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RESUMO 
 

Este estudo avaliou a vulnerabilidade das águas subterrâneas à poluição, da bacia 

hidrográfica do Rio Cabril, aplicando os métodos DRASTIC e GOD.  

Esta bacia localiza-se nas imediações da cidade de Vila Real, sendo o Rio Cabril 

afluente do Rio Corgo.  

O principal objectivo deste estudo foi a comparação das duas metodologias 

aplicadas. 

O método DRASTIC considera 7 parâmetros para avaliar a vulnerabilidade das 

águas subterrâneas, procurando sistematizar a determinação do potencial do poluente 

em alcançar a zona saturada. Por sua vez o método GOD é simples e sistemático, apenas 

considera 3 factores. Este método determina a vulnerabilidade intrínseca pelo que não 

toma em conta o tipo de poluente. 

Como resultado da aplicação obtiveram-se o mapa GOD e o mapa DRASTIC. No 

entanto para melhor comparar estes mapas finais de vulnerabilidade, converteram-se os 

intervalos dos índices DRASTIC para uma escala normalizada de 0,0 a 1,0 valores, 

ficando em igual escala de classificação que o método GOD. Constatou-se assim que 

através do método GOD, a área da bacia apresentou na sua maioria baixa 

vulnerabilidade (0,1 – 0,3) e vulnerabilidade desprezível (0,0 – 0,1), relacionada com 

maior profundidade do nível de água subterrânea e também com baixo grau de 

confinamento. Por outro lado, através do método DRASTIC grande parte da bacia 

apresentou vulnerabilidade média (0,3 – 0,5), e ainda vulnerabilidade baixa (0,1 – 0,3), 

principalmente em zonas de maior altitude. No entanto, ambos os métodos fizeram 

corresponder alta vulnerabilidade (0,5 – 0,7) às zonas compostas por aluviões.  

Apesar do método GOD determinar aceitavelmente a vulnerabilidade das águas 

subterrâneas à poluição, o método DRASTIC mostrou-se mais pormenorizado, 

concorrendo para isso o facto de utilizar mais parâmetros. 

 

Palavras-chave: Vulnerabilidade, água subterrânea, DRASTIC, GOD, Rio Cabril. 
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ABSTRACT 
 

This study evaluated the vulnerability of groundwater to pollution, of the 

hydrographic bay of the “Cabril River”, applying the DRASTIC and GOD methods. 

This bay is located near the city of Vila Real, being the Cabril River an affluent of 

The Corgo River. 

The main objective of this study was the comparing of the two different 

methodologies applied.   

The DRASTIC method considers 7 parameters to evaluate the vulnerability of the 

subterraneous waters, searching systematize the determination of the potential pollution 

of the saturated zone. On the other side the GOD method is simpler and systematic, just 

considers 3 factors. This method determines the inner vulnerability, for that is doesn’t 

considers the kind of polluting. 

As a result of the application, the GOD and DRASTIC maps were obtained. But 

in order to improve these final maps of vulnerability, the pauses of the DRASTIC 

indicators were converted to a normalized scale of 0,0 to 1,0 values, equalizing the scale 

of classification of the GOD method. The conclusion was that trough the GOD method, 

the bay area presented in its majority low vulnerability (0,1 – 0,3) and despicable 

vulnerability (0,0 – 0,1), related to the higher deepness of the water level, and also with 

low measure of restrain. On the other side, trough the DRASTIC method, a large part of 

the bay presented medium (0,3 – 0,5) and low vulnerability (0,1 – 0,3), mainly in zones 

of higher altitude. On the other side, both methods made the high vulnerability (0,5 – 

0,7) match to the zones composed by alluviums. 

GOD method acceptably determinates the vulnerability of the subterraneous 

waters to pollution, the DRASTIC method showed itself more detailed, being the use of 

more parameters an advantage. 

 

Keywords: Vulnerability, groundwater, DRASTIC, GOD, Cabril River. 

 

 

 

 

 



vii 
 

ÍNDICE GERAL 
 

 

AGRADECIMENTOS ................................................................................................. IV 

RESUMO.........................................................................................................................V 

ABSTRACT .................................................................................................................. VI 

ÍNDICE GERAL ......................................................................................................... VII 

ÍNDICE DE FIGURAS ................................................................................................ XI 

ÍNDICES DE QUADROS .........................................................................................XIII 

ÍNDICES DE GRÁFICOS ........................................................................................XIV 

ÍNDICES DE TABELAS ............................................................................................XV 

ÍNDICES DE ANEXOS ............................................................................................XVI 

1.  INTRODUÇÃO ..........................................................................................................1 

1.1.  Enquadramento .............................................................................................1 

1.2.  Objectivos ......................................................................................................3 

2.  REVISÃO BIBLIOGRÁFICA .................................................................................4 

2.1. A vulnerabilidade das águas subterrâneas ..................................................4 

2.1.1. Águas subterrâneas ..............................................................................4 

2.1.2. Gestão das águas subterrâneas ...........................................................6 

2.1.3. Causas e processos que tornam os aquíferos poluídos .....................6 

2.1.4. Contaminação e vulnerabilidade da água subterrânea ....................8 

2.1.5. Protecção da água subterrânea ...........................................................9 

2.2. Métodos para determinar a vulnerabilidade de aquíferos à poluição ....11 

2.2.1. DRASTIC ............................................................................................11 

2.2.2. SINTACS ............................................................................................12 

2.2.3. GOD ....................................................................................................12 



viii 
 

2.2.4. EPIK ....................................................................................................13 

2.2.5. EKv ......................................................................................................13 

2.2.6. AVI ......................................................................................................14 

2.2.7. ∆hT’ .....................................................................................................14 

2.3. Estudos de vulnerabilidade de aquíferos à poluição pelo método 

DRASTIC ......................................................................................................14 

2.4. Estudos de vulnerabilidade de aquíferos à contaminação pelo método 

GOD ..............................................................................................................17 

2.5. Estudos de vulnerabilidade de aquíferos à contaminação pela 

comparação entre o método DRASTIC, GOD, entre outros ...................17 

3.  METODOLOGIA ....................................................................................................21 

3.1. Caracterização da área em estudo ..............................................................21 

3.1.1. Caracterização geográfica .................................................................21 

3.1.2. Caracterização topográfica ...............................................................21 

3.1.3. Caracterização geológica ...................................................................24 

3.1.4. Caracterização climática ...................................................................27 

3.1.5. Caracterização hidrogeológica e hidrológica ..................................27 

3.2. Explicação dos métodos em estudo .............................................................28 

3.2.1. DRASTIC ............................................................................................28 

3.2.1.1. Parâmetros do Método DRASTIC ............................................28 

Parâmetro D _ Profundidade da Zona Não Saturada .........................29 

Parâmetro R _ Recarga Profunda de Aquíferos ..................................29 

Parâmetro A _ Material do Aquífero ....................................................30 

Parâmetro S _ Tipo de Solo ....................................................................31 

Parâmetro T _ Topografia ......................................................................32 



ix 
 

Parâmetro I _ Impacto da Zona Não Saturada ....................................32 

Parâmetro C _ Condutividade Hidráulica ............................................33 

3.2.1.2. Descrição do Método DRASTIC ...............................................35 

3.2.2. GOD ....................................................................................................36 

3.3. Cartografia ...................................................................................................41 

3.3.1. Cartografia Digital .............................................................................41 

3.3.2. Softwares Utilizados ...........................................................................42 

3.3.2.1. ArcGis ..........................................................................................42 

3.3.2.2. SWAT ..........................................................................................43 

3.4. Aplicação dos Métodos ................................................................................45 

3.4.1. Tipologia de dados e sua aplicação ...................................................45 

3.4.2. Aplicação do Método DRASTIC ......................................................51 

D _ Profundidade da Zona Não Saturada .............................................51 

R _ Recarga Profunda de Aquíferos ......................................................53 

A _ Material do Aquífero ........................................................................55 

S _ Tipo de Solo .......................................................................................59 

T _ Topografia .........................................................................................60 

I _ Impacto da Zona Não Saturada .......................................................60 

C _ Condutividade Hidráulica ...............................................................60 

3.4.3. Aplicação do Método GOD ...............................................................61 

G – Grau de confinamento hidráulico da água subterrânea ...............61 

O – Ocorrência de substrato litológico ..................................................65 

D – Profundidade do nível da água subterrânea ..................................65 

4.  RESULTADOS E ANÁLISE DE SENSIBILIDADES ........................................66 



x 
 

4.1. Método DRASTIC ........................................................................................66 

4.1.1. D _ Profundidade da Zona Não Saturada .......................................66 

4.1.2. R _ Recarga Profunda de Aquíferos ................................................66 

4.1.3. A _ Material do Aquífero ..................................................................69 

4.1.4. S _ Tipo de Solo ..................................................................................69 

4.1.5. T _ Topografia ....................................................................................72 

4.1.6. I _ Impacto da Zona Não Saturada ..................................................72 

4.1.7. C _ Condutividade Hidráulica ..........................................................72 

4.1.8. Mapa final de vulnerabilidade DRASTIC .......................................75 

4.2. Método GOG ................................................................................................77 

4.2.1. G – Grau de confinamento hidráulico da água subterrânea .........77 

4.2.2. O – Ocorrência de substrato litológico .............................................77 

4.2.3. D – Profundidade do nível da água subterrânea .............................77 

4.2.4. Mapa final de vulnerabilidade GOD ................................................81 

4.3. Comparação dos métodos ............................................................................83  

5.  CONCLUSÕES ........................................................................................................85 

BIBLIOGRAFIA ..........................................................................................................87 

BIBLIOGRAFIA WEB ................................................................................................90 

ANEXOS ........................................................................................................................92 

 

 

 



xi 
 

ÍNDICE DE FIGURAS 
 
 
Figura 1 _ Tipos de aquíferos quanto à permeabilidade....................................................5 

Figura 2 _ Tipos de aquíferos quanto à geometria ...........................................................6 

Figura 3 _ Processos poluentes mais frequentes de contaminação à água subterrânea.....7 

Figura 4.1 _ Perímetros de protecção da captação de águas subterrâneas .....................10 

Figura 4.2 _ Perímetros de protecção da captação de águas subterrâneas. Planta e corte 11 

Figura 5 _ Localização da Bacia hidrográfica do Rio Cabril no Concelho de Vila Real 22 

Figura 6 _ Modelo digital da Bacia do Rio Cabril .........................................................23 

Figura 7 _ Mapa Geológico simplificado da área da Bacia do Rio Cabril .....................26 

Figura 8 _ Classes de vulnerabilidade segundo o método DRASTIC ............................36 

Figura 9 _ Sistema de avaliação do índice de vulnerabilidade natural dos aquíferos pelo 

método GOD .............................................................................................37 

Figura 10 – Diagrama da 1ª fase de aplicação do método GOD ....................................38 

Figura 11 - Diagrama da 2ª fase de aplicação do método GOD .....................................39 

Figura 12 - Diagrama da 3ª fase de aplicação do método GOD .....................................39 

Figura 13 – Produto final da aplicação do método GOD e classes de vulnerabilidade 

correspondentes .........................................................................................40 

Figura 14 – Processo de geração do mapa de vulnerabilidade natural dos aquíferos ....40 

Figura 15 _ Fluxograma geral de execução do modelo SWAT .....................................44 

Figura 16 _ Mapa da Bacia e das linhas de água do Rio Cabril .....................................46 

Figura 17 _ Mapa de solos simplificado da Bacia do Rio Cabril ...................................48 

Figura 18 _ Mapa de fracturação da bacia do Rio Cabril ...............................................49 

Figura 19 _ Mapa de densidade de fracturação da Bacia do Rio Cabril ........................50 

Figura 20 _ Mapa de localização dos poços de amostragem da Bacia do Rio Cabril ....52 

Figura 21 _ Mapa das sub-bacias da bacia do Rio Cabril ..............................................54 

Figura 22 _ Distribuição espacial do parâmetro A1 da bacia do Rio Cabril ..................57 

Figura 23 _ Distribuição espacial do parâmetro A2 da bacia do Rio Cabril ..................58 

Figura 24 _ Distribuição espacial do parâmetro G1 (Método GOD) da bacia do Rio 

Cabril .........................................................................................................63 

Figura 25 _ Distribuição espacial do parâmetro G2 (Método GOD) da bacia do Rio 

Cabril .........................................................................................................64 

Figura 26 _ Distribuição espacial do parâmetro D na bacia do Rio Cabril ....................67 



xii 
 

Figura 27 _ Distribuição espacial do parâmetro R na bacia do Rio Cabril ....................68 

Figura 28 _ Distribuição espacial do parâmetro A na bacia do Rio Cabril ....................70 

Figura 29_ Distribuição espacial do parâmetro S na bacia do Rio Cabril ......................71 

Figura 30 _ Distribuição espacial do parâmetro T na bacia do Rio Cabril ....................73 

Figura 31 _ Distribuição espacial do parâmetro C na bacia do Rio Cabril ....................74 

Figura 32 _ Mapa DRASTIC para a bacia do Rio Cabril ...............................................76 

Figura 33 _ Distribuição espacial do parâmetro G (Método GOD) na bacia do Rio 

Cabril .........................................................................................................78 

Figura 34 _ Distribuição espacial do parâmetro O (Método GOD) na bacia do Rio 

Cabril .........................................................................................................79 

Figura 35 _ Distribuição espacial do parâmetro D (Método GOD) na bacia do Rio 

Cabril .........................................................................................................80 

Figura 36 _ Mapa GOD para a bacia do Rio Cabril .......................................................82 

Figura 37 _ Mapa DRASTIC normalizado para a bacia do Rio Cabril ..........................84 

 

 



xiii 
 

ÍNDICE DE QUADROS 
 
 

Quadro n.º1 _ Índices adoptados para o parâmetro Material do Aquífero ......................55 

Quadro n.º2 _ Índices (finais) adoptados para o parâmetro Material do Aquífero..........56 

Quadro nº 3 _ Caracterização textural das unidades de solos presentes na bacia do Rio 

Cabril e respectivos índices adoptados para o parâmetro Tipo de Solo ..59 

Quadro n.º4 _ Índices adoptados para o parâmetro C .....................................................61 

 

 



 

xiv 
 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 
 
 

Gráfico 1 _ Temperatura e Precipitação de Vila Real (Período de 1961 a 1990) ..........27 

 

 



 

xv 
 

ÍNDICE DE TABELAS 
 
 

Tabela n.º1 _ Profundidade do nível freático nos poços identificados no terreno .........47 

 

 



ÍNDICE DE ANEXOS 
 
Anexo 1 _ Mapa de Declives para a bacia do Rio Cabril ...............................................93 

Anexo 2 _ Mapa das Vertentes para a bacia do Rio Cabril ............................................94 

Anexo 3 _ Série de 1961-1990 do Instituto de Meteorologia .........................................95 

Anexo 4 _ Série de 1961-1990 do Instituto de Meteorologia (continuação) ..................96 

 

 

   



1 
 

1.  INTRODUÇÃO 
 
 
1.1.  Enquadramento 
 
 
A água é um bem essencial para o nosso planeta, no entanto também é um dos 

recursos mais frequentemente afectados na sua qualidade.  

