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RESUMO – O monitoramento da qualidade da água é uma importante informação para o 
licenciamento e a gestão dos recursos hídricos. A estratégia do monitoramento convencional, com 
intervalo de medições usualmente maiores que um mês, deve ser complementada por 
monitoramentos mais ágeis e mais frequentes. Neste contexto avalia-se a estratégia de uso das 
sondas pela possibilidade de o órgão gestor dispor da informação de forma mais rápida, no que aqui 
se chama de monitoramento em tempo quase-real. Ainda, os resultados obtidos com a sonda devem 
ser validados na comparação com os resultados dos exames realizados nos laboratórios 
convencionais. Os resultados encontrados indicam a possibilidade de validação das avaliações com 
a sonda e ainda detectaram a possibilidade de erros na avaliação no laboratório devido o transporte 
das amostras da seção do rio até o laboratório. 
 
ABSTRACT– The water quality monitoring is important information for the licensing and 
management of water resources. The conventional strategy of monitoring, usually with 
measurements intervals of greater than one month, should be complemented with more agile and 
frequent monitoring. In this context, evaluates the strategy of use of probes by the possibility of the 
manager have the information faster; this called here monitoring in near real time. Still, the results 
obtained with the probe must be validated in comparison with the results of tests performed in 
conventional laboratories. The results indicate the possibility of validation of the probe 
measurements and detected the possibility of errors in assessment in the laboratory because the 
transport of the samples from the river section to the laboratory. 
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INTRODUÇÃO 

O licenciamento da maioria das atividades potencialmente poluidoras no Brasil depende de 

uma série de medidas a serem cumpridas pelo empreendedor. Dentre estas medidas esta a 

implantação de programas de monitoramento, como o de fauna, flora, hidrológico e da qualidade da 

água.  

Segundo MAGALHÃES JÚNIOR (2000), o monitoramento da qualidade da água deve ser 

visto como um processo essencial à implantação dos instrumentos de gestão das águas, já que 

permite a obtenção de informações estratégicas, acompanhamentos das medidas efetivas, 

atualização do banco de dados e atualização das decisões.  

O que nem sempre acontece é a aplicação de programas que efetivamente garantam a 

manutenção da qualidade da água, tendo em vista que as freqüências de monitoramento 

estabelecidas não fazem uma cobertura temporal suficiente para acompanhar a evolução dos 

parâmetros de qualidade da água em determinada seção do rio. 

No monitoramento convencional, que é aquele onde se faz a coleta de amostra e envio a um 

laboratório para análise, há inconveniências na amostragem, na preservação e no transporte até o 

laboratório, o que pode ser dispendioso, e; dependendo das locações, quase impossível. Ainda, 

outro problema do monitoramento convencional é o grande intervalo de tempo entre as 

amostragens, o que muitas vezes pode não dar a segurança necessária a trechos que exijam uma 

atenção maior em virtude de alterações decorrentes de atividades antrópicas.  

O monitoramento contínuo, ou em tempo real, da qualidade da água em rios, lagos, e 

reservatórios é uma prática que vem sendo introduzida em muitos países que convivem com 

problemas ambientais, ou mais especificamente, riscos de contaminação das suas águas 

(AGSOLVE, 2012). Esse tipo de monitoramento permite aumentar significativamente a eficiência 

dos sistemas de vigilância, e em consequência reduzir os riscos sanitários, quando a água é utilizada 

para abastecimento, ou riscos ambientais, no caso mais geral. Este monitoramento é aquele onde o 

sensor responsável pela medição do parâmetro de qualidade fica fixo no campo, e os dados são 

enviados automaticamente através de uma estação telemétrica a uma base com um provedor que 

receba possibilite a visualização imediata. Demanda equipamentos com alto padrão tecnológico, o 

que geralmente eleva seus custos. 

Além disso, traz outros problemas em sua operação, como a exposição à intempéries (ventos e 

enchentes) e as tensões sociais (roubos e depredações). Ainda, a manutenção e o acompanhamento 
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da calibração dos sensores podem ser dificultados pelo fato de os equipamentos estarem fixos, e a 

sua retirada demandar esforço técnico. 

