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ESTUDO DE VULNERABILIDADE NATURAL DAS ÁGUAS SUBTERRÂNEAS NO 
MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES – RS 

 
7-Procesos de la interacción sociedad-naturaleza  
Silva, Fabíula 1(*); Silva, José Luiz Silvério da 1 

1 - UFSM | (*) Brazil 
 
Atualmente a preocupação com a situação e a preservação dos recursos hídricos, sua 

importância para a qualidade de vida e disponibilidade para o desenvolvimento de atividades 
econômicas é objeto de interesse de diferentes áreas da ciência. 

Diversificados estudos em diferentes ramos da ciência tem como seu objeto de interesse 
os recursos hídricos e os impactos positivos e negativos causados a este, com a criação de novas 
necessidades dos grupos humanos e o aumento da demanda urbana e industrial. 

Inserido neste cenário contemporâneo, o município de Bento Gonçalves conta com 
amplos investimentos no setor industrial que apresenta propostas diversificadas de produtos para 
o mercado local, nacional e internacional, o que propicia para o município e região grandes 
possibilidades de investimentos e desenvolvimento já que o mercado não é dependente de apenas 
um domínio de mercadoria. 

Esta realidade leva um fluxo descontrolado de pessoas para o município, que por sua vez, 
não acompanha a demanda crescente com a adequada infra-estrutura e equipamentos públicos. 

A conjugação destes condicionantes traz conseqüências severas à estrutura 
socioeconômica e natural locais, ocasionando o inchaço das periferias urbanas, o distanciamento 
cada vez maior entre as classes sociais locais, o uso indiscriminado do espaço e dos recursos 
naturais, dentre estes a água. 

Como alternativa, a explotação de águas subterrâneas vem aumentando em larga escala, 
ressaltando os aspectos qualitativos e econômicos de seu uso, já que os custos de captação são 
baixos e água de boa qualidade para consumo humano. 

Como instrumento de proteção dos recursos hídricos subterrâneos, os estudos e 
mapeamentos de vulnerabilidade natural servem como ferramentas que espacializam áreas com 
maior suscetibilidade à contaminação, considerando o uso e ocupação da superfície do terreno 
onde se desenvolvem as dinâmicas antropogênicas de transformação dos recursos naturais 
(Foster e Hirata, 1993). 

Diante disso, o trabalho realizado objetivou avaliar a vulnerabilidade natural das águas 
subterrâneas do município de Bento Gonçalves levantando a situação dos recursos hídricos 
subterrâneos locais e os pontos potenciais de contaminação, a fim de subsidiar a elaboração de 
políticas públicas adequadas ao aproveitamento sustentável e conservação destas reservas. 
 
OBJETIVOS 
 
Objetivo Geral 
 

• Realizar o estudo de vulnerabilidade natural das águas subterrâneas do 
município de Bento Gonçalves levantando a situação dos recursos hídricos subterrâneos 
locais e os pontos potenciais de contaminação a fim de subsidiar a elaboração de políticas 
públicas adequadas ao aproveitamento sustentável e conservação destas reservas. 

 
Objetivos Específicos 

• Criar um banco de dados atualizado dos poços existentes no município. 
• Estabelecer os índices de vulnerabilidade natural das águas subterrâneas 

do município de Bento Gonçalves a partir do método “GOD”. 
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• Elaborar um mapa de vulnerabilidade natural das águas subterrâneas do 
município localizando os pontos potenciais de contaminação. 

• Investigar e cadastrar os principais pontos potenciais de contaminação. 
• Subsidiar a análise de processos de outorga e licenciamento ambiental de 

empreendimentos que utilizem águas subterrâneas e ainda a gestão racional deste recurso 
no município de Bento Gonçalves. 

 
1. CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 
 

A área de estudos compreende o município de Bento Gonçalves, que conta com uma 
população estimada, em 2006, de 104.423 (IBGE) e possui 383 Km2 de área situada na encosta 
superior nordeste do estado do Rio Grande do Sul - BR, a 618 metros de altitude. As 
coordenadas UTM que localizam o município são 449516 E, e 6772903 N. 

O município limita-se com Veranópolis, Garibaldi, Farroupilha, Nova Roma do Sul, 
Cotiporã, Monte Belo do Sul e Santa Tereza e figura entre as dez maiores economias do Rio 
Grande do Sul, com produto Interno bruto (PIB) de R$ 2.015.000.000,00 e renda per capita de 
R$ 21.336,00 (Prefeitura Municipal de Bento Gonçalves, 2007). Localiza-se no Planalto da Serra 
Geral, na borda da bacia sedimentar do Paraná. 
  
2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 
2.1 Os Recursos Hídricos Subterrâneos 
 

As águas usadas para abastecimento humano e industrial são apresentadas pela natureza 
de duas formas: as águas superficiais (rios, lagos, represas) e as águas subterrâneas.  