Embora esta situação não se restrinja só aos dias de hoje, um dos principais 

responsáveis pela alteração e contaminação dos recursos naturais é o desenvolvimento 

humano.  

Como sabemos, a água superficial, por estar em contacto imediato com poluentes, vê 

alterada a sua situação original quase de forma imediata. No entanto e “devido ao poder 

filtrante e às características autodepuradoras dos sistemas aquíferos, principalmente na 

zona não saturada” a contaminação da água subterrânea não se dá da mesma maneira. Esta 

aparente vantagem que a água subterrânea tem sobre a superficial, para preservar a sua 

qualidade antes da entrada dos poluentes, converte-se numa situação problemática no 

momento em que estes mesmos chegam ao aquífero. Neste, uma vez contaminado, “podem 

originar-se processos praticamente irreversíveis que tornam a descontaminação muito 

difícil”. Nem em todos os casos a água subterrânea é susceptível de ser contaminada, e a 

identificação de um contaminante não chega, é necessária a sua quantificação pois “o teor 

em substâncias nocivas depende do fim a que a água se destina”. Nas águas subterrâneas é 

frequente a presença dissolvida significativa, de substâncias minerais de origem natural, 

efeito que se designa por “teor de fundo”. Por este facto, é relevante conhecer com 

exactidão os valores de referência dos vários agentes presentes na Natureza, quantificando 

os indicadores de concentração a partir dos quais se considera um local infectado por uma 

determinada substância (Alencoão e Reis, 2007). 

A diversidade de contaminantes e a sua origem é muito vasta, no entanto, alguns dos 

processos poluentes que estão associados ao desenvolvimento humano são: uso inadequado 

de pesticidas e fertilizantes, zonas agrícolas de rega, lixeiras e aterros sanitários sem 

protecção do subsolo, fugas em redes de drenagem e depósitos de combustíveis, corpos de 

água superficial contaminados, actividades industriais que rejeitam resíduos líquidos ao 

ambiente sem tratamento prévio e descargas de águas residuais urbanas em canais sem 

revestimento (Escalante, 2006). 
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Com a introdução do termo “vulnerabilidade da água subterrânea à poluição” 

sucederam-se numerosas definições, qualificações e metodologias acerca do mesmo, e dele 

resultam duas apreciações: vulnerabilidade intrínseca, que é derivada das características 

exclusivas ao meio (tipo de aquífero e cobertura, permeabilidade, profundidade, recarga, 

entre outras), sem ter em conta a incidência das substâncias poluentes, e vulnerabilidade 

específica que concede superioridade ao tipo e carga de poluente (Auge, 2004). 

A ocorrência ou não de contaminação, depende de vários factores: como a 

profundidade em que se encontra o nível de água subterrânea; a facilidade de passagem dos 

fluidos através da zona não saturada; a interacção físico-química entre os materiais que 

formam a zona não saturada e os fluidos que a percorrem, e a quantidade de água 

disponível na superfície do terreno. 

 

Existem várias metodologias para determinar a vulnerabilidade à poluição de 

aquíferos, mas os métodos que vão ser utilizados neste trabalho são o método DRASTIC e 

GOD. 

O método DRASTIC procura sistematizar a determinação do potencial do poluente 

em alcançar a zona saturada e para tal considera 7 factores: profundidade da água 

subterrânea (D); recarga do aquífero (R); tipo de aquífero (A); tipo de solo (S); topografia 

(T); impacto da zona não saturada (I) e condutividade hidráulica (C). 

Por sua vez o método GOD é simples e sistemático. Determina a vulnerabilidade 

intrínseca pelo que não toma em conta o tipo de poluente. Os factores considerados são: 

profundidade do nível da água, tipo de substrato litológico, e ocorrência de água 

subterrânea no confinamento do aquífero (Bracho et al., 2004). 

 

A bacia hidrográfica em estudo é a do Rio Cabril, que se localiza nas imediações de 

Vila Real, sendo este afluente do Rio Corgo. O Rio Cabril tem 10,5km de comprimento e 

63,8km2 de área de bacia. 
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1.2. Objectivos 
 
 

Este estudo teve como principal objectivo a comparação de métodos na avaliação da 

vulnerabilidade das águas subterrâneas da Bacia do Rio Cabril, concretamente a aplicação 

das metodologias DRASTIC e GOD.  

Para facilitar este estudo, recorreu-se ao software ArcGIS, que constitui um sistema 

de informação geográfica, que possibilita criar, ver e analisar mapas, para melhor definir a 

vulnerabilidade da água subterrânea. 
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2.  REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  
 

2.1. A vulnerabilidade das águas subterrâneas 

Presentemente, o mundo encara uma crise relativamente à quantidade e qualidade da 

água. Apesar de esta ser um recurso renovável, devido ao ciclo hidrológico, só 2,5% do 

volume total de água, existente no planeta, corresponde a água doce. Esta crise de água, 

que se conhece há algumas décadas, tem por principal fonte o crescimento mundial de 

população e o uso indevido e excessivo de água (Águas subterrâneas, 2009 e APRH, 

2004). 

 

2.1.1. Águas subterrâneas 

“A água subterrânea também faz parte integrante do ciclo hidrológico”, ela é a 

porção de água que fica no subsolo e que “resulta da infiltração da água que deriva da 

precipitação e da alimentação directa dos rios e lagos”. A água subterrânea tem um papel 

fundamental. “Mais de 95% das reservas de água doce exploráveis do globo” são 

subterrâneas, afirma-se assim como um “recurso natural indispensável à vida e à 

integridade dos ecossistemas, mais de metade da população mundial depende dela” 

(APRH, 2004).  

A água subterrânea encontra-se mais protegida em relação à contaminação, e 

geralmente apresenta boa qualidade. Assim, o aproveitamento de água subterrânea para 

consumo humano, como normalmente não necessita de tratamento e também evita obras, 

fica mais económico. Em certas regiões, como é o caso das áridas, a água subterrânea pode 

ser a única fonte de água potável disponível (Águas subterrâneas, 2009). 

As águas subterrâneas encontram-se nos solos e em formações geológicas 

intituladas aquíferos. Existem três tipos de aquíferos quanto à permeabilidade (Figura 1):  

 

• “Aquífero poroso – contém poros resultantes dos arranjos dos grãos (ex: 

areias) ”;  

• “Aquífero cársico – contém cavidades originadas por dissolução da rocha 

que permitem uma circulação rápida da água (ex: calcários) ”; 
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• “Aquífero fracturado ou fissurado – cuja porosidade e permeabilidade estão 

fundamentalmente relacionadas com fracturas que afectam o material de 

suporte (ex: granitos) ” (APRH, 2004).   

 

Figura 1 _ Tipos de aquíferos quanto à permeabilidade (Fonte: APRH, 2004) 

 

Relativamente à geometria, podemos considerar aquíferos livres, semi-

confinados e confinados (Figura 2). “Os aquíferos livres são delimitados por uma camada 

impermeável e outra camada permeável (acima do nível freático), logo a pressão que a 

água exerce no nível freático é igual à pressão atmosférica”. Assim, os aquíferos livres têm 

a chamada recarga directa, sendo que esta é feita no próprio local, em toda a sua extensão. 

Já os aquíferos confinados ocorrem quando a água subterrânea está sob uma pressão maior 

que a atmosférica. A água destes aquíferos encontra-se entre camadas impermeáveis. 

Assim, a água entra “lateralmente às camadas impermeáveis, e o seu reabastecimento 

através das águas da chuva, só acontece onde a formação aflora à superfície” (recarga 

indirecta). Os aquíferos semi-confinados são adjacentes a uma fina camada de material 

semi-permeável, através da qual pode ocorrer a recarga do aquífero (Aquíferos livres e 

confinados, 2008). 
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Figura 2 _ Tipos de aquíferos quanto à geometria (Fonte: Aquíferos, 2009) 

 

2.1.2. Gestão das águas subterrâneas 

Só há cerca de duas décadas, é que a população mundial começou a preocupar-

se com os recursos hídricos subterrâneos. Até então estes eram desprezados. Quem 

dependia destes recursos para consumo de água potável nada fez para manter a qualidade 

da água, muito menos avaliou se haveria perigo de contaminação (Foster et al., 2006).  

Sendo a água subterrânea um dos recursos mais importantes para a nossa 

sobrevivência, esta deverá ser muito bem gerida, de forma a não sujeitar as gerações 

futuras ao seu desaparecimento. Um dos nossos maiores desafios é diminuir os efeitos da 

carência e poluição da água, para tal devem ser realizadas “acções preventivas, a fim de 

evitar contaminações futuras, e acções correctivas, com o fim de controlar as ameaças de 

poluição representadas por actos passados e actuais” (Foster et al., 2006). 

 

2.1.3. Causas e processos que tornam os aquíferos poluídos  

Várias são as causas que levam à ruína da qualidade da água dos aquíferos 

subterrâneos, mas todas elas sucedem relacionadas com o desenvolvimento económico e o 

crescimento da população.  
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Existem dois tipos de problemas relativos à qualidade da água subterrânea: 

contaminação do aquífero e contaminação na captação. Quando a contaminação se dá no 

aquífero, esta acontece por meio de uma desajustada protecção deste, fica vulnerável a 

lixiviados e emissões derivadas de actividades urbanas, industriais, e agrícolas. Por sua 

vez, quando o poço ou captação é contaminada, deve-se também à desajustada 

“construção/projecto, possibilitando o ingresso directo de água da superfície” (Foster et al., 

2006).  

É do excedente de chuva que se infiltra no solo que tem origem a maior parte 

da água subterrânea, por efeito, a sua qualidade pode ser ameaçada pelas acções 

desenvolvidas à superfície. Quando a “carga poluente criada no subsolo, por emissões e 

lixiviados originados pela actividade humana”, não é controlada adequadamente, e 

ultrapassa a aptidão de atenuação natural dos solos, ocorre poluição. 

Alguns dos processos que poluem as águas subterrâneas são (Figura 3):  

• Aterro de resíduos sólidos; 

• Drenagem em área industrial e em área rural; 

• Saneamento; 

• Águas superficiais poluídas com resíduos industriais, entre outros; 

• Derrame em tanques de armazenagem e da rede de esgoto; 

• Intensificação de actividades agrícolas. 

Figura 3 _ Processos poluentes mais frequentes de contaminação à água subterrânea 

(Fonte: Foster et al., 2006) 
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Muitos dos poluentes da água são atenuados pelos perfis naturais do subsolo, 

contudo nem todos são eficientes ficando os aquíferos vulneráveis aos contaminantes. 

É nos aquíferos livres que se concentra sobretudo a preocupação com a 

contaminação da água subterrânea, particularmente em áreas onde a zona não saturada é 

pouco espessa e o nível freático é raso (Foster et al., 2006).  

 

2.1.4. Contaminação e vulnerabilidade da água subterrânea  

Foi pela década de 1970, na França (Albinet e Margat) que a ideia de 

vulnerabilidade começou a ser usada de maneira intuitiva. Mais tarde na década de 1980 

(Haertle, Aller, Foster e Hirata) esta ideia tomou proporções maiores (Foster et al., 2006). 

Logo, há mais de duas décadas que o estudo da vulnerabilidade dos recursos hídricos tem 

ganho muita importância. Segundo Brollo et al. (2000), esta crescente preocupação da 

sociedade com a deterioração dos recursos hídricos subterrâneos, deve-se essencialmente 

ao “crescimento populacional e ao desenvolvimento económico”, que tem aumentado 

nestes últimos anos, originando “maior consumo de água, mais geração de esgotos” e 

outras fontes poluidoras.  

Tudo isto tem gerado algumas situações complicadas a nível ambiental, pois as 

“características naturais de um ambiente, modificadas negativamente, provocam a 

degradação de áreas e riscos à saúde pública”. Além disto, todas estas actividades humanas 

relacionadas com as fraquezas e potencialidades do meio físico, também geram “situações 

de risco ao homem e seus empreendimentos” (Brollo et al., 2000). 

Nem todas a actividades humanas apresentam ameaças consideráveis à 

qualidade da água subterrânea, de modo que se devem aplicar medidas de prevenção e 

controlo da poluição. 

A deslocação da água e o transporte de poluentes até aos aquíferos, pode ser, 

em muitos casos, um processamento lento, podendo demorar anos ou décadas até que o 

impacto de um caso de poluição se manifeste nas captações de água. Este facto tanto pode 

ser benéfico, caso se dê a decomposição dos poluentes degradáveis ao longo deste tempo, 

como prejudicial, pois permite a penetração dos poluentes persistentes. “Quando a água 

subterrânea se torna visivelmente poluída”, traduz-se normalmente no compromisso de 

grandes volumes do aquífero, e nesta situação “as medidas de limpeza apresentam quase 

sempre um elevado custo económico e muitas dificuldades técnicas” (Foster et al., 2006).  
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O risco de contaminação da água subterrânea depende da relação entre as 

“características naturais dos estratos que afastam o aquífero da superfície terrestre” 

(vulnerabilidade à contaminação), e a carga poluente. Deste modo, pode ter-se “alta 

vulnerabilidade mas nenhum perigo de poluição, por causa da ausência de carga 

contaminante significativa, e vice-versa” (Foster et al., 2006). Apesar de ser possível 

controlar ou alterar a carga poluente, no caso da vulnerabilidade do aquífero, nada se pode 

fazer, esta depende das condições hidrogeológicas que constituem o meio onde se encontra 

o aquífero. Para avaliar a vulnerabilidade dos aquíferos à contaminação, realizam-se 

mapas, através da aplicação de metodologias, que ajudam a estimar qual o risco de 

contaminação do aquífero. Este risco, pode ou não reverter numa ameaça à qualidade da 

água subterrânea. Na situação de captação de água potável, está primeiramente sujeito à 

zona de captação, seguindo-se só depois a mobilidade, a persistência e a dispersão dos 

poluentes dentro do aquífero (Foster et al., 2006).  

