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AVALIAÇÃO DA VULNERABILIDADE NATURAL DO AQÜÍFERO EM 

BACIA DE PEQUENO PORTE DO RIO URAIM, PARAGOMINAS-PA. 

Luciene Mota de Leão Chaves1; Azeneth Eufrausino Schuler 2 e César Lisboa Chaves 3. 

RESUMO --- No presente trabalho, a atribuição de índices de vulnerabilidade de aqüíferos foi 
obtida pelo uso de ferramentas de SIG, o que possibilitou a geração de mapas de avaliação da 
vulnerabilidade para a área de estudo. O uso do SIG como ferramenta no modelamento, 
planejamento e gestão de bacias hidrográficas por diversos autores demonstra a importância da 
integração e da visualização dos dados para a geração de novas informações e o suporte à tomada 
de decisões. Com o objetivo de avaliar o potencial de impactos sobre recursos hídricos subterrâneos 
em uma bacia de primeira ordem monitorada no município de Paragominas, foi realizado o 
mapeamento da vulnerabilidade do aqüífero utilizando a metodologia GOD, para determinação do 
risco de contaminação de suas águas e sua relação com o uso da terra. Foram identificadas três 
classes de vulnerabilidade: baixa, moderada e extrema. A área significativa classificada como de 
extrema vulnerabilidade (14,4% da microbacia) está relacionada principalmente a áreas cuja 
profundidade do nível estático está abaixo de 5 metros. 

ABSTRACT --- In the present work, the aquifer vulnerability index attribution was obtained by the 
use of GIS tools, through generation of the vulnerability evaluation maps in the study area.  The use 
of GIS in the modelling, planning and management of basins by diverse authors shows the 
importance of data integration and viewing in order to generate new information for decision-
making support.  In the aim of evaluating potential impacts upon groundwater resources in a first 
order catchment located in the county of Paragominas, we present aquifer vulnerability mapping 
based on a methodology called GOD (Groundwater ocurrence, Overall aquifer class, Depth to 
groundwater table), in order to determine the risk of groundwater contamination and its relationship 
with the land use and land cover.  We identified three classes of vulnerability: low, moderate and 
extreme.  The significant area associated to extreme vulnerability is mainly related to groundwater 
depth lower than 5 meters. 

Palavras-chave: Índice de vulnerabilidade de aqüíferos, Metodologia GOD, Sistema de Informação 
Geográfica.   
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1 – INTRODUÇÃO 

Dentre as metodologias empregadas no estudo do gerenciamento dos recursos hídricos, a 

determinação de índices de vulnerabilidade à contaminação dos aqüíferos é atualmente utilizada 

como subsídio às propostas de proteção das águas subterrâneas, associadas a iniciativas de 

planejamento e ordenamento do território e de gestão dos recursos hídricos. 

O uso do SIG como ferramenta no modelamento, planejamento e gestão de bacias 

hidrográficas por diversos autores demonstra a importância da integração e da visualização dos 

dados e a possibilidade de geração de novas informações como suporte à tomada de decisões (Costa 

et al. 2006; Francês et al. 2003; Paralta et al. 2002; dentre outros). 

De acordo com Hirata & Ferreira (2001) a vulnerabilidade representa a resposta das 

características hidráulicas e físico-químicas da zona não saturada, que permitem a retardação, 

dispersão e degradação da carga contaminante. O perigo de contaminação expressa a possibilidade 

das águas do aqüífero serem degradadas por substâncias químicas que atinjam concentrações acima 

dos padrões de qualidade de água potável, porém não necessariamente contaminar fontes de 

abastecimento, pois isto depende das características de transporte da zona saturada e da localização 

das fontes de abastecimento. 

O objetivo do presente trabalho foi avaliar o risco de impactos sobre recursos hídricos 

subterrâneos em uma microbacia de primeira ordem monitorada no município de Paragominas, com 

base no mapeamento da vulnerabilidade do aqüífero à de contaminação de suas águas. A elaboração 

de um banco de dados em Sistema de Informação Geográfica – SIG e a caracterização física da área 

servirão de subsídio para a gestão dos recursos hídricos subterrâneos na região. 

 

2 – ESTADO DA ARTE DOS ÍNDICES DE VULNERABILIDADE DE AQÜÍFEROS 

2.1 – Águas Subterrâneas, potencial de uso e risco de contaminação. 

O uso da água no abastecimento urbano e como insumo na agricultura e na indústria de 

transformação, vem ampliando com a expansão populacional, principalmente por seu relativo baixo 

custo e qualidade natural em grande parte do país. (Martinez & Silva, 2004; Hirata, 1993). 