Nesse contexto, propõe-se nesta abordagem o que podemos chamar de monitoramento em 

tempo quase real (Quadro 1), que é aquele onde o sensor não fica fixo no campo. Um operador vai 

até o curso d’água portando o sensor, que pode ser uma sonda multiparamétrica. Ele faz a leitura, e 

vai até uma base onde possa enviar esta informação a quem interessar. O tempo entre a medição e a 

visualização vai ser proporcional ao deslocamento do operador da margem do rio, até um local onde 

este tenha condições de enviar esta informação. 

Tipo 
Frequência 

da coleta 

Disponibilização 

do dado 
Aparelhagem Vantagem Desvantagem 

Convencional 3 meses > 5 dias Laboratório 
Elevado número 

de parâmetros 

Demora na 

obtenção dos 

dados 

Tempo     

quase-real 
? 

Dependente do 

tempo entre a 

coleta e o envio 

da informação 

Sonda 

Multiparâmetro 

Praticidade, 

baixo custo 

operacional 

Necessidade de 

um operador, 

número reduzido 

de parâmetros 

Tempo real < 1 hora Instantânea 
Sensores por 

telemetria 

Visualização 

imediata 

Elevado custo 

operacional, 

fragilidade à 

intempéries e 

depredações 

  
Quadro 1 – Tipos de monitoramento e suas características. 

A utilização de sondas multiparamétricas para o monitoramento da água em rios, lagos e 

reservatórios têm por objetivo indicar rapidamente eventuais alterações dos parâmetros físico-

químicos na água, ou seja, sua qualidade. A capacidade de mensurar os parâmetros básicos ou 

específicos é uma das vantagens do uso de sondas multiparamétricas, podendo determinar com 

maior precisão a qualidade da água.  

Nesse contexto, com este trabalho teve-se o objetivo de avaliar o uso da sonda multiparâmetro 

como um instrumento a ser aplicado em estratégias de monitoramento em tempo quase-real e 

avaliar a sua eficácia como instrumento de determinações de qualidade da água in loco. 
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MATERIAL E MÉTODOS 

A bacia do Rio Ijuí situa-se a norte-noroeste do Rio Grande do Sul, entre as coordenadas 

27º45' e 26º15' de latitude Sul e 53º15' e 56º45' de longitude Oeste, abrangendo total ou 

parcialmente 36 municípios, com uma área de drenagem de 10.649,13 Km² (Figura 1).  

 

Figura 1 - Bacia hidrográfica do Rio Ijuí, com os limites dos municípios integrantes. 

 

A UHE Passo São João está implantada no rio Ijuí (Figura 2), sendo que as estruturas de 

barramento e a casa de força estão instaladas nos municípios de Roque Gonzales e Dezesseis de 

Novembro, a aproximadamente 600 km de Porto Alegre (RS).  

     

Figura 2 - UHE Passo do São João 

Fonte: ELETROSUL (2011). 
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Os pontos de monitoramento foram distribuídos ao longo do complexo hidrelétrico da UHE 

Passo do São João e as coordenadas dos pontos podem ser vistas no Quadro 2. 

Ponto 
Coordenadas 

Latitude (S) Longitude (O) 
P01-Lago UHE PSJ Montante Ponte RS 168 28º08’31,66” 55º00’25,15” 
P02-Lago UHE PSJ Ponte RS 168 28º10’07,24” 55º00’09,33” 
P03-Lago UHE PSJ Barramento 28º08’14,34” 55º02’49,65” 
P04-Montante Salto 28º08’51,75” 55º03’27,81” 
P05-Jusante Salto 28º08’19,95” 55º03’57,19” 

 
Quadro 2 – Coordenadas dos pontos de monitoramento. 

Os levantamentos de dados de qualidade da água feitos para a aplicação dos métodos 

propostos neste estudo estão divididos em duas espécies: o alternativo, que utiliza sonda 

multiparâmetro a fim de avaliar a aplicabilidade do monitoramento em tempo quase-real; e o 

convencional, com coleta de amostras de água e análise em laboratório, para fins de avaliação e 

comparação de resultados na utilização da sonda.  

As amostras coletadas foram enviadas para o Laboratório de Pesquisa e Análise Química da 

UFSM/CESNORS (LAPAQ-UFSM/CESNORS), para análise de parâmetros físicos e químicos de 

interesse para a avaliação do uso da sonda multiparâmetro. A descrição dos métodos de análise 

utilizados no laboratório está descrita no Quadro 3. 