De uma maneira geral, a finalidade dos estudos de vulnerabilidade das águas 

subterrâneas, é a realização de mapas através da aplicação de metodologias, nos quais se 

observam as áreas de maior ou menor vulnerabilidade à contaminação. Estes mapas, depois 

de analisados, contribuem para a elaboração do ordenamento territorial, tanto em termos do 

uso sustentável da água subterrânea, como da aptidão, ou não, de zonas para 

estabelecimento de diferentes acções a desenvolver em função do impacto que estas podem 

ter sobre os recursos hídricos subterrâneos (Xavier et al., 2004). 

 

2.1.5. Protecção da água subterrânea 

Várias medidas podem ser tomadas, a fim de proteger as águas subterrâneas da 

poluição. Aplicar restrições no uso do solo, na emissão de efluentes e em práticas de 

despejo de resíduos, são das medidas mais relevantes para a protecção dos aquíferos. 

Contudo, com apoio na vulnerabilidade do aquífero à poluição e nos perímetros de 

protecção da captação, é fundamental firmar áreas que apontem quais as actividades que 

nelas podem ser aplicadas, e onde apresentam um risco aceitável para a água subterrânea 

(Foster et al., 2006). Estas áreas de protecção não devem ser muito pequenas, pois podem 

ser insuficientes, nem muito grandes, o que poderá provocar situações negativas a nível 

económico, elas devem ser de dimensões equilibradas consoante cada caso de estudo 

(Alencoão e Reis, 2007). 
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Relativamente aos perímetros de protecção das captações de água subterrânea 

figuram três zonas de protecção, determinadas a partir do tempo de difusão dos 

contaminantes até à captação, conforme se ilustra nas Figuras 4.1 e 4.2:  

 

• Zona de protecção imediata _ destina-se à protecção directa da captação, 

sendo a sua extensão variável e de apresentação circular. É proibida 

qualquer actividade nesta área, para além das medidas de manutenção e 

melhor exploração da captação. Esta área será “vedada e mantida limpa de 

quaisquer resíduos, produtos ou líquidos que possam provocar infiltração” 

que possam permitir perigo para a qualidade da água da captação;  

• Zona de protecção intermédia _ adjacente à zona de protecção imediata, “de 

extensão variável, com formato alongado no sentido oposto à corrente da 

água subterrânea”. São proibidas algumas “actividades e instalações” 

capazes de promover a contaminação da água subterrânea;  

• Zona de protecção alargada _ adjacente à “zona de protecção intermédia, 

destinada à protecção da água subterrânea de contaminantes persistentes. 

Tem também extensão variável e forma alongada no sentido oposto à 

corrente de água subterrânea”. Continuam a ser proibidas algumas 

actividades capazes de promover a contaminação da água subterrânea 

(Alencoão e Reis, 2007). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.1 _ Perímetros de protecção da captação de águas subterrâneas 
(Fonte: APRH, 2004) 
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Figura 4.2 _ Perímetros de protecção da captação de águas subterrâneas. Planta e corte. 

(Fonte: APRH, 2004) 

 

2.2. Métodos para determinar a vulnerabilidade de aquíferos à poluição 

 

2.2.1. DRASTIC 

Apoiado pela Agência de Protecção Ambiental dos Estados Unidos, Aller et 

al., desenvolveu em 1987 o método DRASTIC (Bracho et al., 2004). A principal finalidade 

deste método é estimar a vulnerabilidade intrínseca da água subterrânea. 

Para determinar os índices de vulnerabilidade, o método DRASTIC analisa 7 

características:  

• D _ profundidade do nível da água subterrânea (depth); 

• R _ recarga do aquífero (recharge); 

• A _ tipo de aquífero (aquifer); 

• S _ tipo de solo (soil); 
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• T _ topografia (topopgraphy); 

• I _ impacto da zona não saturada (impact); 

• C _ condutividade hidráulica (hydraulic conductivity). 

Estes índices variam de 1 a 10, sendo que, à vulnerabilidade mínima corresponde o índice 

1, e à vulnerabilidade máxima o índice 10 (Auge, 2004). Além destas características, o 

método DRASTIC também tem em apreciação a ocorrência de actividades agrícolas. 

 

2.2.2. SINTACS  

O método SINTACS, desenvolvido por Civita et al., (1990), provém do método 

DRASTIC. Esta necessidade de modificar o método DRASTIC transformando-o em 

SINTACS, acontece devido às diversas características hidrogeológicas da Itália, e à 

necessidade de mapas de vulnerabilidade com maior rigor. Assim os factores que este 

método considera são: 

• S _ profundidade da água subterrânea 

• I _ infiltração 

• N _ zona não saturada 

• T _ tipo de solo 

• A _ características hidrogeológicas do aquífero 

• C _ condutividade hidráulica 

• S _ inclinação topográfica 

A execução do método SINTACS realiza-se meio de um programa especialmente 

preparado para o efeito, isto porque tanto para os dados de entrada como para os dados de 

saída, este método mostra uma estrutura complexa. O uso do solo e a incidência da água de 

superfície são dois factores a acrescentar aos referidos anteriormente (Auge, 2004). 

 

2.2.3. GOD 

“O método GOD consiste num método simples e sistemático, e foi 

desenvolvido em 1987 por Foster. Este método entende-se como o primeiro passo para a 

avaliação do perigo de poluição do aquífero com o propósito de criar prioridades, 

determina a vulnerabilidade intrínseca, logo não tem em consideração o tipo de 

contaminante” (Bracho et al., 2004).  
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A profundidade do nível de água, o tipo de substrato litológico e a ocorrência 

de água subterrânea no confinamento do aquífero, são os três factores que o método GOD 

considera para determinação da vulnerabilidade das águas subterrâneas. Este método 

denomina índices entre 0 e 1 às três varáveis que intitulam o acrónimo: G – tipo de 

aquífero (ground water occurrence), O – litologia do aquífero (overall aquifer class), D – 

profundidade da água do aquífero (depth) (Bracho et al., 2004). 

 

2.2.4. EPIK 

O método EPIK foi executado exclusivamente para avaliar a vulnerabilidade 

das águas subterrâneas em aquíferos cársicos. Este método foi desenvolvido por Doerfliger 

e Zwahlen (1997). O acrónimo traduz: 

• E _ Epicársico (epikarst): zona próxima da superfície com alta 

permeabilidade e intensa carsificação; 

• P _ Cobertura de protecção (protective cover): constituída pelo solo e outros 

materiais de cobertura;  

• I _ Infiltração (infiltration); 

• K _ desenvolvimento da rede do aquífero cársico (karst network 

development). 

Os índices de vulnerabilidade em aquífero cársico podem alternar entre o valor de 9 (alta 

vulnerabilidade) e 34 (baixa vulnerabilidade) (Auge, 2004). 

 

2.2.5. EKv 

O método EKv foi desenvolvido por Auge em 1995. Consiste na avaliação de 

aquíferos livres, fundamentada na profundidade do nível freático (E) e na permeabilidade 

vertical da zona não saturada (Kv). Os índices de vulnerabilidade para os dois factores de 

avaliação variam entre 1 (menos vulnerável) e 5 (mais vulnerável). O índice final de 

vulnerabilidade (E+Kv) é formado por um intervalo de valores entre 2 e 10, assim sendo, 

vulnerabilidade alta corresponde a índices entre 8 e 10, para índices entre 5 e 7 

vulnerabilidade média, e entre 2 e 4 valores corresponde vulnerabilidade baixa (Auge, 

2004). 
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2.2.6. AVI  

O método AVI (Aquifer Vulnerability Index) foi desenvolvido pelo National 

Hydrology Research Institute (NHRI), no Canadá (Lobo Ferreira et al., 2003). “É simples, 

fácil e rápido a quantificar a vulnerabilidade de um aquífero, usa apenas como variáveis a 

condutividade hidráulica e a espessura das camadas sedimentares que se encontram acima 

da água subterrânea” (Bracho et al., 2004). 

 

2.2.7. ∆hT’ 

O método ∆hT’ ainda está em processo de desenvolvimento. É um método 

destinado para aquíferos semi-confinados, pois estes apresentam uma estrutura muito 

diferente dos aquíferos livres. A vulnerabilidade dos aquíferos semi-confinados “é 

controlada pelas propriedades físicas e geométricas, assim como pela diferença de 

potencial hidráulico” (Auge, 2004).  

 

2.3. Estudos de vulnerabilidade de aquíferos à poluição pelo método DRASTIC 

 

Em Portugal, desde o fim dos anos 70 e até aos 80, foram diversos os trabalhos de 

investigação aplicados à caracterização regional de mapeamento das águas subterrâneas, 

desenvolvidos pelo LNEC (Laboratório Nacional de Engenharia Civil) “no âmbito de 

programas de investigação nacionais e internacionais, ou requeridos pela Indústria da 

Água”. Porém, foi no fim dos anos 60, que começaram a despertar algumas inquietações 

relativamente ao controle da qualidade da água no país, o que levou à realização de 

diplomas legislativos sobre o tema (Lobo Ferreira et al., 1995).  

Inicialmente, os mapas de vulnerabilidade de aquíferos eram fundamentados 

essencialmente “na interpretação da informação geológica em termos da vulnerabilidade da 

água subterrânea à contaminação” (Lobo Ferreira e Oliveira, 2004). Contudo, Portugal em 

1993, foi o primeiro estado da União Europeia a ter a sua área territorial traçada, utilizando 

o índice DRASTIC. 

Desde 1986 que o LNEC, relativo a protocolos com a Direcção-Geral da Qualidade 

do Ambiente (DGQA), “incrementou estudos regionais de caracterização dos recursos 

hídricos subterrâneos de Portugal”. Contudo, em 1992 começou a desenvolver um projecto 

que consistiu na elaboração de um inventário das águas subterrâneas de Portugal, com a 
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colaboração da DGQA, para a Comissão das Comunidades Europeias. Este trabalho só foi 

publicado em 1995, e teve por objectivo caracterizar os recursos e sua utilização, elaborar 

mapas de vulnerabilidade das águas subterrâneas à poluição, utilizando a metodologia 

DRASTIC (Lobo Ferreira et al., 1995).  

Segundo Lobo Ferreira et al. (1995) a água subterrânea em Portugal é indispensável 

na satisfação das carências hídricas de abastecimento industrial, doméstico e agrícola. Esta 

compõe cerca de 80% do abastecimento industrial e doméstico nacional, e nestes últimos 

anos, esse recurso às águas subterrâneas continua a aumentar. Por esta razão a Comunidade 

Europeia, viu necessidade na realização deste projecto, para que se conhecessem todos os 

recursos hídricos subterrâneos existentes nas várias regiões do país, e nas ilhas dos 

Arquipélagos dos Açores e da Madeira. Para a realização deste projecto, o LNEC 

incrementou uma base de dados quantitativa e qualitativa exclusiva para as águas 

subterrâneas, à qual chamaram INVENTAR. Na sua criação, colaboraram técnicos da 

Direcção-Geral dos Recursos Naturais (DGRN) (Lobo Ferreira et al., 1995).  

Durante a elaboração deste inventário, em 1993, foi criado o INAG (Instituto da 

Água) a fim de executar os objectivos nacionais de gestão de água. Este abrange na sua 

estrutura um novo serviço, composto por duas divisões: Águas Superficiais e Águas 

Subterrâneas (Lobo Ferreira et al., 1995). 

É de salientar que neste Projecto, o método DRASTIC é aplicado com uma diferença 

relativamente a outros trabalhos. À recarga do aquífero considerou-se “um tempo de 

permanência da água infiltrada no solo de pelo menos 1 dia”. Assim, a água subterrânea 

depois de se manter nas formações geológicas, pode surgir novamente na superfície, sendo 

sustento a nascentes ou a cursos de água. Este facto justifica os valores altos determinados 

para as recargas das zonas fissuradas graníticas e xistosas. Além disto, e para melhor 

aproveitar a informação reunida, aprofundaram “a metodologia descrita, de modo a 

possibilitar a inclusão directa de variáveis de caracterização do uso do solo e do tipo de 

solo”. Desta forma, desenvolveram “um método original”, que utilizando o Sistema de 

Informação Geográfico ARC/INFO, possibilita avaliar “a recarga regional de aquíferos de 

uma forma mais elaborada” (Lobo Ferreira et al., 1995). 

 

Outro caso de estudo onde o autor só aplica o método DRASTIC na avaliação da 

vulnerabilidade à contaminação, é a situação do aquífero Pampeano situado no norte da 

província de Buenos Aires. Este trabalho teve como finalidade avaliar de uma maneira 

geral a vulnerabilidade deste aquífero. Da análise feita, Reynoso et al. (2005) obtiveram, 
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para uma fase com precipitações similares à média anual, vulnerabilidade baixa, para a 

localidade de Pergamino, e vulnerabilidade moderada, para as localidades de Junin e 

Chacabuco. Relativamente a uma fase muito chuvosa (com precipitações anuais 50% mais 

elevadas do que a média), obtiveram respectivamente, vulnerabilidade moderada e alta, em 

Pergamino e Junin. Esta situação originou mais recarga e aumentou o nível freático, 

aumentando assim os valores do índice DRASTIC. O parâmetro S (tipo de solo) do método 

DRASTIC, “recebe muita importância no sul da região em estudo” que possui solos mais 

arenosos, contribuindo, juntamente com a geomorfologia e com a baixa inclinação, para 

uma subida importante do nível freático e consequentemente, para o elevamento do índice 

DRASTIC (Reynoso et al., 2005). Por resultado, em fases muito chuvosas, a agricultura 

praticada em solos arenosos, gera maior risco de poluição do aquífero. Destes resultados 

Reynoso et al. (2005) concluíram, que a nível regional, a vulnerabilidade à contaminação 

do Aquífero Pampeano é moderada para anos com precipitação média, e também verificam 

que a profundidade do nível freático e a carga poluente foram os parâmetros mais 

importantes na variação da vulnerabilidade. 

 

Um caso semelhante ao anterior, relativamente à aplicação da metodologia 

DRASTIC, é o que se refere em seguida.  

No Nordeste de Marrocos situa-se o aquífero Oued Laou, um dos mais importantes 

desta região. Este aquífero, tem sido ameaçado por inúmeras fontes de contaminação ao 

longo dos últimos anos, e cada vez mais a situação se agrava, não existindo nenhum plano 

de protecção Ambiental. Deste modo, Salhi et al. (2007), realizaram um estudo sobre a 

elaboração de mapas de vulnerabilidade, que servirá como utensílio vantajoso aos 

administradores dos recursos hídricos aquando da tomada de decisões. A metodologia 

aplicada foi o DRASTIC. Como o regime pluviométrico da região estudada tem grande 

irregularidade, resultam três mapas distintos relativos às áreas de vulnerabilidade. Salhi et 

al. (2007) constataram que o número de categorias que aparecem nos mapas aumenta à 

medida que a pluviosidade cresce. Isto resulta do efeito da carga poluidora no cálculo do 

índice de vulnerabilidade, visto que os outros parâmetros avaliadores quase não variam. 