A crescente exploração descontrolada tem aumentado a preocupação a respeito da poluição 

das águas subterrâneas, principalmente devido à ocupação indisciplinada do uso do solo, que coloca 

em risco a qualidade natural das águas. 

Dos diversos processos envolvidos no transporte de fluidos no subsolo, os principais 

responsáveis por possíveis atenuações da poluição da água subterrânea são: a filtração mecânica, a 

diluição, as reações de oxidação-redução, a absorção, a adsorção, a precipitação-dissolução e a 

degradação bioquímica. As características intrínsecas do aqüífero e do meio sobrejacente 
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condicionam a susceptibilidade das suas águas à poluição, ou seja, a sua vulnerabilidade à poluição 

(Leitão et al. 2003). 

Os aqüíferos são importantes reservatórios de água subterrânea, o que justifica a grande 

necessidade de ampliação dos estudos visando disciplinar sua utilização e avaliar sua 

vulnerabilidade natural e a quantidade explotável, com vistas a um modelo de planejamento 

ambiental que relacione análises do meio físico, humanas e jurídicas conjuntamente (Alberti & 

Silva, 2005; Gomes, 2005). 

 

2.2 – Avaliação da Vulnerabilidade de Aqüíferos 

O conceito mais utilizado é considerar a vulnerabilidade do aqüífero como originária daquelas 

características intrínsecas das camadas que separam a zona saturada da superfície do terreno, e que 

determinam a sensibilidade do aqüífero a ser adversamente afetado por uma carga contaminante 

aplicada na superfície, ou seja, dependerá da acessibilidade da zona saturada e da capacidade de 

atenuação das camadas superiores ao aqüífero, resultante da retenção ou reação físico-química dos 

contaminantes (Foster, 1987 apud Foster et al. 2002). 

Entende-se como carga potencialmente poluidora, a atividade humana que pode vir a gerar 

uma poluição e alterar a qualidade dos recursos hídricos subterrâneos para valores acima dos 

padrões de potabilidade, o que não significa a contaminação efetiva do aqüífero pela atividade, mas 

sim a existência do risco de contaminação. 

De acordo com Giafferis et al. (2000) a carga contaminante apresenta características semi-

independentes que precisam ser estabelecidas para cada atividade, que são: a classe de contaminante 

envolvida; a intensidade da contaminação; o modo de disposição no solo ou subsolo e a duração de 

aplicação da carga contaminante. 

O risco de contaminação está associado a diferentes fontes de poluição, que devem ser 

monitoradas e classificadas em relação ao potencial de contaminação. Com isso, é possível 

determinar a existência ou não de áreas críticas para adotar medidas preventivas e de controle da 

poluição das águas subterrâneas (Giafferis et al. 2000). 

A premissa básica da avaliação da vulnerabilidade à contaminação de aqüíferos é o mapa de 

vulnerabilidade, onde são levados em consideração os mecanismos de recarga do aqüífero e a 

capacidade de atenuação do solo, que variam amplamente devido à diversidade das condições 

geológicas do terreno (Foster et al. 2002). 

A importância de se avaliar o grau de vulnerabilidade de um aqüífero está relacionada 

principalmente à necessidade de fornecer às autoridades competentes uma ferramenta útil nas 

decisões de planejamento e de ordenamento territorial, visando à proteção do recurso hídrico 

subterrâneo. 
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Algumas metodologias vêm sendo amplamente utilizadas para determinação da 

vulnerabilidade de aqüíferos. Entre elas podemos citar os métodos DRASTIC, DRASTIC 

PESTICID, GOD, Índice AIV, Índice EPPNA, dentre outros (Paralta, 2005). 

  O método GOD de vulnerabilidade à contaminação de aqüíferos tem sido bastante utilizado 

na última década, principalmente por sua simplicidade de aplicação, que considera como fatores 

básicos o grau de inacessibilidade hidráulica da zona saturada e a capacidade de atenuação da zona 

não saturada. 

Quadro 1 - Fatores hidrogeológicos que controlam a vulnerabilidade à contaminação de 

aqüíferos. 

Componente da 
Vulnerabilidade 

Informação Hidrogeológica 

 Idealmente requerida Normalmente disponível 

 
Inacessibilidade 

Hidráulica 

• Grau de confinamento do aqüífero 
• Profundidade da água subterrânea 
• Teor de umidade da zona não saturada 
• Condutividade hidráulica vertical dos 

estratos da zona não saturada das camadas 
confinantes 

• Tipo de aqüífero 
• Profundidade da água 
subterrânea 

 
Capacidade de 

Atenuação 

• Distribuição do tamanho dos grãos e 
fissuras da zona não saturada ou nas capas 
confinantes 
• Mineralogia dos estratos da zona não 

saturada ou camadas confinantes 

• Grau de consolidação 
/fissuração dos estratos 
• Características litológicas dos 
estratos 

    Fonte: Foster et al. 2002. 