PARÂMETRO MÉTODO 

pH: A medição do pH é realizada através da determinação da atividade 
iônica do hidrogênio utilizando um eletrodo padrão de hidrogênio. 

Temperatura (0C) 
Realizada com termômetro de mercúrio, onde o aquecimento 
provoca a dilatação do metal e consequentemente sua expansão em 
uma escala numérica. 

Condutividade elétrica  
(µS cm-1) 

Está relacionada com a presença de cargas iônicas presentes na 
solução, quanto maior a presença de cargas, maior a condutividade 
elétrica. A medição é realizada com um condutivímetro da marca 
BEL. 

Oxigênio dissolvido (mg L-1) 

A concentração de oxigênio dissolvido é feita com um sensor de 
oxigênio da marca Instrutherm, modelo MO-900, constituído com 
um cátodo de metal nobre e um ânodo de prata. Tais elementos são 
eletricamente conectados através de uma solução de cloreto de 
potássio (eletrólito) e separados do meio de medição (ou amostra) 
através de uma membrana permeável a gases. 

Sólidos totais dissolvidos (mg 
L-1) 

Método gravimétrico  

Turbidez (UNT – Unidades 
nefelométricas de Turbidez) 

A turbidez é medida por nefelometria, ou seja, detecção da luz 
refletida pelas partículas em suspensão, em um ângulo de 90º em 
relação a um feixe de luz incidente. O turbidímetro é da marca  
Tecnopom, modelo TB 1000p. 

  
Quadro 3 - Parâmetros analisados no LAPAQ-UFSM/CESNORS e métodos de análise. 
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O monitoramento convencional foi realizado simultaneamente ao monitoramento alternativo, 

entre os meses de abril e junho de 2012.  

As análises do monitoramento alternativo foram feitas in loco, com a utilização de sonda 

multiparametro, da marca Aquaprobe, modelo AP 900. Esta sonda possui parâmetros passiveis de 

análise in loco: temperatura, pH, oxigênio dissolvido, turbidez, condutividade elétrica, salinidade, 

sólidos totais dissolvidos. 

 A análise in loco foi realizada com o mesmo procedimento da amostragem simples feita 

para análise em laboratório, no que se refere á espacialização do ponto de amostragem dentro da 

seção. A sonda era mergulhada a uma profundidade de 15 a 30 cm da superfície, sempre evitando 

áreas estagnadas e muito próximas a margem. 

A sonda utilizada para o monitoramento possui diversos sensores e eletrodos, com diferentes 

modos de operação, para os diferentes parâmetros analisados. Na Figura 3 podem ser vistos os 

métodos de análise para cada eletrodo da sonda. 

] 

 

 

 

 

  

 

 

Figura 3 - Eletrodos da Sonda Multiparâmetro e métodos de determinação. 

Fonte: adaptado de AGSOLVE (2012). 

 

A avaliação foi feita utilizando os parâmetros Temperatura, Turbidez, pH, Oxigênio 

Dissolvido, Eletrocondutividade e Sólidos Totais Dissolvidos. Para fazer esta avaliação foi utilizado 

coeficiente de correlação, que é calculado pela Equação 01. 

Eletrodo combinado de Condutividade 
Elétrica (CE), Temperatura e Oxigênio 
Dissolvido (OD). A temperatura é 
medida dentro do eletrodo e usada em 
todo o sistema para correções e 
visualização no display. 

A condutividade elétrica é medida 
utilizando a técnica de frequência 
variável em 4 anéis, para garantir 
leituras estáveis ao longo do tempo 
e com uma amplitude maior. 

O Oxigênio Dissolvido é medido 
usando um sensor óptico inovador 
que requer pouca manutenção e não 
necessita de calibração frequente. 
Este sensor não necessita de eletrólito 
líquido, e suas medições são 
corrigidas em função da pressão 
atmosférica, salinidade e 

 

No modelo AP 1000 a profundidade é 
medida por um sensor interno de pressão, 
que corrige a medida automaticamente em 
função da temperatura e salinidade. 

Eletrodo de Turbidez receptor. Pulsos de 
raios infravermelho são emitidos do 
eletrodo de Turbidez transmissor, que fica 
no outro lado da sonda, entram em contato 
com as partículas suspensas na água, são 
dispersos em um ângulo de 90º, e são 
coletados por este receptor. 