Apesar da variedade das condições climatéricas, Salhi et al. (2007) ficaram satisfeitos com 

a metodologia aplicada, pois comprova eficiência ao definir as zonas mais vulneráveis. É 

nestas zonas que se deve ter mais precauções na gestão de resíduos muito poluentes 

presentes nas águas subterrâneas do aquífero Oued Laou. 
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2.4. Estudos de vulnerabilidade de aquíferos à contaminação pelo método GOD 

 

Relativamente à aplicação do método GOD, no estudo da vulnerabilidade à poluição 

das águas subterrâneas, podemos analisar o artigo que se segue.  

Na região de Ponta de Fruta (Vila Velha, Estado do Espírito Santo) no Brasil, 

Barboza et al. (2007) desenvolveram um estudo preliminar da vulnerabilidade, em 

consequência das frágeis condições de saneamento básico. A principal finalidade deste 

estudo foi identificar as classes de vulnerabilidade do lençol de água. 

 A metodologia escolhida foi o GOD, e os mapas executados utilizando tecnologia 

GIS. Em resultado deste estudo, Barboza et al. (2007), observaram a existência de quatro 

classes distintas de vulnerabilidade: baixa, moderada, alta e extrema. A vulnerabilidade 

extrema situa-se nas áreas mais habitadas perto do litoral, pela baixa profundidade do nível 

freático e pela presença de solo arenoso, originando grande inquietação quanto à qualidade 

da água. Quanto a vulnerabilidade moderada esta localiza-se em zonas caracterizadas por 

níveis de água baixos e materiais menos permeáveis. Nos Bairros Balneário e Morro da 

Lagoa a vulnerabilidade alternou entre baixa e alta, visto que o tipo de solo e o grau de 

confinamento do aquífero não alteraram muito, o agente limitador é a distância ao nível 

freático. 

Segundo Barboza et al. (2007) o método GOD foi muito importante para o 

desenvolvimento deste trabalho, pois “o número reduzido de dados básicos permitiu 

agilidade na análise dos resultados e uma melhor visualização” dos agentes que 

contribuíram para o derradeiro resultado de vulnerabilidade. 

 

2.5. Estudos de vulnerabilidade de aquíferos à contaminação pela comparação 

entre o método DRASTIC, GOD, entre outros 

 

Existem autores que além da análise da vulnerabilidade dos recursos aquíferos 

através de uma metodologia, optam por escolher mais que um método, ou então analisar 

casos já estudados anteriormente, aplicando um método diferente. Assim, em vez de uma 

análise têm várias, podendo optar por uma delas, ou então, comparar os resultados das 

metodologias e verificar qual a melhor avaliação, e consequentemente qual o melhor 

método a avaliar a vulnerabilidade das águas subterrâneas à poluição de determinada zona 

ou aquífero. 
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Seguidamente vamos analisar alguns casos de estudo, onde se aplicaram mais do que 

um método para avaliar a vulnerabilidade das águas subterrâneas. 

 

Em 2003, no aquífero cársico situado na região de Condroz da Bélgica, foram 

testados cinco métodos na avaliação da vulnerabilidade intrínseca. Os métodos usados 

foram: EPIK, GOD, “Método Alemão”, ISIS e DRASTIC. Depois de comparados, Gogu et 

al. (2003) concluíram que o método GOD, o “método alemão”, e o método ISIS apontam 

mais de metade da área de estudo com alta vulnerabilidade. Por outro lado, o método 

DRASTIC e EPIK, indicam que a maior parte da zona de estudo tem vulnerabilidade 

moderada.  

Como se trata de um aquífero cársico, o melhor método para avaliar estes aquíferos é 

o EPIK, pois foi desenvolvido exclusivamente para tal. Contudo, o método DRASTIC 

mostra aptidão aceitável para delinear morfologia de aquíferos cársicos, uma vez que 

depois de comparados os mapas de vulnerabilidade destes dois métodos, ambos salientam 

as mesmas características hidrogeológicas e geomorfológicas.  

Segundo Gogu et al. (2003), os resultados observados resultam do facto destes 

métodos terem diferentes parâmetros de avaliação, e à medida que o número de parâmetros 

diminui, obtém-se uma análise insatisfatória, consequência da diversidade das condições 

geológicas. Para evitar esta situação Gogu et al. (2003) propõem que a melhor maneira de 

representar a vulnerabilidade de um aquífero é ajustar, numa escala apropriada, “todos os 

dados relevantes sobre geologia, hidrologia, hidrogeologia, solo, topografia, clima e uso de 

terra”. Desta forma, apoia o desenvolvimento de novos conceitos “a fim de obter um 

método bom e duradouro”. 

 

No artigo “Groundwater vulnerability assessment in Portugal” Lobo Ferreira e 

Oliveira (2004) aplicam o índice DRASTIC com diferentes fontes de informação, diferente 

escala e algumas vezes com diferente aproximação. Isto proporciona diferentes mapas 

finais para a área em estudo. Num sistema aquífero localizado perto de Évora, no artigo 

anteriormente citado, foi realizada uma comparação entre os resultados da aplicação dos 

métodos DRASTIC, AVI, SI, GOD, EPPNA e SINTACS. Desta comparação Lobo 

Ferreira e Oliveira (2004) concluíram, de uma maneira geral, que os métodos se dispõem 

de baixa a alta vulnerabilidade, pela seguinte ordem: DRASTIC, SI, SINTACS, EPPNA, 

GOD e AVI. Além disto, observaram que o método EPPNA proporciona resultados 

idênticos a métodos muito mais complicados, no entanto este utiliza muito menos dados 
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para fazer a sua avaliação de vulnerabilidade. Verificaram ainda que o método AVI não é 

muito apropriado para analisar a vulnerabilidade das águas subterrâneas desta área. 

 

No caso de estudo do aquífero poroso em volta da cidade de Paysandú a Noroeste do 

Uruguai, constituído por três formações geológicas, este foi avaliado quanto à 

vulnerabilidade através de dois métodos, o GOD e o DRASTIC. Teve como principal 

objectivo determinar quais as áreas mais sensíveis à contaminação, indicando assim zonas 

como mais ou menos capazes de fazer a implantação de diferentes actividades a 

desenvolver, em função do impacto sobre os recursos hídricos subterrâneos, e ainda quais 

as zonas onde aplicar modificações físicas que entravem a chegada de poluentes.  

Segundo Xavier et al. (2004) distinguem-se duas unidades hidrogeológicas: Unidade 

Hidrogeológica Fray Bentos, “mais superficial e de importância menor”, e “outra de maior 

importância que contém o aquífero Mercedes, denominada Unidade Hidrogeológica 

Mercedes-Asencio”. A zona em estudo é composta por três tipos de solos: solos arenoso e 

franco-arenosos, solos francos e franco-arenoso-argilosos e solos limo-argilosos. Xavier et 

al. (2004) verificaram que segundo a avaliação da vulnerabilidade do Aquífero Mercedes 

pelo método GOD, distinguem-se três zonas: zona mais vulnerável (moderada-alta), onde 

emerge a formação Mercedes, posição intermédia (baixa-moderada) onde emerge a 

formação Asencio e “zona menos vulnerável” (baixa) quando emerge a formação Fray 

Bentos. Por meio do método DRASTIC, Xavier et al. (2004) obtiveram também três zonas 

de vulnerabilidade diversas: muito baixa, baixa e moderada, com disposições geográficas 

idênticas às obtidas pelo método GOD. 

 

De acordo com o artigo “Assessment of groundwater vulnerability in the Río 

Artiguas, Nicaragua” os autores realizaram um estudo sobre esta bacia, a fim de “avaliar as 

características intrínsecas destas águas subterrâneas”. Esta bacia localiza-se no centro de 

Nicarágua no Rio Artiguas, e é apontada como “um distinto caso de deterioração 

ambiental” (Mendoza et al., 2006). Tal deve-se a actividades antropogénicas, como é o 

caso do lançamento constante de metais pesados e outros resíduos poluentes nestas águas.  

Os métodos usados para “analisar o potencial de poluição relativo” foram o 

DRASTIC e GOD. Para conter o “grau de influência que as estruturas geológicas têm na 

vulnerabilidade” o método DRASTIC foi alterado. Então, Mendoza et al. (2006), através 

do método DRASTIC verificaram que a maior parte da bacia é coberta por áreas de 

vulnerabilidade moderada, com aumento da vulnerabilidade para sul da bacia. Além disto, 
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constataram que os “recursos limitados das águas subterrâneas são susceptíveis à poluição 

das águas de superfície”, pois as zonas com vulnerabilidade alta estão reunidas ao longo 

dos vales do rio.  

Em relação ao método GOD, os autores apuraram que este é a melhor solução para 

avaliar regiões “onde os dados hidrogeológicos são muito restritos e os recursos de águas 

subterrâneas estão sob stress ambiental”. O que acontece em grandes regiões deste país. 

Deste modo a metodologia GOD proporciona um panorama abrangente da vulnerabilidade 

das águas subterrâneas. 

 

Relativamente ao aquífero Martil-Alila, situado a Noroeste de Marrocos, Draoui et 

al. (2007) elaboraram um estudo acerca da vulnerabilidade. Este estudo teve como 

principal finalidade, determinar qual a metodologia mais vantajosa para este aquífero que 

se contextualiza dentro de um clima mediterrâneo. Após a comparação dos métodos AVI, 

DRASTIC, SINTACS e GOD, constataram que os mapas de vulnerabilidade sugerem, para 

todas as situações hidrológicas, “que a metade oriental do aquífero é mais vulnerável à 

contaminação do que a metade ocidental” (Draoui et al., 2007). Da análise do método 

DRASTIC, onde são bem apresentadas as consequências das condições climáticas no grau 

de vulnerabilidade, Draoui et al. (2007) verificaram que “o aquífero é moderado a 

fortemente vulnerável durante anos hidrológicos húmidos, e fraca a moderadamente 

vulnerável durante os secos”. Relativamente ao método GOD, este resultado climático é 

demarcado à área ocupada por duas classes predominantes “alto” e “baixo”. Para o método 

SINTACS as classes que predominam são “alto” e “moderado”. No caso do método AVI, 

as condições climáticas têm um resultado nulo. Em conclusão, Draoui et al. (2007) 

apuraram que o método DRASTIC parece ser o mais conveniente para a determinação de 

mapas de vulnerabilidade.  
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3.  METODOLOGIA 

 
3.1. Caracterização da área em estudo 
 

O Rio Cabril corre de Oeste para Este, e situa-se a poente da cidade de Vila Real. 

Desagua no Rio Corgo no extremo sul da cidade, a cerca de 1,5km do centro da cidade. O 

Rio Cabril tem cerca de 10,5km de comprimento e aproximadamente 63,8 Km2 de área de 

bacia. Os seus principais afluentes são o Ribeiro da Marinheira e o Ribeiro de Maíla, 

contudo também desaguam nela a Ribeira das Regadas, a Ribeira do Pontão do Outeiro, e 

o Ribeiro da Cunca (Borges, 2006). 

 

 

3.1.1. Caracterização geográfica 

A bacia hidrográfica do Rio Cabril situa-se aproximadamente no centro do 

Concelho de Vila Real (como se ilustra na Figura 5), e abrange as freguesias de Adoufe, 

Borbela, Vila Marim, Lordelo, N. Sr. da Conceição, S. Dinis, S. Pedro, Parada de Cunhos e 

Mondrões. É contornada no seu extremo sul pelo IP4, e pela Estrada Nacional 15. É 

percorrida por Estradas Municipais, caminhos de terra batida e florestais. Excepto a zona 

do centro da cidade, que comporta um grande aglomerado de população residente, a 

restante área da bacia é abrangida por vários grupos espalhados de população.  

 

 

3.1.2. Caracterização topográfica 

 

A bacia do Rio Cabril, em termos altimétricos, varia desde os 304 m até aos 1325 

m, (como ilustra a Figura 6), contendo declives entre os 0 e 106% (Anexo 1). Desfruta de 

um relevo relativamente acidentado nas suas encostas, do tipo de montanha de altitude 

média. Na parte baixa da bacia, especificamente nas zonas envolventes ao Rio Cabril e 

seus afluentes, os terrenos são pouco acidentados. Relativamente às suas vertentes, estas 

orientam-se, na sua maioria de acordo E, SE, S, SO e NO (Anexo 2). 
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Figura 5 _ Localização da Bacia hidrográfica do Rio Cabril no Concelho de Vila Real 
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 Figura 6 _ Modelo digital da Bacia do Rio Cabril 
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3.1.3. Caracterização geológica 

 

Existem diferentes litótipos na bacia hidrográfica do Rio Cabril. Estes 

descrevem-se seguidamente: 

• Plistocénico – depósitos de cobertura com terraços fluviais indiferenciados; 

• Holocénico – depósitos de cobertura com aluviões actuais e depósitos areno-

argilosos de fundo de vale; 

• Câmbrico Médio a Superior – terrenos autóctones formados por complexos 

xisto-grauváquicos da Formação Desejosa do Grupo do Douro, caracterizados pela 

alternância de filitos cinzentos e negros com níveis de metassiltitos e metagrauvaques e 

níveis esparsos de metagrauvaques carbonatados; 

• Ordovício Inferior Médio – terrenos autóctones, Lanvirniano Arenigiano de 

Formação do quartzito Armoricano caracterizados por alternância de quartzitos, 

metassiltitos e filitos com níveis de ferro (Fe) intercalados, quartzitos maciços, quartzitos 

impuros espessos, filitos cinzento-negros e quartzitos finos e finalmente quartzitos impuros 

pouco espessos; 

• Hercínicos de génese Mesocrustal, Sin-tectónicas relativamente a F3 

pertencentes ao Maciço compósito de Vila Real, granitos de duas micas, grão médio a 

grosseiro, com esparsos megacristais denominado Granito de Vila Real. 

• Hercínicos de génese Crustal Profunda, Pós-tectónicas relativamente a F3 

pertencentes ao Maciço de Lamas de Olo, granito de grão médio a grosseiro, biotítico, 

profiróide, denominado Granito de Lamas de Olo (Cartas Geológicas de Portugal, 10-A, 

10-C e 102). 