 

3 – CARACTERÍSTICAS DA ÁREA 

3.1 - Localização, características edafo-climáticas, relevo e vegetação 

O município de Paragominas, Estado do Pará, está localizado entre os meridianos 2º 25’ e 3º 

48’ de latitudes Sul e 46º 25’ e 48º 53’ de longitude Oeste a 320 Km de Belém, a capital do Estado 

do Pará. Pertence à Mesorregião Sudeste Paraense e à Microrregião de Paragominas. Está limitado 

ao Norte pelos municípios de Ipixuna do Pará e Nova Esperança do Piriá; à Leste pelo Estado do 

Maranhão; ao Sul pelos Municípios de Dom Eliseu, Ulianópolis e Goianésia do Pará e à Oeste pelo 

Município de Ipixuna do Pará (SEPOF, 2005). 

A área de pesquisa envolve uma microbacia de primeira ordem, denominada Igarapé 

Cinqüenta e Quatro, tributário do rio Uraim, localizada no município de Paragominas. A microbacia 

ocupa uma área de 132 km2 na região nordeste do Estado, entre as latitudes 02º54'20” e 03º04'30" S 

e longitudes 47º22'00" e 47º31'53" WGr. (Figuras 2 e 3). 
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Figura 2 – Mapa do município de Paragominas, com rede hidrográfica e rodovias. Na lateral direita 

inferior, localização do município no estado do Pará. 

 

 

Figura 3 – Carta imagem com a localização da microbacia do Igarapé Cinqüenta e Quatro. 
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O clima do município de Paragominas é do tipo mesotérmico e úmido. A temperatura média 

anual é elevada, em torno de 26ºC e com índice pluviométrico entre 2250 mm e 2500 mm anuais. 

As chuvas, apesar de regulares, não se distribuem eqüitativamente, durante o ano, sendo de janeiro 

a junho sua maior concentração (aproximadamente 80%), implicando em grandes excedentes 

hídricos, elevadas taxas de escoamento superficial e cheias dos rios. A umidade relativa do ar gira 

em torno de 85% (SEPOF, 2005). 

Em relação à classificação de solos da região encontram-se solos denominados como 

latossolo amarelo caulinítico (Oxisol ou Haplustox, pela USDA Soil Taxonomy), altamente 

intemperizado, com teor de argila de 50 a 80%, originados da formação de argila Belterra, 

desenvolvida no topo e declive superiores de terraços durante o Terciário e Quaternário 

(EMBRAPA, 2002). Esta formação sobrepõe a Formação Sedimentar Barreiras. Os latossolos 

cobrem cerca de 40% da Bacia Amazônica, sendo mais comuns no leste e sul da bacia, justamente 

onde o desmatamento é concentrado e a precipitação apresenta sazonalidade. 

O relevo é constituído por tabuleiros relativamente aplainados e elevados, com áreas colinosas 

e fortemente dissecadas. Morfoestruturalmente faz parte da unidade que se convencionou chamar de 

Planalto Sul do Pará/Maranhão (Projeto RADAM, 1973). 

A topografia da região é moderadamente dissecada com depósitos aluviais nas depressões, 

relevo suavemente ondulado, altitude em torno de 100 m, e a declividade média de 5% (Schuler, 

2003).  

A cobertura vegetal da região corresponde a densas florestas equatoriais subperenifólias 

submontanas, florestas equatoriais subperenifólias densas de terra baixa, florestas equatoriais 

perenifólias densas aluviais e extensas coberturas de mata secundária em regeneração (Palmeira, 

2005). Aproximadamente 50% do município de Paragominas teve a vegetação original substituída 

por pastagens e, recentemente, por culturas de grãos como arroz, soja e milho, ainda minoritárias 

em relação à atividade pecuária. 

 

3.2 - Geologia  

A geologia do município de Paragominas consiste em rochas sedimentares do Cretáceo e 

Terciário ocupando grande parte da área com as formações Itapecuru e Ipixuna, recobrindo os 

gnaisses, granitos, anfibolitos e pegmatitos do Pré-Cambriano Indiviso e os sedimentos 

metamorfisados do Grupo Gurupi. 

Na área de estudo a geologia corresponde principalmente aos Sedimentos Quaternários, 

Grupo Barreiras e Formação Itapecuru. 