Para Guerra & Guerra (1997), água subterrânea é aquela que se infiltra nos solos e nas 
rochas, caminhando até o nível hidrostático. Sua utilização cresce ano após ano, apresentando 
diversas vantagens em relação à água superficial como a menor influência diante as variações 
climáticas, o equilíbrio da temperatura; a maior quantidade de reservas; melhor qualidade (física, 
química, biológica), e a proteção natural contra agentes poluidores. 

Segundo Cederstrom (1964), quando a quantidade de água armazenada numa rocha for 
significativa, permitindo sua extração econômica, dá-se o nome a esta reserva de aqüífero. 

Os aqüíferos podem ocorrer em diversas situações, podendo encontrar-se a grandes 
profundidades, encerrados em camadas pouco permeáveis, percolar poros ou então fraturas. 
Estes podem ser classificados de formas distintas, segundo a pressão da água ou segundo a 
geologia do material saturado. 

A partir do estabelecimento da geologia do material saturado como critério, os aqüíferos 
podem ser classificados como: porosos, fissurais e cársticos. 

Os Aqüíferos porosos ou granulares são aqueles compostos de rochas sedimentares 
clásticas ou terrígenas como os arenitos e siltitos, como os que ocorrem na Depressão Periférica 
do Estado do Rio Grande do Sul.  

A classificação dos aqüíferos quanto à pressão da água é também bastante utilizada em 
estudos sobre os recursos hídricos subterrâneos. É sob esta óptica que os aqüíferos são 
classificados na metodologia “GOD” utilizada neste trabalho, sendo o grau de confinamento 
hidráulico do aqüífero, o primeiro critério de análise desta metodologia. 

Os aqüíferos ocupam, na maior parte das vezes, grandes extensões em área, tornando-se 
reservatórios subterrâneos de armazenamento. Um aqüífero pode ocupar a área de uma ou de 
várias bacias hidrográficas, ou mesmo passar por diferentes estados, ou até por diferentes países 
como o caso do Sistema Aquífero Guarani (Projeto Aquífero Guarani – Informe Final, 2005). 
Portanto, suas dimensões podem exceder a de uma ou de várias bacias hidrográficas. 
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Nos aqüíferos não-confinados também chamados de livres, a água encontra-se sob 
pressão atmosférica e seu nível estático indica a posição da superfície freática no aqüífero. 
Assim, são os mais explorados pela população, e também são os mais vulneráveis a todo e 
qualquer tipo de contaminação. Como exemplos de aqüíferos livres citam-se os sedimentos 
arenosos e as rochas sedimentares porosas (Figura 1) como da Formação Botucatu. 

 
 

 
Figura 1 - Tipos de aqüíferos 
Fonte: http://www.oaquiferoguarani.com.br. 

 
2.2 O Sistema Aqüífero Serra Geral 
 

As águas subterrâneas do município de Bento Gonçalves ocorrem nos derrames 
vulcânicos da unidade hidroestratigráfica Serra Geral, inserida na Bacia do Paraná que distribui-
se por oito estados brasileiros: Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas 
Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Goiás. 

Para Hausmam (1995), as características hidrogeológicas e a extensão da Formação Serra 
Geral lhe conferem a denominação de província hidrogeológica, chamada de unidade 
hidroestratigráfica por Machado (2005). 

A proposta inicial para a definição de unidade hidroestratigráfica, é colocada por Maxey 
(1964, apud Machado, 2005), que as define como “corpos de rocha com extensão lateral 
considerável compondo um arcabouço geológico que funciona razoavelmente como um sistema 
hidrológico distinto”. 

Quando uma unidade hidroestratigráfica é capaz de produzir água é chamada de Sistema 
Aquífero definido originalmente por Poland et al. (1972 apud Machado, 2005) como: 

 
 

[...] um corpo heterogêneo de materiais com intercalações 
permeáveis e pobremente permeáveis que funcionam como uma unidade 
hidroestratigráfica produtora de água; ele compreende duas ou mais 
camadas permeáveis, separadas pelo menos localmente por aquitardos 
que impedem o movimento das águas subterrâneas, mas que não afetam a 
continuidade hidráulica do sistema. (Poland, 1972 apud Machado, 2005, 
p. 12). 
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Desta forma, os sistemas aqüíferos podem ser observados como sendo a conjugação de 
aquíferos, dentro de um mesmo sistema hidráulico, que podem ser separados por uma ou mais 
camadas confinantes (Jorgensen et al. 1993 apud Machado, 2005). 

Sob esta óptica, são denominados os meios aquíferos identificados no Rio Grande do Sul 
estando dentre estes o Sistema Aquífero Serra Geral (SASG) e o Sistema Aquífero Guarani 
(SAG). 