 

A bacia do Rio Cabril, sob o ponto de vista litológico é diferenciada do 

seguinte modo:  

 No canto superior direito é composta essencialmente por Formações 

Metamórficas do Ordovício, Formação de Quartzito Armoricano;  

 O quadrante direito inferior é caracterizado por depósitos de cobertura 

alóctones caracterizados por aluviões actuais e depósitos areno-argilosos de 

fundo de vale, e por depósitos de cobertura com terraços fluviais 

indiferenciados; 

 O sector NO é assinalado pela presença de Granito de Lamas de Olo; 
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 Formações Metamórficas, do Câmbrico médio a superior, Complexo xisto-

grauváquico do Grupo do Douro (Formação da Desejosa) que se encontram 

principalmente no sector ONO e no eixo central vertical da bacia 

hidrográfica; 

 Realça-se a presença de filões de quartzo, aplito, pegmatito e aplopegmatito 

sobretudo na parte superior da bacia hidrográfica; 

 As restantes zonas da bacia, ou seja, praticamente toda a bacia hidrográfica, 

são caracterizadas pela existência de rochas eruptivas de natureza granítica 

(no caso granito de Vila Real) (Cartas Geológicas de Portugal, 10-A, 10-C e 

102). 

 

 

A região da bacia hidrográfica do Rio Cabril encontra-se fracturada. Destacam-

se as seguintes famílias de fracturas: 1) NNE-SSW a NE-SW e 2) ENE-WSW (Matos, 

1991). 

 

Os Litossolos úmbricos de xistos e Litossolos úmbricos de granitos são as 

unidades de solo dominantes na bacia em estudo, assim como os solos terraços. Na Figura 

7 ilustra-se o mapa simplificado da Geologia da bacia do Rio Cabril. 

 

A bacia hidrográfica do Rio Cabril contém uma extensão moderada com 

aptidão para a agricultura, pastagens e floresta. Quanto ao uso do solo, uma parte da bacia 

é caracterizada por regadio intensivo, lameiro regado e pinhal. 
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 Figura 7 _ Mapa Geológico simplificado da área da Bacia do Rio Cabril 
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3.1.4. Caracterização climática 

 

De acordo com os dados recolhidos das estações udométricas mais próximas da 

bacia hidrográfica do Rio Cabril, a média anual ponderada de precipitação é da ordem dos 

1236 mm, a média dos valores de escoamento situa-se nos 302 mm, e a média dos valores 

da evapotranspiração nos 840 mm.  

Segundo a série 1961-1990 do Instituto de Meteorologia (Anexo 3 e 4) a 

temperatura média mensal do ar na região de Vila Real varia entre os 10ºC e os 15ºC. Os 

meses mais quentes são Julho e Agosto. Os meses mais frios são Dezembro, Janeiro e 

Fevereiro, assim como também são os meses mais chuvosos (como ilustra o Gráfico 1). 

 

 

Gráfico 1 _ Temperatura e Precipitação de Vila Real (Período de 1961 a 1990) 

 

 

3.1.5. Caracterização hidrogeológica e hidrológica 

 

“A bacia hidrográfica é uma área delimitada topograficamente, escoada por um 

curso de água ou por um sistema interligado de cursos de água tal, que todos os caudais 

efluentes são descarregados através de uma única saída (secção de referência da bacia). 
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Os terrenos de uma bacia hidrográfica são circunscritos por dois tipos de linhas 

de separação de águas: uma topográfica ou superficial, outra freática ou subterrânea. A 

linha de separação freática é, em geral, determinada pela estrutura geológica dos terrenos, 

sendo muitas vezes influenciada também pela topografia” (Lencastre e Franco, 1992). 

 

Da observação efectuada às linhas de água do Rio Cabril, suponho que este tem 

a sua origem no Regato do Cabril, que se situa na Serra do Alvão. O “Rio Cabril corre de 

Oeste para Este”, e estende-se em cerca de 10,5 km até à junção com o Rio Corgo, do qual 

é afluente da margem direita. A área da sua bacia hidrográfica compreende cerca de 

6380ha (Borges, 2006). 

Tanto na base da bacia hidrográfica, como nas zonas de meia encosta, existem 

muitas nascentes de água. No entanto, o contrário se passa relativamente à existência de 

poços em zonas mais elevadas. Estes são muito poucos, uma vez que têm o suporte hídrico 

substancial a partir de nascentes e minas. 

 

 

3.2. Explicação dos métodos em estudo 

 
3.2.1. DRASTIC 

 

3.2.1.1. Parâmetros do Método DRASTIC 

O índice DRASTIC (Lobo-Ferreira et al., 1995) corresponde à soma de 7 

valores correspondentes aos seus 7 parâmetros ou indicadores hidrogeológicos: 

1- Profundidade da zona não-saturada do solo (Depth to the Water table) 

2- Recarga profunda de aquíferos (Net Recharge) 

3- Material do aquífero (Aquifer material) 

4- Tipo de solo (Soil type) 

5- Topografia (Topography) 

6- Impacto da zona não-saturada (Impact of the unsaturated zone) 

7- Condutividade hidráulica (Hydraulic Conductivity) 

 

A vulnerabilidade aparece como um conceito que possibilita integrar vários 

parâmetros caracterizadores do meio subterrâneo e da sua especificidade. Os parâmetros 
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DRASTIC foram divididos tanto em escalas como “em tipos de meio significativos que 

condicionam o potencial de poluição”. Seguidamente podemos perceber de que forma é 

atribuída um índice a cada uma das divisões que os sete parâmetros DRASTIC são 

submetidos (Lobo Ferreira et al., 1995): 

 

• Parâmetro D _ Profundidade da Zona Não Saturada 

Profundidade 

(m) 
<1,5 1,5-4,6 4,6-9,1 9,1-15,2 15,2-22,9 22,9-30,5 >30,5 

Índice 10 9 7 5 3 2 1 

 

A Profundidade da Zona não Saturada (D) incide sobretudo na espessura de 

material que um poluente qualquer terá de passar ou atravessar para atingir o aquífero. 

Contudo, distingue-se a diferença de altitudes, conforme o tipo de aquífero observado 

(livre, confinado, semi-confinado). Num aquífero livre, a profundidade é a distância ao 

lençol de água subterrânea. Em aquíferos confinados, esta reproduz a profundidade do topo 

do aquífero. Caso o aquífero seja semi-confinado, opta-se entre a distância ao lençol de 

água subterrânea ou ao topo do aquífero (Lobo Ferreira et al., 1995). 

A “partir da observação de registos de abertura de furos” é adquirida a 

profundidade. Através da medição da profundidade ao nível de água num poço ou furo, a 

profundidade é adquirida directamente. No entanto, este tipo de medição pode não 

equivaler ao pretendido, sendo assim, é fundamental conhecer o tipo de aquífero e o 

furo/poço (Lobo Ferreira et al., 1995). 

 

• Parâmetro R _ Recarga Profunda de Aquíferos 

Recarga (mm/ano) <51 51-102 102-178 178-254 >254 

Índice 1 3 6 8 9 

 

O parâmetro Recarga Profunda de Aquíferos (R) incide numa variável 

hidrogeológica. Esta equivale à quantidade de água que depois de se fazer entrar 

“superficialmente no solo, percola, normalmente na vertical e atinge o aquífero”. De uma 
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forma geral, “quanto maior for a recarga, maior será o potencial de poluição” de um 

aquífero. Contudo, nem sempre um grande volume de recarga é desfavorável, pois pode 

favorecer a diluição dos poluentes, logo auxilia a diminuição da poluição (Lobo Ferreira et 

al., 1995). 

A precipitação, o escoamento superficial e a evapotranspiração, são alguns dos 

muitos factores, dos quais depende a recarga. “Estes, por sua vez, dependem da topografia, 

da altitude, da temperatura, do coberto vegetal, da porosidade do solo”, entre outros. Deste 

modo a recarga profunda de um aquífero, é um fenómeno, que varia muito na escala 

temporal e no espaço. Geralmente para determinar a recarga, o modo mais aceitável 

fundamenta-se na aplicação das equações de balanço hídrico (Lobo Ferreira et al., 1995). 

 

• Parâmetro A _ Material do Aquífero 

Natureza do aquífero Índice Índice típico 

Xisto argiloso 1-3 2 

Rocha metamórfica/ígnea 2-5 3 

Rocha metamórfica/ígnea 

alterada 
3-5 4 

“Till” glaciar 4-6 5 

Arenito, calcário e argilito 

estratificados 
5-9 6 

Arenito maciço 4-9 6 

Calcário maciço 4-9 6 

Areia e balastro 4-9 8 

Basalto 2-10 9 

Calcário carsificado 9-10 10 
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O Material do Aquífero (A) diz respeito “à capacidade de atenuação do 

aquífero. Refere-se ao meio rochoso consolidado (poroso, fracturado ou carsificado), ou 

não, que serve de aquífero”. Este parâmetro (material do aquífero) influencia o fluxo de 

água subterrânea e, consecutivamente, condiciona os trilhos a percorrer pelos poluentes. 

De modo genérico, uma rocha de grão mais grosseiro, ou com mais fracturas e cavidades, 

possui maior condutividade hidráulica e menor capacidade de atenuação. (Lobo Ferreira et 

al., 1995). 

 

• Parâmetro S _ Tipo de Solo 

Solo Índice 

Fino ou ausente 10 

Balastro 10 

Areia 9 

Turfa 8 

Argila agregada e/ou expansível 7 

Franco arenoso 6 

Franco 5 

Franco siltoso 4 

Franco argiloso 3 

Lodo 2 

Argila não agregada e não expansível 1 

 

O parâmetro Tipo de Solo (S) tem relevância, pois o solo pode diminuir os 

efeitos prejudiciais dos agentes poluentes (Lobo Ferreira et al., 1995). Isto depende da sua 

permeabilidade (ou poder de retenção) e formação de complexos coloidais. 
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• Parâmetro T _ Topografia 

Declive (%) <2 2-6 6-12 12-18 >18 

Índice 10 9 5 3 1 

 

A Topografia (T) relaciona-se com os declives das superfícies dos terrenos em 

estudo. Esta influencia “a probabilidade de um poluente escoar superficialmente ou de 

permanecer à superfície durante o tempo suficiente para se infiltrar”. O gradiente 

hidráulico, a direcção do fluxo, e o desenvolvimento dos solos, estão relacionados com o 

declive. Usualmente maiores declives envolvem maiores gradientes hidráulicos, e 

naturalmente maiores velocidades de escoamento subterrâneo (Lobo Ferreira et al., 1995). 

 

• Parâmetro I _ Impacto da Zona Não Saturada 

Zona não saturada Índice Índice típico 

Camada confinante 1 1 

Argila/Silte 2-6 3 

Xisto argiloso, argilito 2-5 3 

Calcário 2-7 6 

Arenito 4-8 6 

Arenito, calcário e argilito 

estratificados 

4-8 6 

Areia e balastro com 

percentagem significativa de 

silte e argila 

 

4-8 

 

6 

Rocha metamórfica/Ígnea 2-8 4 

Areia e balastro 6-9 8 
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Basalto 2-10 9 

Calcário carsificado 8-10 10 

 

Entende-se por zona não Saturada (I) a zona do nível freático que abrange 

também a zona descontinuamente saturada (acima do lençol de água subterrânea). O tipo 

de material que compõe esta zona (não-saturada), influencia o período de tempo em 

contacto com o poluente. Assim possibilita o acontecimento de variados processos, tais 

como: “biodegradação, neutralização, filtração mecânica, reacção química, volatilização e 

dispersão”. Nesta zona, a fracturação é especialmente importante, “pois facilita a 

percolação vertical do poluente até ao aquífero” (Lobo Ferreira et al., 1995).  

 

• Parâmetro C _ Condutividade Hidráulica 

Condutividade hidráulica 

(m/d) 
Índice 

<4,1 1 

4,1-12,2 2 

12,2-28,5 4 

28,5-40,7 6 

40,7-81,5 8 

>81,5 10 

 

O parâmetro Condutividade Hidráulica (C) diz respeito à quantidade de água 

que passa através dos poros, fracturas, cavidades ou planos de estratificação do aquífero. 

Assim, a condutividade hidráulica está sujeita à “quantidade e conectividade dos espaços 

vazios dentro do aquífero”. Para determinar os valores deste parâmetro, poderão ser usados 

ensaios de bombagem ou de pressão ou ainda da aplicação de outros métodos e fórmulas 

relacionadas com as características do aquífero (Lobo Ferreira et al., 1995). 
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A selecção do índice a facultar dentro de cada um dos tipos de meio, deve 

fundamentar-se em informação particular sobre o aquífero. Caso esta informação não 

exista, deverá utilizar-se o índice típico. 

O índice de vulnerabilidade DRASTIC é alcançado através da seguinte 

expressão: 

 

DRASTIC = Dp x Di + Rp x Ri + Ap x Ai + Sp x Si + Tp x Ti + Ip x Ii + Cp x Ci 

 

 i -  representa o índice atribuído ao elemento em causa; 
 p - refere-se ao peso atribuído ao elemento em causa. 

 

 O peso de cada parâmetro significa a sua importância relativa entre os 

parâmetros. Este alterna de 1 a 5, conforme indicado na seguinte tabela (quantificação do 

índice DRASTIC para situações genéricas de vulnerabilidade): 

 

 

Parâmetro D R A S T I C 

Peso 5 4 3 2 1 5 3 

 

O índice DRASTIC apresentado, é autónomo da carga poluente. Assim, 

quando “se pretender determinar a vulnerabilidade de uma área a pesticidas”, o 

procedimento a utilizar para facultar um índice a cada parâmetro será o mesmo, no entanto, 

os parâmetros possuem diferente ponderação: 

 

 

Parâmetro D R A S T I C 

Peso 5 4 3 5 3 4 2 
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3.2.1.2. Descrição do Método DRASTIC 

O mapa final de vulnerabilidade das águas subterrâneas à poluição, obtido 

conforme o método DRASTIC, resume-se em 3 passos (Lobo Ferreira et al., 1995): 

1) Inicialmente concedem-se valores de 1 a 10 (em função das circunstâncias 

locais) a cada parâmetro. Sendo que os “valores elevados correspondem a uma maior 

vulnerabilidade”. Esses valores adquirem-se de tabelas que ponderam a correspondência 

entre as características hidrogeológicas locais e o correspondente parâmetro (ver tabelas 

DRASTIC anteriores); 

2)  Seguidamente o índice local é estimado multiplicando o valor atribuído ao 

parâmetro pelo seu peso relativo. Cada parâmetro tem um peso pré-determinado que 

espelha a sua consideração relativa na quantificação da vulnerabilidade. Os valores destes 

pesos variam de 1 a 5, correspondendo ao peso 5 os parâmetros mais importantes e ao peso 

1 os menos importantes. Existem duas gamas de pesos relativos, uma para utilização 

genérica e outra exclusiva para pesticidas; 

3)  Por fim somam-se os sete produtos parciais obtendo-se o valor do índice 

final DRASTIC (Lobo-Ferreira, 1998). 