A Formação Itapecuru é considerada como um conjunto de arenitos de cores variegadas, com 

intercalações de argilitos e siltitos avermelhados, depositados em condições continentais e 
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transicionais no Cretáceo Inferior e Superior (Pastana, 1995). Litologicamente é constituído por 

arenitos grosseiros a conglomeráticos, arcosianos, arenitos médios a grosseiros com matriz argilosa, 

caulinítica. 

O Grupo Barreiras é constituído por argilas, siltes, areias, cascalhos, arenitos, siltitos, 

conglomerados, níveis de concreções ferruginosas e arenito ferruginoso. São sedimentos de 

coloração amarelada, marrom, com argilas multicoloridas, variegadas, às vezes cauliníticas, de 

coloração cinza, com matéria orgânica. Góes & Truckenbrodt (1980) descreveram inicialmente 

esses sedimentos na região Bragantina, nordeste do Pará, definindo três litofácies: argilo-arenosa, 

arenosa e conglomerática. 

Fácies argilo-arenosa: é constituída por camadas argilosas, argilo-arenosas, areno-argilosas e 

restritamente arenosas limpas. A coloração é comumente mosqueada com altas porcentagens de 

finos, mal selecionados e relativamente maior compactação. 

Fácies arenosa: é constituída por arenitos amarelados de granulação média, mal selecionados 

com grânulos e seixos subangulosos disseminados. Em suas partes basais e medianas ocorrem 

lentes de microconglomerados muito característicos, constituídos por seixos quartzosos 

moderadamente selecionados, alongados e achatados. 

Fácies conglomerática: os conglomerados são polimíticos e seus componentes sustentados por 

abundante matriz de areia grossa argilosa. Seus seixos mal selecionados e pouco retrabalhados 

apresentam formas irregulares, com tamanhos variando desde poucos centímetros até blocos, com 

diâmetro médio entre 15 e 20 cm. 

Os Sedimentos Quaternários são representados por sedimentos aluvionares, situados nos vales 

dos rios e igarapés que drenam a região nordeste do Pará. As areias são finas a médias, de coloração 

amarronzada, com siltes e argilas intercalados. As argilas geralmente apresentam coloração 

acinzentada clara a escura e restos vegetais. 

 

3.3 - Hidrogeologia 

O potencial de água subterrânea é controlado por fatores climáticos e geológicos. Os 

aqüíferos presentes na área são: 

Aqüífero Itapecuru – é a unidade geológica de maior representatividade na área de estudo. É 

constituído por arenitos avermelhados e esbranquiçados, médios a grosseiros, pouco argilosos, 

quartzosos, pintalgados de caulim, com estratificações cruzadas de grande porte e plano-paralela, e 

por pequenas intercalações de siltitos e folhelhos avermelhados. Dentro do contexto da Bacia do 

Parnaíba, esta unidade é classificada como de baixo potencial hidrogeológico, entretanto representa 

o principal aqüífero para captação de água subterrânea no município. 
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Aqüífero Barreiras – sua litologia é constituída, a partir da base, por arenitos pouco 

consolidados, vermelhos e amarelados, apresentando leitos de areias e argilitos continentais. Para o 

topo ocorrem areias brancas quartzosas. Seu potencial hidrogeológico é considerado como elevado, 

apresentando alta potencialidade para captação de água subterrânea, tendo em vista a alimentação 

direta dos igarapés e a grande precipitação local. 

Aqüífero dos Sedimentos Quaternários – ocorrem nas planícies fluviais dos igarapés e do Rio 

Uraim. Apresentam grande importância hidrogeológica já que estes sedimentos encontram-se nas 

pequenas calhas de drenagem. Entretanto estes depósitos não foram ainda suficientemente 

estudados quanto ao seu dimensionamento e captação como manancial de explotação de água 

subterrânea. 

 

4 – METODOLOGIA 

4.1 – Descrição do índice GOD 

Para determinação da vulnerabilidade à contaminação das águas subterrâneas, foi utilizada a 

metodologia GOD desenvolvida por Foster & Hirata (1988) apud Foster et al. (2002), que tem 

como objetivo avaliar a vulnerabilidade natural do aqüífero à carga poluidora proveniente de 

atividades antrópicas de superfície, constituindo uma importante ferramenta para o planejamento 

urbano e ordenamento territorial. Esta metodologia considera os seguintes parâmetros: 

� G (Groundwater occurrence): grau de confinamento do aqüífero; 

� O (Overall aquifer class): grau de consolidação da zona não saturada; 

� D (Depth to groundwater table or strike): profundidade do nível freático. 