Classificado como aquífero de média a baixa possibilidade para águas subterrâneas em 
rochas fraturadas, o SASG ocupa parte oeste do estado e a extensa área nordeste do Planalto do 
Rio Grande do Sul, associada com os derrames da unidade hidroestratigráfica Serra Geral, 
formado por riólitos, riodacitos e basaltos fraturados. 

As maiores vazões neste aquífero, estão associadas à áreas mais fraturadas ou com 
arenitos na base do sistema. O município de Bento Gonçalves está inserido sobre esta unidade 
hidroestratigráfica. 

De modo geral, os basaltos não constituem bons meios aquíferos devido às condições 
litológicas, uma vez que, predominam no sul do Brasil os afloramentos de rochas do Escudo e do 
derrame basáltico. 

As águas que circulam nas fraturas do SASG, segundo dados hidroquímicos da OEA 
(2001 apud Borghetti et al. 2004) podem interconectar-se com as águas do Sistema Aqüífero 
Guarani (SAG), situado em posição inferior, em profundidade não conhecida na área (Figura 2). 
 

 
 

Figura 2: Modelo conceitual de recarga do Aqüífero Guarani através do Aqüífero Serra Geral. 
Fonte: Fernandes, A. (coord.), 2006. 

 
Além da possibilidade de conexão entre os aquíferos, fator que deve ser destacado e 

relevado na localização de atividades potencialmente poluidoras, e diante as possibilidades de 
contato da superfície sobrejacente ao aqüífero com cargas contaminantes, deve-se atentar 
também para os tipos de solo que formam a área de estudo.  

A partir das características do solo, a percolação de um possível contaminante pode ser 
dificultada ou facilitada, de acordo com a capacidade hidráulica, porosidade, permeabilidade, 
constituição mineral do solo, entre outras características. 

Na Formação Serra Geral, a existência de locais com ocorrência de rochas intemperizadas 
que formam Neossolos Litólicos, pode tornar mais vulnerável o aquífero no local, uma vez que a 
estrutura deste tipo de solo pode formar aqüíferos livres, funcionando como materiais porosos 
permeáveis. 
 
2.3 As Fontes Potenciais de Contaminação dos Recursos Hídricos 
 

Os impactos ambientais causados às águas subterrâneas podem ser entendidos como 
contaminação, ou seja, qualquer introdução de substância indesejada na água, ou ainda, poluição 
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que não diz exclusivamente sobre a alteração de suas propriedades químicas, mas também da 
alteração das características do ambiente aquático (Hassuda, 1999). 

Foster et al. (2003) citam que as atividades potencialmente geradoras de cargas 
contaminantes, estão relacionadas ao desenvolvimento urbano, à produção industrial, à produção 
agrícola e à extração mineral. 

Os autores mencionam ainda que as fontes de contaminação das águas subterrâneas são 
variadas, classificadas conforme sua forma de distribuição espacial em pontuais e difusas. 

As fontes de contaminação pontuais, normalmente produzem plumas de contaminação 
definidas e concentradas, o que facilita sua identificação. Em casos de variadas fontes de 
contaminação em pequena escala, seu comportamento tende a assemelhar-se com o de fontes 
difusas, dificultando sua identificação e controle (Foster et al. 2003). 

Já as fontes de contaminação difusas caracterizam-se por não gerarem plumas de 
contaminação bem definidas. Entretanto, a área de impacto no aquífero é muito maior nestes 
casos (Foster et al. 2003). 

São exemplos de fontes pontuais de contaminação: cemitérios, fossas sépticas, oficinas 
mecânicas, lavagens de automóveis, postos de combustíveis, poços negros, aterros sanitários, 
lixões, poços abandonados dentre outros. 
 
2.4 Planejamento, Legislação e Impactos Ambientais 

 
O descaso com a legislação e a questão ambiental como prioridades nas ações de 

planejamento nos municípios do país, é um dos principais fatores que levam à depredação do 
patrimônio ambiental e aos reflexos negativos que atingem diretamente os padrões de saúde e 
qualidade de vida das populações atuais e futuras.  

Em escala municipal, onde recaem as responsabilidades e as medidas mitigadoras de 
primeira ordem, geralmente definem-se problemas ambientais ligados à disposição de resíduos 
urbanos, químicos e industriais, a coleta e tratamento de esgotos sanitários e ao abastecimento de 
água. 

Contudo, a preocupação com o manejo e a sustentabilidade dos recursos hídricos 
subterrâneos pode ser avaliada a partir do Artigo 134 do Código Estadual do Meio Ambiente do 
Estado do Rio Grande do Sul que expõe: 
 

Incumbe ao Poder Público manter programas permanentes de 
proteção das águas subterrâneas, visando ao seu aproveitamento 
sustentável, e privilegiar a adoção de medidas preventivas em todas as 
situações de ameaça potencial a sua qualidade (LEI ESTADUAL 11.520 
de 03/08/2000 – Art. 134). 