 

O método DRASTIC, além de possibilitar a quantificação de vulnerabilidade 

numa situação precisa, também pode ser “alargado” a zonas, de extensão local ou regional, 

de onde derivam mapas de vulnerabilidade.  

Após a elaboração de mapas temáticos para cada parâmetro, que salientam a 

vulnerabilidade em relação ao mesmo, procede-se à construção do mapa DRASTIC.  

 

O valor DRASTIC mínimo possível é 23, e o valor máximo possível 226. 

Contudo, segundo Aller, “valores dessa ordem de grandeza são raros, situando-se 

geralmente entre os 50 e os 200” (Lobo-Ferreira, 1998). 
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O código americano para a elaboração de mapas de vulnerabilidade DRASTIC 

reconhece o seguinte critério: 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

                                                      

 

 

 

As situações de menor vulnerabilidade equivalem à classe de valores inferiores 

ao índice 79. De modo contrário, as situações de maior vulnerabilidade, equivalem à classe 

de valores superiores ao índice 200. 

 

 

3.2.2. GOD 

A metodologia GOD consiste na avaliação da vulnerabilidade natural de 

aquíferos e de cargas poluentes provenientes de actividades antrópicas realizadas na 

superfície terrestre. A determinação do índice de vulnerabilidade GOD compreende uma 

sequência de fases concretas, como se esquematiza na figura 9 (Vogel, 2008). 

<79  

80-99  

100-119  

120-139  

140-159  

160-179  

180-199  

>200  

Figura 8 _ Classes de vulnerabilidade segundo o método DRASTIC 
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Figura 9 _ Sistema de avaliação do índice de vulnerabilidade natural dos aquíferos pelo 

método GOD (Adaptado de Vogel, 2008)
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Segundo Foster et al. (2006), o método GOD tem em conta os três factores 

seguintes: 

G – o confinamento hidráulico da água subterrânea no aquífero 

(Groundwater hydraulic confinment); 

O – os estratos de cobertura (zona não saturada ou camada confinada), em 

termos das características hidrogeológicas e do grau de consolidação que estabelecem a 

sua aptidão de atenuação do poluente (Overlaying strata); 

D – Profundidade ou Distância do nível da água subterrânea (Depth to 

groundwater table). 

 

 

Fases para determinação do índice de vulnerabilidade GOD: 

 

 

• 1ª Fase: identificar o grau de confinamento da água subterrânea do 

aquífero, e designar-lhe um valor dentro do intervalo de 0,0 a 1,0 (Figura 10). 

 

 
 

Figura 10 – Diagrama da 1ª fase de aplicação do método GOD (adaptado de Vogel, 

2008)  
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• 2ª Fase: particularizar as características do tipo de litologia acima da zona 

saturada do aquífero, e designar-lhe um valor dentro do intervalo de 0,4 a 1,0 (Figura 

11).  

 

 

 

Figura 11 - Diagrama da 2ª fase de aplicação do método GOD (Adaptado de Vogel, 

2008) 

 

 

• 3ª Fase: estimar a profundidade ou distância ao nível da água 

subterrânea, e designar-lhe um valor dentro do intervalo de 0,6 a 1,0 (Figura 12). 

 

 

Figura 12 - Diagrama da 3ª fase de aplicação do método GOD (Adaptada de Vogel, 

2008) 
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Por último, o índice final de vulnerabilidade obtém-se através da 

multiplicação dos resultados adquiridos nas três fases, ou seja, multiplica-se o valor do 

Grau de confinamento com o valor da Ocorrência do substrato litológico e com o valor 

da Distância do nível da água subterrânea (G x O x D). 

Os resultados alcançados equivalem às classes de vulnerabilidade natural 

que o meio aquífero apresenta ao ser adversamente atingido por uma carga poluente 

(Figura 13). 

Figura 13 – Produto final da aplicação do método GOD e classes de vulnerabilidade 

correspondentes (Adaptada de Vogel, 2008) 

 

Assim, o índice de vulnerabilidade adquirido por meio da aplicação da 

Metodologia GOD é transformado num mapa, neste definem-se áreas de índices 

relativos de vulnerabilidade natural dos recursos hídricos subterrâneos. Este processo 

segue o modelo da Figura 14 (Vogel, 2008). 

 

 
Figura 14 – Processo de geração do mapa de vulnerabilidade natural dos aquíferos 

(Fonte: Vogel, 2008) 
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3.3. Cartografia 

 
Utilizaram-se mapas porque estes são essencialmente uma representação plana da 

superfície da terra. Neles está figurado o posicionamento relativo de objectos, numa 

determinada escala e projecção cartográfica. Habitualmente classifica-se qualquer tipo 

de mapa pelo termos carta, independentemente da sua caracterização.  

Neste trabalho, como noutras situações, a principal função das cartas foi assinalar 

e dar a conhecer informação geográfica, em imagens diminuídas, relativamente mais 

simples e convencionais do que a realidade que figuraram. Desta forma, é de salientar a 

importância da simbologia utilizada numa carta, pois possibilitou torná-la menos 

compacta e de excelente interpretação (Geográfica, 2001 e Cartografia, 2009).  

 

 

3.3.1. Cartografia Digital 

Para realizar este trabalho foi necessário converter mapas em cartografia digital, 

esta foi a reprodução informática da cartografia tradicional. Relativo ao grande destaque 

da informática nos últimos anos, particularmente à eficácia da resposta tecnológica 

brindada pelos computadores, através da apresentação e da visualização, e ao 

surgimento de novas carências, foi-se averiguando uma evolução gradual deste tipo de 

cartografia. Contudo, a cartografia digital, tem mantido os tradicionais mapas de papel 

como suporte de trabalho. Estes, tal qual foi feito neste trabalho, foram informatizados 

por meio de scanerização. A cartografia digital transformou-se ainda num produto de 

grande importância nos nossos tempos, pois relativamente à cartografia tradicional, e 

como aqui se comprova, possibilitou uma resposta mais rápida e com baixo custo em 

actualizações. Para tal, foi suficiente inserir as alterações, utilizando softwares que se 

têm vindo a especializar neste tipo de trabalhos.  

Outra funcionalidade da cartografia digital foi possibilitar a sobreposição de 

mapas com escalas desiguais, assim como sobrepor mapas com origens distintas, tudo 

graças à georeferenciação, que dispõe todos os mapas num sistema de referência 

comum, possibilitando a sua sobreposição rigorosa e imediata (Cartografia, 2009 e 

Geográfica, 2001).  
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3.3.2. Softwares Utilizados 

 

3.3.2.1. ArcGis 

O Programa ArcGIS é composto por um grupo de programas informáticos e 

constitui um Sistema de informação geográfica. Os programas que incluem o ArcGis 

são: 

• ArcReader: permitiu ver os mapas criados com os outros produtos Arc; 

• ArcView: permitiu ver dados espaciais, criar mapas, e performance básica de 

análise espacial; 

• ArcEditor: incluiu toda a funcionalidade do ArcView, incluiu ferramentas mais 

avançadas para manipulação de shapefiles e geodatabases; 

• ArcInfo: a versão mais avançada do ArcGIS. Incluiu todas as funcionalidades do 

ArcView e do ArcEditor, e juntou “avançadas análises espaciais, manipulação 

de dados, e ferramentas de cartografia de topo”. O ArcInfo permitiu: “construir 

poderosos modelos de geoprocessamento, que possibilitaram descobrir relações, 

analisar e integrar dados; automatizar complicados fluxos de trabalho e modelos 

de análise; efectuar overlay, análise de proximidade e estatística de vectores; 

utilizar ferramentas que trabalham com dados feature e de cobertura; conceber 

eventos em linha com features lineares, e fazer o overlay de eventos com outras 

features; automatizar a conversão de dados; e criar mapas à medida do utente, 

precisos e com qualidade” (ArcGis, 2009).  

 

Além das funcionalidades destes programas, ao ArcGis também podem ser 

adicionadas várias extensões. A utilizada neste trabalho foi a extensão Spatial Analyst.  

A extensão Spatial Analyst permitiu efectuar ou modelar, de um modo 

simples, complexas análises espaciais. Compreendeu ferramentas para “criar, inquirir e 

analisar dados raster (matriciais) e executar análises integradas de dados raster com 

dados vectoriais”. Outras das suas características são: reconhecer relações espaciais; 

proceder informação; descobrir localizações excelentes, determinar o custo acumulado e 
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ponderado de deslocamentos entre diferentes pontos; produzir superfícies contínuas a 

partir de pontos dispersos; produzir mapas de densidades a partir de pontos (vectoriais); 

“criar isolinhas, mapas de declive, de exposição e sombreamento analítico de 

superfícies; converter elementos vectoriais em raster; executar de inquirições contendo 

operações lógicas e operações algébricas em múltiplos temas raster em simultâneo; e 

executar operações de visualização e de classificação de temas raster” (ArcGis, 2009). 

 

3.3.2.2. SWAT 

De acordo com Caetano e Pacheco (2008) “o método SWAT simula caudais 

fluviais tendo por informação de base, dados climatológicos diversos (precipitações, 

temperaturas, velocidade do vento, radiação solar e humidade relativa) e informações 

acerca das características físicas da bacia hidrográfica (topografia, rede de drenagem, 

solos) e da sua cobertura vegetativa/uso”.  

 

A primeira etapa do SWAT consistiu em delimitar o padrão de drenagem a partir 

da leitura e explicação da imagem digital do terreno que incluiu a bacia hidrográfica, 

“sendo a densidade hidrográfica (resolução morfológica) seleccionada pelo utilizador”. 

Terminada esta etapa, o método SWAT desenhou um grupo de linhas de água, assim 

como as suas intersecções, delineando também o contorno da bacia e a foz.  

Determinados os cursos de água a montante da foz da bacia, o SWAT relacionou-

lhes as devidas sub-bacias que seguidamente foram “subdivididas em unidades de 

resposta hidrológica (URH)”. Estas unidades (URH) basearam-se em secções da sub-

bacia homogéneas em relação à topografia (declive), solos e uso do solo. Depois de 

delimitadas as sub-bacias e as URH, o método SWAT distinguiu-as em relação às suas 

características “geométricas (comprimento, largura, área, perímetro, declive médio, 

etc.), hidrológicas (“curve numbers”), e climáticas”. Para distinguir as URH quanto às 

características climáticas, o SWAT permitiu o uso “de séries de dados registados em 

estações udométricas e/ou climatológicas”. Estas estações poder-se-iam situar no 

interior e/ou vizinhança da bacia. Na falta global ou parcial desta informação, utilizar-

se-iam séries derivadas de dados estatísticos relacionados com as estações 

climatológicas dispostas o mais próximo das bacias. Nesta última situação, o SWAT 

socorreu-se do chamado “gerador de dados climáticos”.  
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Finalizando as três caracterizações referidas anteriormente, com o método SWAT 

realizou-se o “cálculo das componentes do escoamento, relacionadas a cada URH, 

recorrendo a equações de balanço de água e a modelos de fluxo apropriados às 

condições de escoamento superficial, sub-superficial e subterrâneo, sendo seguidamente 

conduzidos os respectivos volumes de água até às linhas de água, e ao longo destas, até 

ao ponto mais a jusante da bacia, no qual é contabilizado o valor global do caudal” 

(Caetano e Pacheco, 2008). Na Figura 15, ilustra-se o fluxograma geral de execução do 

modelo SWAT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15 _ Fluxograma geral de execução do modelo SWAT (adaptado de Caetano e 

Pacheco, 2008) 
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3.4. Aplicação dos Métodos 

 
3.4.1. Tipologia de dados e sua aplicação 

Para delimitar a área da bacia em estudo utilizaram-se as cartas militares 

101, 102 e 114, em escala 1:25000, elaboradas pelo Instituto Geográfico do Exército 

Português. Após transferência das cartas de meio analógico para meio digital, e com o 

uso das ferramentas de edição do Programa Arcgis 9.3, traçou-se a delimitação da bacia 

hidrográfica, assim como as linhas de água do Rio Cabril, como se ilustra na Figura 16. 

 

Foram efectuadas várias deslocações ao terreno em estudo, a fim de medir o 

nível hidrostático. Para facilitar a recolha destes dados, desenhou-se uma malha 

quadricular de 1 km2 sobre a área da bacia, com a finalidade de em cada quadrado 

identificar, se possível, 1 a 2 poços. As coordenadas dos poços identificados, foram 

registadas no Programa ArcPad instalado num PDA com dispositivo GPS, que 

posteriormente seriam transferidas para o Programa ArcGis. A medição da 

profundidade do nível freático, foi realizada por método manual, utilizando uma sonda 

de nível, efectuando a leitura em 33 poços (Tabela n.º1). Com os valores das alturas de 

água, respectivo nome do poço e suas coordenadas, introduzidos em Excel, transpôs-se 

tudo para o formato raster, utilizando a ferramenta interpolate to raster (modelo de 

interpolação inverse distance weigthed) do módulo Spatial Analyst do Programa Arcgis, 

para posterior aplicação. 

 

O mapa geológico da bacia hidrográfica do Rio Cabril construiu-se a partir 

das cartas geológicas 10-A e 10-B, à escala 1:50000, e da carta geológica 102, à escala 

1:25000. Estas foram digitalizadas, assinalando-se desta forma os diferentes domínios 

geológicos da área em estudo, dos quais se destacam as rochas eruptivas/ metamórficas 

e sedimentares (capítulo 3.1.3). Da mesma maneira se digitalizou o mapa de solos, 

delimitando as manchas referentes a cada tipo principal de solo. Assim, obteve-se o 

mapa de solos simplificado da bacia do Rio Cabril, que se ilustra na Figura 17. 
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Da digitalização das cartas geológicas também se obtiveram as falhas 

existentes na bacia hidrográfica em estudo, elaborando-se por isso um mapa de falhas 

(Figura 18). Este servirá de base ao mapa de densidade de fracturação (Figura 19), que 

se obtém utilizando a ferramenta density do módulo Spatial Analyst do programa 

ArcGis. Ambos os mapas são necessários neste estudo, pois como a área da bacia do 

Rio Cabril contempla praticamente um só tipo de rocha (rocha metamórfica/ígnea), 

relativamente ao parâmetro A (material do aquífero) do método DRASTIC, o que 

levaria a atribuir um único índice típico. Assim, ao incluir a fraturação existente, a bacia 

é melhor caracterizada, sendo que é pelas fracturas da rocha que a água circula. 