O primeiro parâmetro (G) está relacionado à pressão exercida no aqüífero, ou seja, o grau de 

confinamento hidráulico, podendo ser atribuída notas que variam de 0 a 1,0 de acordo com a 

classificação do aqüífero em: não confinado (livre); não confinado coberto (livre coberto); 

semiconfinado (confinado drenante); confinado artesiano (confinado não drenante surgente) ou 

nenhum no caso de não existir aqüífero.  

A determinação do tipo de aqüífero vai estabelecer se o aqüífero possui ou não sobre si uma 

camada impermeável dificultando (ou impedindo) que o contaminante o atinja, diminuindo sua 

vulnerabilidade. Entretanto, Foster & Hirata (1993) consideram que todos os aqüíferos são 

vulneráveis a contaminantes móveis persistentes e os aqüíferos mais protegidos, quando 

contaminados, são mais difíceis de serem recuperados (Gomes, 2005). 

O segundo parâmetro (O) relaciona as características litológicas e o grau de consolidação da 

zona não saturada ou camadas confinantes, atribuindo valores que variam de 0,4 a 1,0. 
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A zona não saturada representa a primeira e mais importante defesa natural contra a 

contaminação das águas subterrâneas, por estar localizada entre a fonte de contaminação e o 

aqüífero, e de acordo com suas características, pode aumentar a capacidade de atenuação e 

eliminação dos contaminantes. Desta forma, é de fundamental importância saber o grau de 

facilidade com que a zona não saturada permite a percolação da água de superfície em direção ao 

aqüífero (Gomes, 2005). 

O parâmetro (D) atribui valores que variam de 0,6 a 1,0 de acordo com a profundidade do 

nível freático (não confinado) ou a profundidade do topo do aqüífero (confinado). A profundidade 

está relacionada à inacessibilidade hidráulica de um aqüífero, estabelecendo uma relação direta com 

a zona não saturada, pois quanto mais profundo o aqüífero, mais protegido este se encontra (Gomes, 

2005). 

Os três valores atribuídos na classificação são multiplicados entre si e o valor final integrado 

indica o índice de vulnerabilidade que deve ser atribuído à área estudada. A classificação do índice 

de vulnerabilidade varia de 0,0 (desprezível) até 1,0 (extrema), conforme mostrado no esquema da 

Figura 4. Após a determinação dos parâmetros avaliados foi determinado o índice de 

vulnerabilidade pelo cálculo do produto dos três parâmetros e os valores distribuídos em classes. As 

diversas classes encontradas são apresentadas sob a forma de um mapa temático gerado através de 

programa computacional ArcView 9.0. 

 

4.2 – Obtenção de dados primários e secundários 

Foram utilizadas informações de 7 poços tubulares, obtidas por Schuler (1993) em estudo 

desenvolvido em encostas da bacia do Igarapé Cinqüenta e Quatro, município de Paragominas. Os 

dados referentes ao nível estático dos poços, perfil litológico e localização georreferenciada, 

serviram de embasamento para gerar um mapa de variação do nível estático da área de estudo, a 

partir da atribuição na microbacia de valores equivalentes de potencial hidráulico em pontos de 

mesma cota e eqüidistantes do canal principal, tomado como referência de nível estático nulo. Este 

procedimento foi realizado na área da bacia de domínio do aqüífero livre (Barreiras e Aluvial).  

A imagem SRTM/2004 (Figura 5) serviu de base para fornecer o mapa de curvas de nível da 

área de estudo, gerado a partir do software Global Mapper. 

Fez-se um recorte da área de pesquisa, para o limite de coordenadas UTM no quadrante 23-Y-

C Sul: 9679980 / 235120 e 9660000 / 220000. Este mapa juntamente com o auxílio do mapa de 

variação do nível estático, gerado a partir do software ArcView 9.0, serviram de base para os outros 

mapas. Com o cruzamento de informações sobre o nível estático e as curvas de nível, foi possível 

gerar os mapas referentes ao parâmetro D (Depth to groundwater table, i.e., profundidade do nível 

freático) da metodologia GOD. 
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     Figura 4 – Metodologia GOD para determinação de classes de vulnerabilidade.  

(Fonte: Foster et al. 2002). 

 

4.3 –  Atribuição dos parâmetros 

 As informações utilizadas como base para obtenção dos parâmetros da metodologia GOD, 

levaram em consideração principalmente as bibliografias consultadas, o mapa de curvas de nível e 

as informações dos poços existentes na área. 

 Foram identificadas, com base na estratigrafia constante na literatura, três formações 

geológicas, que correspondem a Sedimentos Quaternários (Qa), Grupo Barreiras (Tb) e Formação 

Itapecuru (Ki). 
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Figura 5 – Imagem SRTM/2004 da área de estudo, utilizada para gerar as curvas de níveis 

topográficos. 