 
Embora haja legislação sobre o tema, os recursos hídricos subterrâneos ainda são pouco 

divulgados e priorizados pelos poderes públicos. 
Ainda no Art. 134, §2° do Código Estadual do Meio Ambiente observa-se que:  
 

A vulnerabilidade dos lençóis d’água subterrâneos será 
prioritariamente considerada na escolha da melhor alternativa de 
localização de empreendimentos de qualquer natureza potencialmente 
poluidores das águas subterrâneas (LEI ESTADUAL 11.520 de 
03/08/2000 – Art 134, § 2o). 

 
Outra colocação primordial para a conservação natural dos aqüíferos vem expressa no 

Art. 136, que expõe sobre os planos diretores e delega aos municípios, a responsabilidade de 
preservação e manejo adequado de aquíferos:  



 6

 
Na elaboração de Planos Diretores e outros instrumentos de 

planejamento urbano deverão ser indicados:  
I – A posição de lençóis de águas subterrâneas vulneráveis; 
II – As áreas reservadas para o tratamento e o destino final das 

águas residuárias e dos resíduos sólidos, quando couber. 
Parágrafo único – O órgão ambiental deverá manifestar-se sobre 

as áreas reservadas mencionadas no inciso II deste artigo, observada a 
legislação vigente (LEI ESTADUAL 11.520 de 03/08/2000 – Art. 136). 

 
Observadas as menções da lei, salienta-se a proeminência dos estudos de águas 

subterrâneas, e ainda, a importância com que estas devem ser vista pelos órgãos competentes, 
poder público e sociedade de forma geral. 

Sobre os tipos de atividades que podem gerar impactos ambientais, a lei 10.165 de 27 de 
dezembro de 2000 que altera a Lei no 6.938 de 31 de Agosto de 1981 e dispõe sobre a Política 
Nacional do Meio Ambiente, classifica e descreve no Artigo 3o, Anexo VIII as atividades 
potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos ambientais. 

Esta classificação ressalta o risco que os efluentes e materiais utilizados por variados tipos 
de empreendimentos e atividades oferecem ao meio natural e logo, na dinâmica entre o homem e 
o meio, à saúde humana. 

Estes problemas ambientais são ocasionados pela carência de racionalidade ambiental, 
que resulta em defeitos no sistema meio ambiente manifestados na diminuição de sua 
produtividade, que não se adapta ás crescentes necessidades sociais e econômicas da sociedade 
contemporânea (Cabo et al. 1997). 

Para tanto, o Planejamento Ambiental, enquanto instrumento de gestão pública e controle 
para uso e conservação dos recursos naturais e do bem estar sócioambiental, pode buscar no 
aparato legislativo as ferramentas necessárias para operar com propriedade no Planejamento 
Municipal.  

A partir desta reconversão de caráter e ação, o Planejamento Ambiental poderá interagir 
de forma equilibrada e eficaz diante aos grupos sociais e políticos, a fim de otimizar a atuação e 
ingerência destes diante as atividades que se apropriam dos recursos e serviços ambientais.  

Para efeito deste e outros estudos e pesquisas, além de projetos e programas realizados 
por entidades públicas e privadas, observa-se o amparo e incentivo destas ações por todas as 
citações Legais colocadas, devendo lembrá-las para a afirmação da importância dos mesmos e 
ainda da seriedade e autoridade dos profissionais capacitados para tais análises e reflexões, como 
geógrafos, geólogos, biólogos, engenheiros e arquitetos salientada a universalidade e 
complexidade do fenômeno observado e o distinto exame realizado por cada profissional. 
 
3. METODOLOGIA 

 
3.1 Procedimentos Técnicos 

 
 
A análise da vulnerabilidade natural do SASG no município de Bento Gonçalves, inicia 

com a criação de um banco de dados dos poços cadastrados na região, sendo, a partir destes, 
observados os fatores classificatórios exigidos pelo método “GOD” (Foster et al, 2003). 

Desta forma, foram observados postos de combustíveis, cemitérios e indústrias que 
utilizam materiais químicos para a observação de parâmetros de campo em poços de 
monitoramento de acordo com as possibilidades técnicas e o georreferenciamento, para posterior 
localização destes no mapa de vulnerabilidade do município. 
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A avaliação de vulnerabilidade natural pelo método “GOD”, seguindo os índices de 
vulnerabilidade propostos por Foster e Hirata (1993) e posteriormente aprimorado por Foster et 
al. (2003), constituiu a primeira fase do estudo.  

Na segunda análise, que considera o parâmetro atividade potencialmente poluidora, foi 
realizado um novo estudo de vulnerabilidade de acordo com os fatores então considerados: tipo 
de efluente, forma de disseminação da carga contaminante e litologia da área onde se localiza a 
atividade observada. 