 

Figura 16 _ Mapa da Bacia e das linhas de água do Rio Cabril 
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Tabela n.º1 _ Profundidade do nível freático nos poços identificados no terreno 

 

 

 

 

 

 

Poços Profundidade do 
nível freático (m) 

1 5,40 

2 1,30 

3 10,50 

4 5,70 

5 8,40 

6 2,60 

7 4,80 

8 3,90 

9 2,60 

10 2,30 

11 0,30 

12 7,30 

13 6,90 

14 7,40 

15 5,70 

16 4,40 

17 8,00 

Poços Profundidade do 
nível freático (m) 

18 2,00 

19 8,70 

20 18,00 

21 10,60 

22 3,50 

23 2,60 

24 7,40 

25 4,50 

26 2,10 

27 0,80 

28 1,30 

29 4,80 

30 3,50 

31 1,90 

32 7,20 

33 1,20 
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Figura 17 _ Mapa de solos simplificado da Bacia do Rio Cabril 
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Figura 18 _ Mapa de fracturação da bacia do Rio Cabril 
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Figura 19 _ Mapa de densidade de fracturação da Bacia do Rio Cabril 
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3.4.2. Aplicação do Método DRASTIC 

Para realizar este estudo, e sobretudo para a aplicação do método 

DRASTIC, utilizou-se como base, um trabalho realizado por Pacheco et al., 2004 que 

tem por título “Avaliação da vulnerabilidade à contaminação das águas subterrâneas 

pelo Método DRASTIC na Bacia Hidrográfica do Rio Sordo”. Trata-se de uma bacia 

localizada ao lado da bacia do Rio Cabril. 

 

 

  D _ Profundidade da Zona Não Saturada 

O mapa relativo ao parâmetro D (profundidade da zona não saturada) 

obtém-se a partir dos valores medidos, em cada poço, a partir da distância a que se 

encontra o nível da água subterrânea. 

O número de poços identificados na área da bacia em estudo não é 

insuficiente, no entanto o objectivo de se registar 1 a 2 poços em cada quadrado (1km2) 

da malha quadricular não foi superado, como se pode observar na Figura 20. Além disto 

estes poços também se encontram mal distribuídos, havendo áreas consideráveis sem 

poços (região Norte e Oeste da bacia). Verificámos esta situação nas zonas da bacia 

com maiores altitudes, onde existe grande quantidade de nascentes. 

A partir dos dados recolhidos, nível hidrostático e localização de cada poço, 

o software ArcGis utilizou um método interpolativo para determinar as áreas de 

influência dos poços. Para tal utilizou-se a ferramenta Interpolate to Raster do módulo 

Spatial Analyst e escolhe-se a opção Inverse Distance Weighted. Depois do mapa 

elaborado, converte-se nos índices do parâmetro D, através da ferramenta Reclassify do 

módulo Spatial Analyst do software ArcGis, de modo a se obter o mapa do parâmetro 

D. 
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Figura 20 _ Mapa de localização dos poços de amostragem da Bacia do Rio Cabril 
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 R _ Recarga Profunda de Aquíferos 

Para determinar o mapa do parâmetro R, a informação mais fidedigna para 

calcular a recarga da bacia em estudo, é usar a informação da precipitação, ou seja, 

utilizar um método indirecto para calcular a recarga a partir da precipitação.  

Para determinação da recarga, foi escolhido um software de modelação 

hidrológica denominado ArcSWAT. Este software trabalha “por baixo” do software 

ArcGis, e determina caudais fluviais, que se dividem em caudal superficial e caudal 

subterrâneo. Compreende-se então que o caudal subterrâneo de uma bacia é a sua 

recarga. 

As duas estações udométricas utilizadas, localizam-se fora da bacia de 

estudo, e os intervalos de dados coincidentes entre elas vão de 1959 a 1967. 

Depois de determinado o mapa das sub-bacias (Figura 21) e os seus valores 

de recarga, converte-se segundo a tabela dos índices do parâmetro R no mapa de 

distribuição espacial do parâmetro R. 
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Figura 21 _ Mapa das sub-bacias da bacia do Rio Cabri 
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 A _ Material do Aquífero 

O mapa temático que resulta deste parâmetro, combina a litologia e as 

falhas. Deste modo, os valores referentes ao parâmetro material do aquífero, foram 

definidos com base nos mapas geológico e de densidade de fracturação. 

 

Com base no trabalho realizado por Pacheco et al. (2004), e como se trata de 

uma bacia localizada ao lado da bacia do Rio Cabril, fez-se a mesma adaptação dos 

índices deste parâmetro (Quadro n.º1). Deste modo distinguiram-se os litótipos em 2 

grupos: 

1. Terraços e Aluviões; 

2. Granitos e Metassedimentos Paleozóicos. 

Ao 1º grupo, partindo do mapa da geologia, atribui-se o índice 6, e ao 2º 

grupo, visto os valores da densidade de fracturação serem de 0 a 9,36 km/km2, os 

índices atribuídos são o 2 e o 3. Contudo, esta distribuição de valores não será a mais 

correcta e perceptível, pois devido aos valores da densidade serem muito baixos, só 

compreendem 2 índices, ficando um deles com pouca correspondência. Adoptámos 

portanto novos valores para a nossa situação (Quadro n.º2). 

 
 

 
Quadro n.º1 _ Índices adoptados para o parâmetro Material do Aquífero 

 

Tipo de Rocha (litótipos) Índice adoptado 

< 8 2 

8 – 16  3 

16 – 24  4 

24 – 32  5 

Rochas 

metamórficas e 

ígneas 

D
en

si
da

de
 d

e 
Fr

ac
tu

ra
çã

o 

(k
m

/k
m

2 ) 

> 32 6 

Zonas compostas por solos aluviais e terraços  6 
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Quadro n.º2 _ Índices (finais) adoptados para o parâmetro Material do Aquífero 

 

Tipo de Rocha (litótipos) Índice adoptado 

< 2 2 Rochas 

metamórficas e 

ígneas D
en

si
da

de
 

de
 

Fr
ac

tu
ra

çã
o 

(k
m

/k
m

2 ) 

2 – 10 3 

Zonas compostas por solos aluviais e terraços  6 

 

 

Depois de definidos os índices e seus intervalos de valores, elaboram-se 

dois mapas auxiliares:  

• A1_ correspondente ao 1º grupo, que só considera a existência de terraços e 

aluviões. A estes corresponde o índice 6, aos restantes solos o valor zero 

(Figura 22); 

• A2_ correspondente ao 2º grupo, consoante a densidade de fracturação dos 

solos, menor ou maior que 2km/km2, atribui-se o índice 2 e 3, 

respectivamente (Figura 23). 

A concepção do mapa final do parâmetro A, consiste na “união” dos mapas 

A1 e A2, utilizando a função max da ferramenta raster calculator do módulo Spatial 

Analyst do Programa Arcgis. 
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Figura 22 _ Distribuição espacial do parâmetro A1 da bacia do Rio Cabril 
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Figura 23 _ Distribuição espacial do parâmetro A2 da bacia do Rio Cabril 
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 S _ Tipo de Solo 

De acordo com Pacheco et al. (2004), e com fundamento na caracterização 

do mapa de solos da bacia hidrográfica do Rio Cabril, elaborou-se uma enumeração 

mais resumida da distribuição dos principais grupos de solos. 

 

As unidades de solo predominantes que se assinalam são os Leptossolos 

úmbricos de granitos e rochas afins (lug), Leptossolos úmbricos de xistos e rochas afins 

(lux) e Autrossolos áricos terrácicos dístricos em áreas de xistos e rochas afins (tatdg). 

A bacia é ainda constituída, porém com fracções mais pequenas, de Leptossolos 

dístricos órticos de xistos e rochas afins (idox), Leptossolos líticos de granitos e rochas 

afins (iag), e por Fluvissolos dístricos órticos de aluviões (recentes e antigas) (jdoa). 

 

Os valores dos índices adoptados para este parâmetro encontram-se 

descritos no Quadro n.º3. 

 

Quadro nº 3 _ Caracterização textural das unidades de solos presentes na bacia do Rio 
Cabril e respectivos índices adoptados para o parâmetro Tipo de Solo (Adaptado de 

Pacheco et al., 2004)  

Unidades Areia (%) Argila (%) Limo (%) Textura Índice 
adoptado 

Lux 62 27 11 Franco arenoso 5 

Lug 71 18 11 Franco arenoso 5 

Tatdg 75 15 10 
Franco arenoso 

(próximo do 
arenoso franco) 

 

8 

Jdoa 66 19 14 Franco arenoso 7 

Idox 63 25 12 Franco arenoso 5 

Iag 86 8 6 Franco arenoso 8 

 

Para determinação do mapa do parâmetro S, criou-se nos atributos do mapa 

de solos, uma coluna com os índices adoptados correspondentes a cada unidade de solo. 

Para converter em mapa, utilizou-se a opção features to raster da ferramenta convert do 

módulo Spatial Analyst. 
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 T _ Topografia 

Este parâmetro tem por base unicamente os declives do terreno em estudo. 

Assim, partindo do mapa da topografia da bacia do Rio Cabril, elabora-se o mapa de 

declives, utilizando o módulo Spatial Analyst, a ferramenta Surface Analysis e a opção 

Slope. Após a produção deste mapa, converte-se nos respectivos índices de declives. 

 

 

 I _ Impacto da Zona Não Saturada 

Por inexistência de dados (no contexto espacial), assume-se um índice típico 

para toda a bacia. Neste caso atribui-se o índice típico 4, sendo este o valor 

correspondente a rochas metamórficas/ígneas, pois a área da bacia em estudo é 

composta na sua maioria por este tipo de rochas. 

 

 

 C _ Condutividade Hidráulica 

Para a bacia em estudo não existem dados respeitantes a este parâmetro e 

por serem raros e escassos, recorre-se, como em Pacheco et al. (2004), a dados 

bibliográficos para determinarmos a condutividade hidráulica. De acordo com o Quadro 

n.º4 estima-se a condutividade hidráulica para diferentes tipos de rochas, associados a 

certas classes de densidade de fratcturação. Assim, usando a geologia e a densidade de 

fracturação como base, atribuímos aos aluviões - índice 2, e aos restantes tipos de rocha 

(Granitos e Metassedimentos Paleozóicos) - índice 1. Para determinar o mapa do 

parâmetro C utiliza-se o módulo Spatial Analyst, a ferramenta convert, e a opção 

features to raster.  
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Quadro n.º4 _ Índices adoptados para o parâmetro C (Adaptado de Pacheco et al., 2004) 

 

Tipo de Rocha Condutividade 
hidráulica (m/d) 

Índice 
adoptado 

0-2000  8,64x10-3 1 

2001-4000 8,64x10-2 1 

4001-6000 8,64x10-1 1 
Granitos 

6001-8000 8,64 2 

0-2000 8,64x10-2 1 

2001-4000 8,64x10-2 1 

4001-6000 8,64x10-1 1 
Quartzitos 

6001-8000 8,64 2 

0-2000 8,64x10-4 1 

2001-4000 8,64x10-3 1 

4001-6000 8,64x10-2 1 
Xistos 

D
en

si
da

de
 d

e 
Fr

ac
tu

ra
çã

o 

6001-8000 8,64x10-1 1 

Aluviões 8,64 2 

 

 

3.4.3. Aplicação do Método GOD 

 

 G – Grau de confinamento hidráulico da água subterrânea 

Visto não existir registada esta informação para a bacia hidrográfica do Rio 

Cabril, e para melhor identificar o grau de confinamento da água subterrânea do 

aquífero, foi necessário fazer duas considerações. Aquífero livre, considerámos que 

existe, onde os solos são constituídos por terraços e aluviões. Os restantes tipos de 

solos, e em função da densidade de fracturação, denominam-se aquíferos confinados e 

semi-confinados, ou seja, quanto menos fracturação existir tem-se aquífero confinado, 

quanto mais fracturação existir tem-se aquífero semi-confinado. 
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Assim executam-se dois mapas auxiliares: 

• G1 _ só considera a existência de aquíferos livres: aos terraços e aluviões 

atribui-se o valor 1 (aquífero livre) e aos restantes o valor zero, de acordo 

com o diagrama da 1ª fase da aplicação do método GOD (Figura 24). 

Partindo do mapa da geologia, criou-se uma coluna com os dados referidos 

acima, depois para converter no mapa G1 utilizou-se a opção features to 

raster da ferramenta convert do módulo Spatial Analyst. 

 

• G2 _ considera a existência de aquíferos confinados e semi-confinados, 

conforme o grau de fracturação do solo: consoante o diagrama da 1ª fase da 

aplicação do método GOD, faz-se corresponder os valores 0.2, 0.3, e 0.4 

(valores de aquíferos confinados e semi-confinados) a três intervalos de 

valor escolhidos aleatoriamente (Figura 25). 

O mapa G2 obtém-se, partindo do mapa da densidade de fracturação, e 

utilizando a ferramenta reclassify do módulo Spatial Analyst. 

 

Para determinar o mapa do parâmetro G utiliza-se o módulo Spatial Analyst, 

a ferramenta raster calculator e a função max((g1),(g2)), ou seja, escolhe-se o máximo 

de cada mapa auxiliar (G1 e G2) que origina o mapa G.  
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Figura 24 _ Distribuição espacial do parâmetro G1 (Método GOD) da bacia do Rio Cabril 
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Figura 25 _ Distribuição espacial do parâmetro G2 (Método GOD) da bacia do Rio Cabril 



65 
 

 O – Ocorrência de substrato litológico 

Analisando o diagrama da 2ª fase da aplicação do método GOD, verifica-se 

que a área da bacia em estudo, só compreende dois grupos de solos, os aluviões e as 

formações ígneas. Assim, ao mapa da geologia, atribuímos uma coluna com os dois 

grupos de solos referidos anteriormente, aos quais correspondem os valores, 0.7 e 0.6 

respectivamente. Para determinarmos o mapa do parâmetro O, convertemos esta 

informação em mapa, através da ferramenta convert, do módulo Spatial Analyst, e 

escolhendo a opção features to raster. 

 

 

 D – Profundidade do nível da água subterrânea  

Avaliando os valores da profundidade a que se encontra o nível freático dos 

poços identificados no terreno, verifica-se que, de acordo com o diagrama da 3ª fase da 

aplicação do método GOD, só se compreendem dois intervalos, profundidades 

inferiores a 5m e profundidades entre 5 a 20m. Os valores correspondentes a cada 

intervalo são 0.9 e 0.8, respectivamente. 

O mapa do parâmetro D determina-se convertendo os dados da 

profundidade da água nos intervalos atrás referidos, para tal usa-se a ferramenta 

reclassify do módulo Saptial Analyst do ArcGis. 
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4. RESULTADOS E ANÁLISE DE SENSIBILIDADES  

 
4.1. Método DRASTIC 

 
4.1.1. D _ Profundidade da Zona Não Saturada 

Como referido no capítulo anterior, os poços identificados no terreno não estão 

bem distribuídos espacialmente. Grande parte da área da bacia, aquela que se encontra a 

partir dos 600m de altitude, apenas contempla um dos 33 poços identificados. Esta 

reduzida amostragem, fomenta certamente alguns erros, sendo este facto, uma das 

limitações deste parâmetro.  