 

Para os Sedimentos Quaternários, o parâmetro G corresponde a um aqüífero não confinado, 

desta forma atribuiu-se o valor máximo de 1,0. Ao parâmetro O, que se refere à litologia da zona 

não saturada atribuiu-se o valor de 0,9 por tratar-se de sedimentos inconsolidados, enquanto o 

parâmetro D recebeu o valor 0,9 devido ao nível estático encontrar-se a profundidade menor que 5 

m. Desta forma, o índice geral de vulnerabilidade para esta camada estratigráfica é de 0,8 e 

classificada como de extrema vulnerabilidade. 

Para o Grupo Barreiras, o parâmetro G recebeu valor 0,6 por tratar-se de um aqüífero não 

confinado coberto, já que possivelmente sobre este aqüífero ocorrem os sedimentos quaternários, 

além da Formação Belterra nos topos planos. O parâmetro O recebeu valor 0,9 já que a litologia da 

camada superior refere-se a sedimentos não consolidados. A variação do nível estático nesta 

camada encontra-se entre 5 e 50 m de profundidade, portanto atribuiu-se o valor 0,75. Obteve-se do 

produto dos três parâmetros um índice de vulnerabilidade de 0,4, classificando o aqüífero Barreiras 

como de moderada vulnerabilidade. 

A Formação Itapecuru recebeu valor 0,4 para o parâmetro G e 0,8 ao parâmetro O, por tratar-

se de um aqüífero semi-confinado (G, grau de confinamento) onde predominam as areias aluviais 

na camada superior (O, grau  de consolidação da cobertura).. A profundidade do nível estático é 

superior a 50 m, o que confere o valor 0,6 ao parâmetro D. O índice geral de vulnerabilidade é de 

0,2, correspondente à classificação de baixa vulnerabilidade para esta formação. 
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Após a determinação dos parâmetros avaliados e do produto resultante, atribuiu-se aos valores 

as classes definidas pela metodologia (Tabela 1). As classes encontradas foram apresentadas sob a 

forma de um mapa temático gerado através do software ArcView 9.0 da ESRI. 

 

Tabela 1 – Índice de Vulnerabilidade para os aqüíferos da microbacia do Igarapé 54. 

Parâmetros Unidade Geológica 
G O D 

Índice de 
Vulnerabilidade 

Classe de 
Vulnerabilidade 

Sedimentos Quaternários 1,0 0,9 0,9 0,8 Extrema 
Grupo Barreiras 0,6 0,9 0,75 0,4 Moderada 
Formação Itapecuru 0,4 0,8 0,6 0,2 Baixa 

 

4.4 – Obtenção do Mapa de Nível Estático 

O mapa de profundidade do nível estático foi estimado com base nos levantamentos de campo 

de caráter pontual e nas informações a respeito da geologia da área. Para a estimativa deste 

parâmetro,consideraram-se as seguintes premissas: a) o potencial hidráulico no canal, onde o nível 

estático é nulo, tem valor equivalente ao da própria cota da lâmina d’água; b) a variação do nível 

superior do lençol freático, no caso de aqüíferos livres como neste estudo, varia concordantemente 

com a morfologia da superfície do terreno, ocorrendo, no entanto, variações. Deste modo, as cotas 

referentes ao topo do lençol foram estimadas a partir da topografia e de dados de monitoramento de 

poços realizado em estudos prévios na bacia (Schuler, 2003).  

Foram realizados os seguintes passos na obtenção do nível estático do lençol freático: 

1o) Obtenção dos mapas intermediários “A” e “B”. O primeiro tema (A) refere-se à subdivisão 

da bacia em regiões com valores de atributos equivalentes à cota do ponto do canal mais 

próximo.  O tema foi obtido pela segmentação do canal em classes de cotas com intervalo de 5 m, e 

pelo uso dos comandos Distance > Euclidean Allocation do ArcView.  

O tema “B”, gerado a partir dos comandos Distance > Euclidean Distance, corresponde ao 

mapa de variação da diferença de potencial hidráulico dos pontos da bacia em relação ao canal 

de drenagem principal. As cotas dos pontos do canal foram consideradas correspondentes ao nível 

estático nulo (0 m), com potencial hidráulico equivalente à cota topográfica. Adotou-se para a razão 

entre variação de potencial hidráulico: distância do canal o valor observado no monitoramento de 

poços em transecto transversal ao canal (1 m/ 312m). 

2o) Obtenção de mapa do potencial hidráulico com uso de soma de mapas.  