O método de vulnerabilidade ”GOD” se fundamenta nos parâmetros e dinâmicas de 
recarga dos aquíferos e na capacidade natural dos materiais que formam a zona não saturada para 
atenuar fluídos, que varia de acordo com as condições da geologia superficial e das 
profundidades do topo dos níveis da água nos mesmos (Meaulo, 2006). 

O estudo de vulnerabilidade natural fala sobre a susceptibilidade dos aqüíferos serem 
afetados por uma carga contaminante1 (Foster et al., 2003). Seu estabelecimento decorre da 
avaliação de três parâmetros, conforme estabelecido pelo nome da metodologia conhecida pela 
sigla “GOD”, que significa Groundwater hydraulic confinement, Overlaying Strata, Depth to 
groundwater table, ou seja, grau de confinamento hidráulico (condição do aqüífero), ocorrência 
do substrato litológico (características litológicas) e distância do nível da água ou teto do 
aqüífero. 

A partir do estudo dos dados referentes aos poços, são atribuídos valores aos critérios 
estabelecidos pela metodologia e depois, estes são multiplicados (G x O x D) conforme mostrado 
na Figura 3. 

 

 
Figura 3: Método “GOD” para a avaliação de vulnerabilidade a contaminação de 

aqüíferos. 
Fonte: Foster et al. 2003. 

 
O produto desta operação irá dizer sobre a classe de vulnerabilidade natural à 

contaminação destas águas, sendo que esta pode ser: desprezível (0 a 0,1), baixa (0,1 a 0,3), 
média (0,3 a 0,5), alta (0,5 a 0,7) e extrema (0,7 a 1,0). 

                                                            
1 Fugas de redes de esgotos, resíduos industriais, insumos da atividade agrícola, entre outros (Foster et 
al, 2003). 
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Em etapa posterior a avaliação de vulnerabilidade, o estudo da superfície potenciométrica 
foi realizado para a avaliação da tendência de fluxo das águas subterrâneas. 

Classificados os poços a partir do método “GOD” e obtida a superfície potenciométrica, 
os resultados foram espacializados em cartogramas no programa Surfer 8.0, o que possibilitou a 
visualização dos índices observados sobre a área de estudo, além de mostrar as tendências de 
direção de fluxo subterrâneo das águas. 

Para a localização dos pontos potenciais de contaminação, a partir das coordenas UTM 
para posterior localização no mapa de vulnerabilidade e no mapa de Zonas de Atividades de 
Risco Ambiental Potencial (ZAR), foi utilizado o GPS (Global Position System) Garmim.  

Devido às dificuldades de acesso causadas, ora devido à localização de poços em terrenos 
particulares, ora por falta de equipamentos para tomadas de coordenadas e equipamentos de 
medição dos parâmetros de campo, foram utilizados para os estudos e espacializações realizados, 
os poços cadastrados pelo SIAGAS/CPRM. 

Após a coleta dos dados mencionados foi realizado um novo exame para a construção do 
ensaio de vulnerabilidade, seguindo a adaptação do método “GOD”, que passa a considerar o 
fator “cargas contaminantes” reformulando o estudo para a posterior interpolação de planos de 
informação na construção do mapa ZAR. 

A confecção do mapa de vulnerabilidade contou com a interpolação dos planos de 
informação do cartograma de vulnerabilidade (Surfer 8.0) e do mapa base do município. A 
edição final dos mapas foi realizada no programa Corel Draw 12. 

 
3.2 Adaptação do Método “GOD”  
 

Quando observadas as simplificações e generalizações realizadas pelo método “GOD”, 
frente aos variados casos de estudo e singularidades das áreas estudadas, percebeu-se a 
possibilidade de adaptação do método utilizado frente às características do objeto de estudo, a 
fim de aprimorar o exame e as respostas do mesmo diante ao fenômeno analisado. 

O trabalho de campo e a pesquisa feita nos cadastros municipais mostraram que o 
município possui cerca de 1.217 empresas (Prefeitura Municipal de Bento Gonçalves, 2006), e 
destas muitos empreendimentos são produtores de cargas contaminantes potenciais. 

Estas atividades, junto às características hidráulicas naturais do SASG II (Machado, 2005) 
e aos índices de vulnerabilidade, alertaram para uma nova reflexão, que considerasse o alto risco 
oferecido pela possibilidade de vazamentos, escapamentos ou contatos destes efluentes 
contaminantes potenciais, com os mananciais hídricos subterrâneos e superficiais. 

A conjugação de dados referentes às características naturais intrínsecas aos aquíferos e 
dados referentes às classes de risco das cargas contaminantes potenciais geradas pelas atividades 
antrópicas, traz bases mais sólidas à fundamentação deste tipo de estudo de delimitação de zonas 
de vulnerabilidade, atendendo às singularidades da área examinada. 

Para a definição de quais atividades potenciais seriam observadas, foi analisado o 
cadastro municipal e destacado o maior número de empreendimentos causadores de impactos os 
quais seria possível o acesso. 

