isotópicos associado a precipitação e origem das recargas e balanços hídricos. 

A melhoria nas técnicas e periodicidade das amostragens, tornaram os dados mais confiáveis e 

efetivamente úteis para que a gestão e o conhecimento da água subterrânea se tornem eficaz na 

preservação deste recurso tão precioso e indispensável para essa e para as próximas gerações.  

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Brasil - Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) - Conselho Nacional de Recursos Hídricos 

(CNRH). Resolução Nº 107, de 13/04/2010. Estabelece diretrizes e critérios a serem adotados para o 

planejamento, a implantação e a operação de Rede Nacional de Monitoramento Integrado Qualitativo 

e Quantitativo de Águas Subterrâneas. 

 

Brasil - Ministério do Meio Ambiente (MMA) - Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA). 

Resolução CONAMA Nº 396, de 03/04/2008. Dispõe sobre a classificação e diretrizes ambientais 

para o enquadramento das águas subterrâneas e dá outras providências. 

 

CETESB - Companhia de Tecnologia e Saneamento Ambiental do Estado de São Paulo (1988). 

Norma CETESB 6410 - Amostragem e monitoramento das águas subterrâneas. São Paulo, 21 

páginas. 

 

CUNHA, V.C.V. da; MOURÃO, M.A.A.; COTA, S.D.S. (2016) – Aplicação do método da flutuação 

do nível d’água subterrânea para estimativa de recarga no aquífero Urucuia – São Desidério – BA. 

Anais do XIX Congresso Brasileiro de Águas Subterrâneas, Campinas – SP. 

 

SIMON, F.W.; REGINATO, P.A.R.; KIRCHHEIM, R.E.; TROIAN, G.C. (2017) - Estimativa de 

recarga do sistema aquífero Guarani por meio da aplicação do método da variação da superfície livre 

na bacia do rio Ibicuí-RS. Revista Águas Subterrâneas, vol. 31, nº2. 
 