A soma dos temas auxiliares A e B, gerou um mapa com valores de potencial hidráulico para 

toda a bacia, dado por:  

PH = Cotacanal + ∆PH,  
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onde PH é o potencial hidráulico em cada ponto da bacia; Cotacanal é a cota referente ao 

segmento do canal mais próximo (tema A); e ∆PH é a diferença entre o potencial hidráulico em um 

ponto da bacia e o potencial ou cota no segmento do canal mais próximo (tema B).  

3o) O mapa de variação espacial do nível estático (ou profundidade do lençol) é obtido com 

uso de subtração de mapas. Para isso, o tema de cotas topográficas (derivado da imagem SRTM) foi 

subtraído do tema de potencial hidráulico, ambos gerados no ArcView. A reclassificação dos 

valores em classes de profundidade, conforme apresentado no índice GOD, gerou o mapa 

apresentado na figura 6. Os valores do parâmetro D (Depth to groundwater table) foram conferidos 

segundo estas classes. 

 

 

Figura 6 – Mapa de classes de variação do nível estático do aqüífero. 
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5 – RESULTADOS 

5.1 – Mapas Temáticos representativos da Metodologia GOD 

Os mapas das figuras 6 a 8 representam a classificação dos valores obtidos para cada 

parâmetro de análise da metodologia GOD, nas áreas das três unidades geológicas identificadas na 

microbacia de estudo (Sedimentos Quaternários, Barreiras e Itapecuru).  

As informações para atribuição de valores foram provenientes do mapa geológico, do mapa 

de variação do nível estático (Figura 6), e do modelo digital de elevação derivado da imagem 

SRTM, utilizando as ferramentas da extensão Spatial Analyst Tools, como os comandos de adição, 

subtração e multiplicação, chamados respectivamente de: Plus, Minus e Times.  

O parâmetro G (grau de confinamento do aqüífero) aparece representado pelas classes de 

sistemas aqüíferos no mapa da figura 7, derivado da descrição de unidades geológicas e do modelo 

digital de elevação.  

A partir das unidades geológicas, obteve-se o mapa de coberturas litológicas (figura 8), a 

cujas unidades foram atribuídos os valores das classes do parâmetro O (grau de consolidação da 

camada não saturada sobreposta ao aqüífero), conforme descrito no item 4.3. 

O mapa de nível estático do lençol, ou profundidade do aqüífero, foi reclassificado de acordo 

com os limites das classes estabelecidas (<5m, de 5 a 20m, de 20 a 50m, > 50m), para obter os 

valores referentes ao parâmetro D (depth to groundwater), conforme apresentado na figura 6. 

 

5.2 – Mapa de Vulnerabilidade dos Aqüíferos 

O mapa de vulnerabilidade do aqüífero (Figura 9), representa o produto entre os três mapas 

que relacionam os parâmetros da metodologia GOD, reclassificado no ArcView, de acordo com as 

classes de vulnerabilidade descritas na metodologia. 

Foram identificadas três classes distintas de vulnerabilidade, sendo elas baixa, moderada e 

extrema. 

No mapa final de vulnerabilidade natural de aqüífero, observa-se que o parâmetro D 

(profundidade do lençol freático) é o fator determinante nas classes de vulnerabilidade, em virtude 

da pequena variação litológica (parâmetro O), predominando sedimentos arenosos, e dos tipos de 

aqüíferos (parâmetro G). 

A resposta em termos de porcentagem das classes de vulnerabilidade encontradas para a área 

de estudo foi: classe de extrema vulnerabilidade com 14,44% do total da área da microbacia. A 

classe de moderada vulnerabilidade apresentou uma porcentagem de 24,88%, enquanto a classe de 

baixa vulnerabilidade foi a mais representativa com 60,68% do total da área. 
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Figura 7 – Mapa dos principais sistemas aqüíferos encontrados na área de estudo. 

 

Figura 8 – Mapa das unidades litológicas identificadas como cobertura dos aqüíferos. 
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Quadro 2 – Definição prática de classes de vulnerabilidade à contaminação de aqüíferos. 

CLASSES DE 

VULNERABILIDADE 
DEFINIÇÃO CORRESPONDENTE 

Extrema Vulnerabilidade à maioria dos contaminantes com impacto rápido em 
diversos cenários de contaminação. 

Alta Vulnerabilidade a muitos contaminantes (exceto aos que são 
fortemente absorvidos e facilmente transportados) em diversos 
cenários de contaminação. 

Moderada Vulnerabilidade a alguns contaminantes quando são continuamente 
descarregados ou lixiviados. 

Baixa Solo vulnerável a contaminantes conservativos quando são 
descarregados ou lixiviados de forma ampla e contínua durante largos 
períodos de tempo. 