Desta pesquisa prévia, foram definidas até então 4 atividades, e estruturada uma 
classificação que as considera dentro das classes de risco pequeno, médio e alto, segundo os 
critérios de tipo de efluente, forma de distribuição espacial desta carga poluidora potencial e de 
litologia da área observada (Quadro 1). 

 
Ativ. Potenc. Poluidoras:        

Classes de Risco Critérios Classificação de 
Risco (final) 

Postos de Cobustíveis - Alto Tipo de efluente      Baixo (Peq): 0,1 - 0,4 
Mecânicas – Alto 

 
Extensão de 

contato com o solo         Médio: 0,4 - 0,7 
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Indústrias - Peq./ Méd./ Alt. Litologia da área         Alto: 0,7 - 1,0 
Cemitérios - Alto/Extr.    

Quadro 1 - Classificação de atividades Potencialmente Poluidoras 
Org: Silva, F. 
 
As notas referentes ao tipo de atividade e tipo de efluente gerado foram atribuídas 

conforme instituído na Lei no 10.165 de 27 de dezembro de 2000, que classifica as Atividades 
Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais como de baixo, médio e alto 
risco, pelo tamanho do empreendimento e quantidade de materiais contaminantes potenciais 
utilizados, analisados os  riscos oferecidos à saúde humana. 

A nota referente à forma de distribuição espacial da carga contaminante foi atribuída 
seguindo as definições propostas por Foster et al. (2003, p. 68) sobre fontes de contaminação 
pontuais e difusas e suas capacidades de dispersão e contaminação de aquíferos. 

Além destes critérios optou-se por considerar também a forma de distribuição linear, 
forma semelhante à distribuição pontual que difere na forma de dispersão da carga contaminante 
em caso de contaminação. Em caso de vazamento de combustíveis em postos de serviço 
automotivo é possível constatar a distribuição linear através da lâmina de contaminação no 
exame dos poços de monitoramento (nota do orientador, 2007). 

A definição de notas, para a interpretação do critério litologia da área de estudos, foi 
realizada a partir das notas e significações organizadas por Foster e Hirata (1993), na concepção 
do método “GOD” e aprimoradas por Foster et al. (2003), que considerando a vulnerabilidade 
natural dos aqüíferos analisa as características naturais dos mesmos, dentre estes a litologia. 

Assim como no método “GOD”, as notas atribuídas aos fatores do parâmetro atividades 
potencialmente poluidoras são multiplicados para a obtenção do valor final, que classificará a 
atividade avaliada entre as classes de risco baixo (0,1 – 0,4), risco médio (0,4 – 0,7) e alto risco 
(0,7 – 1,0). 

Foram utilizados modelos de simulação que realizam ensaios sobre o comportamento de 
parâmetros ambientais, a partir de modelos matemáticos ou inteligência artificial e mapas de 
superposição, que irão espacializar os resultados alcançados (Cunha e Guerra org., 2006; Rohde, 
1988). 

A compilação dos dados de vulnerabilidade e atividades potencialmente poluidoras foi 
realizada no programa Spring 4.2 e gerou o mapa de Zonas de Atividades de Risco Ambiental 
Potencial (ZAR), que mostra quais as áreas onde os recursos hídricos subterrâneos sofrem 
maiores possibilidades de contaminação e de impactos. 

A adaptação do método “GOD” revelou que o exame de susceptibilidade à contaminação, 
deixou de ser apenas de vulnerabilidade natural e passou a ser reconhecido como um ensaio de 
vulnerabilidade sócio-ambiental, já que, neste caso, o estudo conta não só com dados referentes 
às características naturais do aquífero, como também com dados referentes à intervenção 
antrópica. 

Examinados estes fatores, optou-se por denominar a adaptação realizada de Estudo de 
Vulnerabilidade RAP – Estudo de Vulnerabilidade e Risco Ambiental Potencial de Aqüíferos, ou 
até pretensiosamente, de Metodologia RAP de estudo de águas subterrâneas. 

A metodologia RAP avalia o risco ambiental potencial sofrido pelos aqüíferos a partir de 
suas características naturais frente as atividades produtoras de cargas contaminantes potenciais 
desenvolvidas em superfície sobrejacente ao aquífero. 

O método reestruturado incorporou uma série de critérios básicos ao estudo de 
vulnerabilidade, mostrando a relação indissociável entre os aspectos físicos, socioeconômicos, 
naturais, temporais e dinâmicos estruturais dos dados, através de mecanismos de quantificação e 
significação para a obtenção de resultados sobre as tendências de impactos totais. 

 
4. RESULTADOS  
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A partir dos dados observados nos cadastros do SIAGAS/CPRM e no trabalho de campo 

foi possível realizar o estudo de vulnerabilidade natural das águas subterrâneas do município de 
Bento Gonçalves, a partir do método “GOD”, o estudo de vulnerabilidade RAP mostrando a 
adaptação proposta, e a confecção dos mapas referente aos mesmos. 