Analisando o mapa do parâmetro D (Figura 26), observamos que a área da bacia é 

preenchida essencialmente pelos índices parcelares 7 e 9. A estes índices correspondem 

os intervalos de profundidades entre os 1,5m a 4,6m e de 4,6m a 9,1m, respectivamente.  

Os valores mais elevados do nível hidrostático, correspondentes aos índices 

parcelares 3 e 5, encontram-se nos locais de cotas mais elevadas. Os valores mais 

baixos, situam-se em regiões de aluviões, com a excepção de dois poços na zona sul da 

área da bacia do Rio Cabril. 

 

4.1.2.  R _ Recarga Profunda de Aquíferos 

Quanto maior for o valor da recarga de um aquífero, maior será o seu potencial 

de poluição. Assim, observando o mapa do parâmetro R (Figura 27), que resulta da 

combinação de todos os dados, verifica-se, que a maioria da área da bacia do Rio Cabril, 

apresenta para este parâmetro, o índice médio de vulnerabilidade. Este compreende 

valores de recarga entre os 102-178 mm/ano, o que corresponde ao índice parcelar 6. 

Por outro lado, apenas uma das sub-bacias, determinadas pelo método SWAT, 

corresponde ao índice parcelar 8 (178-254 mm/ano). A zona correspondente ao índice 

parcelar 1 (<51 mm/ano) situa-se na zona mais baixa ao longo da linha principal do Rio 

Cabril, ou seja, trata-se de uma zona mais baixa, que por tal é zona de descarga. 
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Figura 26 _ Distribuição espacial do parâmetro D na bacia do Rio Cabril 
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Figura 27 _ Distribuição espacial do parâmetro R na bacia do Rio Cabril 
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4.1.3.   A _ Material do Aquífero 

O parâmetro A refere-se à capacidade de atenuação do aquífero, ou seja, à maior 

ou menor capacidade que o material do aquífero tem em influenciar o fluxo de água 

subterrânea.  

Observando o mapa do parâmetro A (Figura 28), vê-se que as zonas graníticas 

correspondem aos índices mais baixos, isto acontece, pois os granitos, como são rochas 

mais consolidadas, reduzem o grau de vulnerabilidade do aquífero. Por sua vez, as 

zonas constituídas por aluviões, são zonas de maior vulnerabilidade, pois correspondem 

ao índice mais elevado. Observa-se também, que apesar da densidade de falhas ser 

baixa, nas zonas onde a fracturação é maior, há maior vulnerabilidade.  

 

4.1.4.   S _ Tipo de Solo 

A vulnerabilidade do aquífero é maior, quanto maior for a espessura das camadas 

que constituem o solo, pois como é do nosso conhecimento, a uma maior espessura se 

relaciona uma maior capacidade de armazenar água. 

Através da análise do mapa do parâmetro S (Figura 29), verificamos que os solos 

que mostram maior índice de vulnerabilidade, são os solos existentes na parte mais 

baixa da bacia em estudo. Esta zona é constituída principalmente pelas unidades 

cartográficas jdoa e tatdg, que apresentam grandes espessuras e textura franco arenoso 

muito próxima da arenoso franco. Por outro lado, verifica-se que os solos que mostram 

menor índice de vulnerabilidade, são os solos com bases cartográficas idox, lug e lux, 

solos de baixas espessuras e de textura franco arenoso. 
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Figura 28 _ Distribuição espacial do parâmetro A na bacia do Rio Cabril 
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Figura 29_ Distribuição espacial do parâmetro S na bacia do Rio Cabril 



72 
 

4.1.5. T _ Topografia 

Quanto maior o declive, menor a vulnerabilidade, assim o escoamento superficial 

é auxiliado e consequentemente é dificultada a infiltração. 

Observando o mapa do parâmetro T (Figura 30), concluí-se que as zonas que 

apresentam maior índice de vulnerabilidade são as zonas com menor declive, são zonas 

compostas por aluviões. As restantes zonas da bacia, apresentam índices de menor 

vulnerabilidade, mas grande parte da bacia equivale ao menor dos índices de 

vulnerabilidade. 

 
4.1.6. I _ Impacto da Zona Não Saturada 

Como atribuímos um índice típico para toda a bacia, o mapa do parâmetro I 

resume-se a um valor constante em toda a área da bacia. Este valor corresponde ao 

índice 4 do parâmetro I.  

 

4.1.7. C _ Condutividade Hidráulica 

Observando o mapa do parâmetro C (Figura 31) verifica-se que a zona de maior 

condutividade hidráulica, equivale à zona onde se encontram os sedimentos aluviões, no 

entanto este valor de condutividade não é elevado. As restantes zonas da bacia 

hidrográfica apresentam o valor mais baixo de condutividade hidráulica. 
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Figura 30 _ Distribuição espacial do parâmetro T na bacia do Rio Cabril 
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Figura 31 _ Distribuição espacial do parâmetro C na bacia do Rio Cabril 
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4.1.8. Mapa final de vulnerabilidade DRASTIC 

Após a soma dos sete produtos parciais obtém-se o valor do índice DRASTIC 

final, através da seguinte expressão: 

 

DRASTIC = 5 x Di + 4 x Ri + 3 x Ai +2 x Si + 1 x Ti + 5 x Ii + 3 x Ci 

Com Ii = 4.   

 

Analisando o mapa final DRASTIC (Figura 32) observa-se que, de um modo 

geral, a bacia hidrográfica do Rio Cabril é caracterizada por valores de índice 

DRASTIC baixos (110-119 cor azul). As zonas da bacia que apresentam maior 

vulnerabilidade, com valores de índices pertencentes às classes 120-139 e 140-159, são 

as áreas onde se encontram os sedimentos aluviões, e as áreas com maior fracturação 

(verde escuro). Salienta-se ainda a presença dos dois índices DRASTIC de 

vulnerabilidade mais baixa (azul escuro e roxo), estes correspondem à região composta 

por solos terraços (solos de grandes espessuras) e ainda a uma parte da bacia (zona de 

maior altitude), localizada no canto superior direito desta. 



76 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 32 _ Mapa DRASTIC para a bacia do Rio Cabril 
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4.2. Método GOD 
 

4.2.1. G – Grau de confinamento hidráulico da água subterrânea 

De acordo com os elementos classificativos e com as considerações atribuídas, 

podemos observar no mapa G da bacia do Rio Cabril (Figura 33), que onde os solos são 

constituídos por aluviões e terraços se considera aquífero livre. Nas zonas de maior 

fracturação considera-se aquífero semi-confinado, e por conseguinte, nas restantes áreas 

da bacia, é considerado aquífero confinado. 

 

 

4.2.2.  O – Ocorrência de substrato litológico 

Observando o mapa O (Figura 34), verifica-se como referido no capítulo anterior, 

que a área da bacia do Rio Cabril, só possui dois dos grupos de solos que compreendem 

este parâmetro, os aluviões (0,7) e as formações ígneas (0,6), que constituem a maioria 

da área da bacia. 

 

 

4.2.3.  D – Profundidade do nível da água subterrânea  

Analisando o mapa D (Figura 35) observa-se que, de uma maneira geral, a área da 

bacia em estudo, possui poços com profundidades inferiores a 5 metros, e que as áreas 

correspondentes a profundidades entre os 5 e os 20 metros, se localizam quer em cotas 

mais elevadas, quer na parte baixa da bacia do Rio Cabril. É de relembrar o facto dos 

poços identificados se encontrarem mal distribuídos, bem como a existência de grandes 

áreas sem poços (zonas de maiores altitudes). 
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Figura 33 _ Distribuição espacial do parâmetro G (Método GOD) na bacia do Rio Cabril 
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Figura 34 _ Distribuição espacial do parâmetro O (Método GOD) na bacia do Rio Cabril 
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Figura 35 _ Distribuição espacial do parâmetro D (Método GOD) na bacia do Rio Cabril 
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4.2.4. Mapa final de vulnerabilidade GOD 

 

Após a análise das condições das três fases para determinação do índice de 

vulnerabilidade GOD, e depois de se proceder à multiplicação dos resultados alcançados 

para cada parâmetro (G x O x D), obteve-se o mapa final de vulnerabilidade GOD 

(Figura 36).  

Observando o mapa verifica-se que só as classes Desprezível, Baixa e Alta estão 

presentes na bacia do Rio Cabril. Na sua maioria, a bacia é composta por 

vulnerabilidade baixa (0,1 – 0,3). Esta possui ainda algumas zonas onde a 

vulnerabilidade é desprezível (0,0 – 0,1). Estas zonas correspondem às regiões onde a 

profundidade dos poços é maior (de 5 a 20m), e também onde o grau de confinamento é 

baixo. Por sua vez, as zonas que contêm aluviões e compreendem aquíferos livres, 

apresentam vulnerabilidade alta (0,5 – 0,7). 
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Figura 36 _ Mapa GOD para a bacia do Rio Cabril 
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4.3. Comparação dos métodos 

 

Para melhor comparar os mapas finais de vulnerabilidade dos métodos DRASTIC 

e GOD, normalizou-se o mapa DRASTIC, ou seja, converteram-se os intervalos dos 

índices DRASTIC para uma escala normalizada de 0,0 a 1,0 valores, ficando em igual 

escala de classificação que o método GOD.  

Depois de elaborado o novo mapa DRASTIC normalizado, reclassificaram-se os 

intervalos, de maneira a serem iguais aos intervalos de vulnerabilidade do método 

GOD. Contudo, este mapa só contempla três dos intervalos, vulnerabilidade baixa, 

média e alta, como se pode ver na Figura 37. 

Passando à análise e comparação dos mapas finais GOD e DRASTIC, verifica-se 

que através do método GOD, a área da bacia apresenta na sua maioria baixa 

vulnerabilidade, e também vulnerabilidade desprezível, relacionada com maior 

profundidade do nível de água subterrânea e também com baixo grau de confinamento. 

Por outro lado, através do método DRASTIC a maioria da bacia apresenta 

vulnerabilidade média, e ainda apresenta vulnerabilidade baixa localizada, 

principalmente numa zona de maior altitude. No entanto, ambos os métodos fazem 

corresponder às zonas compostas por aluviões de vulnerabilidade alta, embora pelo 

método DRASTIC só corresponde a uma pequena parte.  
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Figura 37 _ Mapa DRASTIC normalizado para a bacia do Rio Cabril 
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5.  CONCLUSÕES 
 

Através do trabalho realizado, pretendeu-se fazer um estudo da vulnerabilidade 

das águas subterrâneas à poluição na área da bacia hidrográfica do Rio Cabril. 

Aplicaram-se os métodos DRASTIC e GOD, com a finalidade de comparar a análise de 

cada um. 

O tema escolhido “vulnerabilidade das águas subterrâneas à poluição”, no meu 

entendimento, é um tema muito actual, que a todos interessa, e a todos diz respeito, 

mesmo que nem todos tenham essa consciência. É fundamental alertar para a 

necessidade de conservar e bem gerir os recursos subterrâneos a nível Mundial, pois são 

cada vez mais utilizados. Várias medidas podem ser tomadas, com o objectivo de 

preservar as águas subterrâneas, mas será essencial prevenir a contaminação das águas, 

tanto subterrâneas como superficiais. No entanto, caso as águas superficiais sejam 

contaminadas, dever-se-á proceder ao seu tratamento. Para além do que foi referido, não 

devemos descurar a vulnerabilidade das referidas águas subterrâneas à poluição. A 

elaboração deste tipo de estudo, permite determinar quais as zonas mais vulneráveis à 

poluição, e por consequência, consoante a vulnerabilidade da zona em estudo, estimar 

as actividades que poderão ou não ser realizadas à superfície, de modo a evitar mais 

contaminação. Estes estudos são fundamentais em regiões onde a água superficial é 

escassa, logo a única água de reserva para consumo da população residente, é a 

subterrânea.  

Para a elaboração deste estudo, aplicaram-se dois métodos: o DRASTIC e o GOD. 

Dois métodos extremamente distintos. Enquanto o método DRASTIC considera 7 

parâmetros para estimar a vulnerabilidade intrínseca da água subterrânea, o método 

GOD só considera 3 parâmetros.  

A região em estudo mostrou-se muito vulnerável (alta vulnerabilidade, intervalo 

[0,5 - 0,7]) nas zonas compostas por aluviões, tanto para o método DRASTIC como 

para o método GOD. Esta área deverá ser bem gerida, com cuidado especial em termos 

de uso e protecção dos aquíferos da região. Relativamente ao resto da área da bacia, o 

método DRASTIC considerou-a vulnerável (média vulnerabilidade, intervalo [0,3-0,5]). 

No caso do método GOD, a restante área da bacia apresentou-se pouco vulnerável 

(baixa vulnerabilidade, intervalo [0,1-0,3]).  
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Da análise deste trabalho conclui-se que, quando se realiza um estudo de 

vulnerabilidade das águas subterrâneas à poluição, e faltam dados hidrogeológicos, de 

modo a não ser possível aplicar o método DRASTIC, o melhor método a aplicar será o 

método GOD, pois considera apenas a profundidade do nível da água, o tipo de 

substrato litológico, e a ocorrência de água no confinamento do aquífero (Bracho et al., 

2004). Mas numa situação em que os dados são suficientes, dever-se-á aplicar o método 

DRASTIC, pois os seus resultados são mais precisos. Se por um lado, o método 

DRASTIC é mais complexo e longo, o método GOD, sendo simples, sistemático e 

rápido, pode acabar por permitir margens de erros mais alargadas. No entanto, concordo 

com Bracho et al. (2004), que apresenta o método GOD “como o primeiro passo para a 

avaliação do perigo de poluição do aquífero com o propósito de criar prioridades”.  

 No meu entender, após a comparação das duas metodologias aplicadas na 

avaliação da vulnerabilidade das águas subterrâneas da bacia do Rio Cabril, o método 

DRASTIC é o que faz uma análise mais pormenorizada, logo os seus resultados 

também são pormenorizados, precisos e assertivos.  
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Anexo 1 _ Mapa de Declives para a bacia do Rio Cabril 



 

 

 

Anexo 2 _ Mapa das Vertentes para a bacia do Rio Cabril 



 

 

 

Anexo 3 _ Série de 1961-1990 do Instituto de Meteorologia 



 

 

 

 

Anexo 4 _ Série de 1961-1990 do Instituto de Meteorologia (continuação) 
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