Desprezível Presença de capas confinantes naquelas em que o fluxo vertical 
(percolação) é insignificante. 

Fonte: Foster et al. 2002 

 

 

Figura 9 – Mapa final de avaliação da vulnerabilidade de aqüíferos. 
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6 - CONCLUSÕES 

Frente à possibilidade dos aqüíferos, principalmente os aqüíferos livres, serem afetados por 

algum tipo de carga contaminante, este estudo procurou enfatizar a utilização de mapas de 

vulnerabilidade.  

Para a avaliação do uso do índice de vulnerabilidade GOD, foram realizadas simulações em 

softwares de SIG das condições de nível freático, bem como das características dos aqüíferos e das 

camadas sobrepostas. Devido à impossibilidade de verificação em campo de tais parâmetros durante 

a realização do presente projeto, estas simulações tiveram por base dados limitados de estudos 

anteriores (Schuler, 2003; Góes, A.M. & Truckenbrodt, W., 1980; PROJETO RADAM, 1973). 

Embora os dados de entrada extraídos destes levantamentos tenham sido aplicados 

criteriosamente para aproximar-se da realidade da área, os resultados aqui gerados representam uma 

aplicação de uma proposta metodológica, e não devem ser utilizados como dados conclusivos para a 

tomada de decisões, mas como diretrizes para a realização de novos estudos voltados à gestão 

das águas subterrâneas numa perspectiva de planejamento e ordenamento territorial. 

Entre as conclusões obtidas, destacam-se: 

a) A metodologia GOD, mostrou potencial para avaliar a vulnerabilidade do aqüífero de 

forma preliminar, e quando associada ao sistema de informações geográficas, existe a possibilidade 

de uma visualização espacial dos resultados, além de facilitar a extrapolação de dados para áreas de 

difícil acesso, a partir de informações de sítios visitados de características geomorfológicas 

similares a outras regiões da paisagem. 

b) Foram identificadas três classes de vulnerabilidade: baixa, moderada e extrema. A 

porcentagem de vulnerabilidade extrema foi de 14,44% do total da área da microbacia. A classe de 

moderada vulnerabilidade apresentou uma porcentagem de 24,88, enquanto a classe de baixa 

vulnerabilidade foi a mais representativa com 60,68% do total da área. 

c) A classe de vulnerabilidade extrema, com área significativa na bacia, está relacionada 

principalmente ao nível estático se encontrar abaixo de 5 metros, e conseqüentemente o parâmetro 

D (Depth to groundwater table) recebe um valor mais alto na classificação (0,9). Além disso, a 

contribuição da litologia sobrejacente ao aqüífero, representada por sedimentos arenosos ou argilas 

estruturadas com rápida drenagem (latossolos), que permitem uma alta permeabilidade, é outro fator 

para um elevado índice de vulnerabilidade. 

d) As áreas relacionadas como de extrema vulnerabilidade, conforme mostra a figura 9, 

correspondem às regiões ripárias, situadas às margens dos canais numa faixa de aproximadamente 

500 a 1000 m, de relevo plano, caracterizada como várzea ou planície de inundação do canal. 

Vários estudos têm apontado a importância da vegetação ripária, considerada legalmente como 
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Área de Preservação Permanente (APP), para a qualidade das águas superficiais, porém ainda são 

escassos os trabalhos abordando a água subterrânea em áreas ripárias.  

A dinâmica da ocupação da terra nos últimos trinta anos na região de Paragominas é 

caracterizada pela conversão desordenada de florestas em áreas de uso agropecuário, sem avaliação 

dos impactos para o ambiente em geral, e para os recursos hídricos especificamente.  

Diante deste panorama, os resultados obtidos na presente pesquisa quanto ao uso de índice de 

vulnerabilidade associado ao SIG, mostram-se relevantes como referência para futuros trabalhos na 

região que visem a aplicação de metodologias para avaliar a vulnerabilidade de aqüíferos, 

contemplando o manejo adequado das atividades humanas potencialmente geradoras de cargas 

contaminantes. 

Apesar dos resultados se mostrarem satisfatórios ao objetivo proposto, ressalta-se que estudos 

de verificação de campo devem ser realizados para estabelecer estatisticamente a confiabilidade e 

representatividade dos dados, complementando a metodologia utilizada. Recomenda-se também 

estudos comparativos do índice GOD com outros métodos, que utilizem maior quantidade de 

parâmetros, a fim de estabelecer o grau de incerteza dos diferentes índices propostos, e a viabilidade 

de aplicação de métodos com poucos parâmetros. 
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