Quanto ao tipo, o aqüífero analisado sob o município de Bento Gonçalves classifica-se 
como um aquífero fissural, uma vez que aí, a geologia predominante é de derrames vulcânicos 
que originam rochas ácidas e básicas na Formação Serra Geral e seus produtos de intemperismo 
(Radambrasil, 1986 e Carraro et al. 1974). 

 A análise dos perfis geológicos dos poços cadastrados revelou a predominância de 
basaltos, aparecendo também, arenitos intertrápicos e riolitos, portanto, materiais rochosos com 
distintas características hidráulicas intrínsecas, o que lhes confere diferentes graus de 
vulnerabilidade  

Por este motivo, no exame da litologia para a atribuição de nota, optou-se por destacar 
todas as litologias presentes em cada perfil até o encontro com o nível estático, somando-se suas 
respectivas notas e dividindo pelo número de litologias que apareciam em cada perfil. 

Após o exame dos dados dispostos sobre os poços cadastrados na área de estudos, 
definiu-se a vulnerabilidade das águas subterrâneas do SASG . 

Como se pode observar, a maior parte dos resultados mostra índices desprezíveis e 
médios de vulnerabilidade à contaminação das águas subterrâneas, havendo ainda índices de 
vulnerabilidade alta, sendo o principal fator de susceptibilidade, o grau de confinamento das 
águas subterrâneas do aquífero (Figura 4).  

O cartograma de ensaio de Vulnerabilidade mostra 14 poços espacializados, sendo que 
apenas 11 foram submetidos a metodologia de estudo, possuindo todos os dados necessários à 
avaliação cadastrados. Cabe destacar, que muitos poços tubulares não apresentavam tubo guia 
para medição de nível da água com medidor sonoro. 

Três dos poços, espacializados sobre área de baixa susceptibilidade à contaminação, 
foram simulados sob critério de dedução de alguns dos dados necessários a partir de 
características intrínsecas ao comportamento do meio aquífero estudado. 
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Figura 4 – Cartograma de espacialização de vulnerabilidade dos poços do município de Bento 

Gonçalves – RS. 
Org: Silva, F. 
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Observando-se o mapa de vulnerabilidade é possível perceber que os índices de 
vulnerabilidade alta são espacializados nas áreas circundantes aos perfis que apresentaram as 
características de mesma vulnerabilidade, o que mostra as generalizações e simplificações 
realizadas na avaliação de vulnerabilidade natural, a partir do método “GOD” (Figura 5). 

Este zoneamento de vulnerabilidade generalizado ocorre devido as interpolações 
realizadas pelo modelo matemático utilizado pelo Surfer 8.0, no tratamento dos dados referentes 
à localização dos perfis observados, e seus respectivos índices de vulnerabilidade. 

Além destes fatores, é importante notar que dos poços avaliados no estudo de 
vulnerabilidade, onze são destinados ao uso urbano e doméstico (Anexo 1), fator que deve ser 
considerado nas ações de planejamento, devido às possibilidades de alteração da qualidade da 
água e seus reflexos na saúde humana. 

Relevados os diversos condicionantes, o estudo da provável direção de fluxo das águas 
subterrâneas faz-se importante na apreensão de conhecimentos sobre a possibilidade de 
contaminação das águas, a partir de um ponto potencial de contaminação e a difusão do material 
contaminante em meio aquífero. Desta maneira, pode-se averiguar o possível trajeto de cargas 
contaminantes em caso de derramamento ou contato destes com o nível hidrostático da água 
subterrânea. 

Dos 18 poços cadastrados pelo SIAGAS no município, apenas 8 continham os dados 
necessários para a elaboração do estudo da superfície potenciométrica e do cartograma de 
espacialização, que necessita do nível de água.  
 

 
Figura5 – Mapa de vulnerabilidade natural das águas subterr6aneas do município de Bento 

Gonçalves – RS. 
Elaboração: Silva, F.; Camponogara, I., 2007. 

 
O estudo da superfície potenciométrica, que possibilita inferir a cota do nível da água, 

mostrou fluxos com direções preferenciais de sudeste para noroeste e leste para sudoeste 
variando entre 35 e 626 metros, indicando um desnível da superfície potenciométrica de 591 
metros com tendência geral de deslocamento de Bento Gonçalves para Veranópolis (Figura 6). O 
centro de difusão dos fluxos parte de 640 m de altitude, e superfície potenciométrica de 626 m, 
formando um alto potenciométrico. 
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Figura 6 - Cartograma de espacialização da superfície potenciométrica das águas subterrâneas do 

município de Bento Gonçalves – RS.  
Org: Silva, F. 
 