Eletrodo combinado de pH e ORP, com 
resina intercambiável e cheio de gel. Todas 
as medições de pH são automaticamente 
corrigidas em função da temperatura. 

Eletrodo de Turbidez transmissor. Este 
eletrodo emite pulsos de um feixe estreito de 
luz infravermelha, através do centro da 
sonda, para o eletrodo de Turbidez receptor. 
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Como sabe-se que o manejo das amostras até um laboratório pode alterar as condições das 

mesmas, dificultando a comparação entre uma análise feita in loco com uma feita em laboratório, 

foi feita uma avaliação complementar da efetividade das determinações da sonda. 

Essa avaliação foi feita por meio da utilização de 3 amostras de água aleatórias, com as 

determinações dos parâmetros de qualidade feitas todas em laboratório, tanto com a sonda 

multiparâmetro, quanto com os instrumentos convencionais do laboratório, de modo que as duas 

análises fossem feitas com as amostras sobre as mesmas condições ambientais e de manejo. Para 

finalizar esta análise complementar foi aplicado o cálculo do coeficiente de correlação, já visto 

anteriormente, entre os parâmetros medidos em laboratório, e os mesmos parâmetros medidos com 

a sonda. 

Ainda como complemento da avaliação do uso da sonda, foram observados fatores como a 

praticidade no manejo do equipamento, o tempo necessário para efetuar as determinações e a 

segurança na operação. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Foi realizada a comparação utilizando o coeficiente de correlação para uma série temporal de 

5 determinações concomitantes para os 5 pontos que tiveram monitoramento convencional. Para 

exemplificar, na Tabela 1 mostram-se as séries para o parâmetro OD no ponto P5. 

Tabela 1– Determinações do monitoramento convencional (Laboratório) e alternativo (Sonda) para o ponto 

P05, localizado a jusante do Salto Pirapó.  

Data OD (mg/L) 
Alternativo Convencional 

16/04/2012 7,65 8,9 
30/04/2012 9,1 9,5 
14/05/2012 8,82 9,1 
28/05/2012 8,43 9,3 
11/06/2012 9,57 11 

  

Para cada parâmetro e para cada ponto foi verificada a correlação entre as séries do 

monitoramento convencional e alternativo (Tabela 2). 
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Tabela 2 – Coeficientes de correlação entre medições com a sonda e no laboratório. 

Parâmetro Ponto 1 Ponto 2 Ponto 3 Ponto 4 Ponto 5 
Temperatura 0,92 0,71 0,50 0,60 0,73 

Turbidez 0,47 0,39 0,03 0,21 -0,16 
pH -0,68 -0,14 0,65 0,31 0,28 

Oxigênio Dissolvido 0,22 0,43 -0,20 0,95 0,80 
Eletrocondutividade 0,06 0,61 0,53 0,25 0,37 

Solidos Totais Dissolvidos -0,41 0,29 0,26 0,90 0,94 
  

Os parâmetros que apresentaram as menores correlações foram Turbidez, pH e 

Eletrocondutividade , com correlações em sua maioria menores que 0,5 e até mesmo negativas, o 

que mostra uma relação inversa entre as determinações. 

O parâmetro Solidos Totais Dissolvidos apesar de ter uma correlação de -0,41 para o ponto 

P04, apresentou alta correlação nos pontos P4 e P5. Assim também foi para Oxigênio dissolvido, 

que para os pontos P4 e P5, ambos no TVR, apresentou correlações de 0,95 e 0,80 respectivamente. 

A correlação entre os parâmetros pode ter sido baixa em alguns casos devido ao manejo das 

amostras, tanto na coleta como no armazenamento e no transporte. É sabido que tanto o tempo 

como a forma de transporte de amostras afeta naturalmente grande parte dos parâmetros de 

qualidade da água a serem determinados, e cabe aqui ressaltar que dos pontos de amostragem até o 

laboratório onde foram feitas as análises, são percorridos aproximadamente 280 km. 

Rode & Suhr (2007) listam uma série de fatores que causam incertezas nos dados de 

qualidade da água em rios, citando entre eles o transporte e a conservação das amostras. Citam 

ainda as incertezas causadas por imprecisão nos equipamentos ou na calibração dos mesmos. 