Na segunda etapa da pesquisa, foi desenvolvido o estudo de Zonas de Atividades de Risco 

Ambiental Potencial (ZAR’s), cadastradas 22 fontes de cargas contaminantes potenciais que 
variam entre cemitérios, postos de combustíveis, indústrias metalúrgicas e de móveis (Anexo 2). 

Durante o cadastro de atividades geradoras de cargas contaminantes potenciais não foi 
possível o acesso, em tempo hábil a entrega da pesquisa, a mecânicas para tomada de 
coordenadas, observação das condições de disposição das possíveis cargas contaminantes e da 
litologia no local.  

Assim, nesse primeiro cadastro realizado apareçam 4 empreendimentos destinados ao 
comércio de combustíveis automotivos, 8 indústrias de móveis, 4 indústrias metalúrgicas, 4 
cemitérios, 1 curtume e 1 uma indústria de utensílios para moveis que trabalha com cromados. 

O exame das características e parâmetros observados na metodologia RAP revelou que o 
risco potencial, oferecido pela maior parte dos empreendimentos observados é baixo (Figura 8). 
Contudo, os cemitérios e a empresa de curtume examinados, apresentaram classificação de alto 
risco, devido principalmente ao efluente gerado (cemitério - necrochorume) e a forma de 
dispersão dos mesmos.  

 Das atividades geradoras de cargas contaminantes observadas, 3 apresentaram índices de 
médio risco à contaminação do aquífero, 14 mostraram baixo risco e 5 mostraram índices de alto 
risco oferecido ao aquífero. 

Observa-se que os valores de alto risco, situam-se principalmente no setor sudeste do 
município, onde concentram-se grande parte dos empreendimentos geradores de cargas 
contaminantes, próximos aos distritos de São Miguel e São Pedro (Figura 7). 

Os empreendimentos de comércio de combustíveis, classificados pela Lei como 
atividades de alto risco, ficaram classificados como atividades de médio risco à contaminação de 
aquíferos. 

É necessário destacar que a classificação aqui proposta não trata apenas da atividade 
potencialmente poluidora e da forma que ela apropria-se dos recursos naturais. Esta classificação 
releva a intervenção desta carga no aqüífero, o potencial desta atividade e dos efluentes 
produzidos em impactar a dinâmica natural das águas subterrâneas, a partir da forma que se 
dispersa e da litologia do aqüífero.  
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 Figura 7 – Mapa de Zonas de Atividades de Risco Ambiental Potencial de Bento 
Gonçalves – RS. 

Elaboração: Silva, F.; Camponogara, I., 2007. 
 
Estes resultados podem ser revistos e aprimorados ao passo que o método RAP passar por 

outras revisões de bases teóricas e práticas, podendo assim, revelar características menos 
generalizadas e mais representativas da conjuntura do fenômeno estudado. 
 
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Com o intuito de contribuir com a preservação e o gerenciamento ambiental do Sistema 
Aqüífero Serra Geral/SASG II o presente estudo empreendeu ilustrar o conhecimento atual sobre 
a vulnerabilidade natural das águas subterrâneas do meio aqüífero no município de Bento 
Gonçalves – RS, recomendando a realização de monitoramentos. 

Os resultados obtidos podem cooperar na orientação e embasamento de programas de 
educação ambiental, de licenciamento para áreas de deposição de resíduos sólidos provenientes 
de atividades industriais e aterros sanitários, localização de atividades geradoras de cargas 
contaminantes potenciais.  

O estudo realizado revelou uma estrutura hidrogeológica vulnerável à contaminação no 
município de Bento Gonçalves, fator que se evidenciou devido, principalmente, ao grau de 
confinamento dos aqüíferos (maior parte livres) e devido a existência de locais com ocorrência 
de rochas intemperizadas, formando Neossolos Litólicos, os quais podem formar aqüíferos livres 
funcionando como materiais porosos permeáveis. 

Assim, nestes locais, a condutividade hidráulica é mais elevada do que num aqüífero 
cristalino fissural, elevando os riscos de contaminação nestas áreas. 

O Mapa ZAR por sua vez, a partir da conjugação das características naturais das águas 
subterrâneas na região e das atividades geradoras de cargas contaminantes, revelou índices de 
baixo a alto risco de contaminação, destacando áreas que merecem atenção especial no 
planejamento de uso do solo.  

É Importante destacar que o mapa ZAR, elaborado a partir da aplicação do estudo de 
vulnerabilidade RAP, ainda será aprimorado, uma vez que este estudo constitui uma primeira 
análise e proposição de adaptação do método “GOD”. 

Conclui-se, destacando que o método aplicado, apesar de ainda estar em vias de estudo e 
refinamento, apresentando certas limitações, serve de orientação para o planejamento de uso e 
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ocupação do solo e ainda, como meio de apoio às ações do Plano Diretor do Município de Bento 
Gonçalves. 
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