Com a finalidade de eliminar a incerteza devida ao tempo e forma de transporte, foram 

realizadas determinações com a sonda multiparâmetro no próprio laboratório e comparadas com 

determinações feitas simultaneamente com os equipamentos do laboratório, estando as amostras sob 

as mesmas condições no momento das análises. Foram utilizadas três amostras aleatórias para a 

comparação, coletadas no Rio Ibicuí da Armada e em dois pequenos afluentes deste, para serem 

utilizadas apenas para a comparação dos equipamentos. Os resultados da correlação dos parâmetros 

para esta análise podem ser vistos na Tabela 3. 
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Tabela 3 – Correlação entre os parâmetros medidos em laboratório com a sonda e os equipamentos do 

laboratório simultaneamente.  

Parâmetro Correlação 

Temperatura 0,99 

Turbidez 0,99 

pH 0,99 

OD 0,75 

EC 0,99 

STD 0,65 

  

Os resultados da aplicação do coeficiente de correlação mostraram que os parâmetros 

medidos com a sonda e no laboratório tiveram correlação positiva e significativa para todos os 

parâmetros, sendo a mais baixa no valor de 0,65.  

Como a correlação refere-se apenas a variabilidade, a observação das determinações mostra o 

quanto os dados estão próximos ou não, em termos de valores. A proximidade nos valores mostra a 

eficácia na aplicabilidade da proposta, pois os valores devem ser razoavelmente aceitáveis, de modo 

que possam ser comparados com um valor limite quando do monitoramento como forma de gatilho 

sanitário. No Quadro 4 podem ser observados os valores obtidos nas determinações feitas com a 

sonda e com os equipamentos do laboratório para as três amostras utilizadas. 

Amostra 
Temp (ºC) Turb (NTU) pH OD (mg/L) EC (uS/cm)  STD (mg/L) 
Lab Sonda Lab Sonda Lab Sonda Lab Sonda Lab Sonda Lab Sonda 

1 21,7 22,4 2,8 4,8 6,09 5,99 8,7 9,1 23,5 0 83 0 
2 21,5 22,1 27,7 29,8 7,17 6,75 9,1 9,04 201 192 210 120 
3 20,7 21,5 70,1 90,6 6,64 6,47 9,4 9,5 60,8 18 197 12 

 
Quadro 4 – Determinações com a sonda e com equipamentos do laboratório. 

Em geral os valores ficaram razoavelmente próximos, principalmente nos valores de OD e 

pH. Os valores que ficaram mais distantes foram os de condutividade elétrica e de STD, 

provavelmente por erro de calibração na sonda, pois foi registrado um valor de condutividade igual 

a zero, o que não condiz com o tipo de amostra utilizada. 

Também cabe ressaltar a pequena diferença registrada na temperatura, fato que pode ter 

ocasionado a diferença entre os demais parâmetros como o OD, que tem sua concentração corrigida 

em função da temperatura. 
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Em uma análise comparativa semelhante com a feita neste estudo, entre um kit comercial de 

análise de água e análises feitas por titulação, Taliuli et al (2011) encontraram variações que 

chegavam de 12% até 30% dependendo do parâmetro. Eles recomendaram a utilização do kit 

apenas para a avaliação de OD, onde as variações foram menores.   

Por fim, cabe a colocação de que esta comparação não foi feita com o intuito de avaliar qual 

dos métodos é o correto ou mais preciso, pois ambos os métodos possuem erros e incertezas 

associados, mas sim avaliar a aplicabilidade da sonda. Quanto às determinações, a comparação 

indicou a possibilidade da utilização da sonda, pois para um equipamento que será utilizado como 

ferramenta simples de gestão, os valores se mostraram razoavelmente próximos aos obtidos com 

equipamentos e métodos usuais de laboratório. 

CONCLUSÃO 

- A sonda mostrou-se adequada no auxilio à gestão, tendo em vista que seu uso é prático e 

dinâmico. A utilização da sonda então possibilitaria o monitoramento, através de um operador, que 

em tempo hábil poderia disponibilizar a informação ao gestor, para que este tomasse as decisões no 

que diz respeito à manutenção da qualidade da água (tempo quase-real). 

- Na comparação com os métodos usuais de análise dos parâmetros feitos em laboratório, a 

sonda mostrou resultados próximos e com forte correlação, sendo confiável nas determinações para 

a maioria dos parâmetros testados, e representando um instrumento eficaz de avaliação in loco. 
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