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VULNERABILIDADE DOS AQUÍFEROS COSTEIROS DO LESTE FLUMINENSE 

 
 

Vinicius da Silva Seabra 
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(Geologia). 
 
  

O Litoral Leste do Estado do Rio de Janeiro vem sofrendo um grande 
crescimento populacional nos últimos anos, que resulta no aumento da demanda de água 
potável subterrânea e no surgimento de novas fontes potenciais de contaminação dos 
aqüíferos. Neste sentido, torna-se interessante o desenvolvimento e a utilização de 
técnicas de controle e proteção de áreas mais susceptíveis à contaminação. Destaca-se 
dentre estas técnicas, a elaboração de índices de vulnerabilidade dos aqüíferos, que 
permitem o estabelecimento de zonas com distintos graus de vulnerabilidade e seu 
respectivo mapeamento. O objetivo do trabalho foi discutir a evolução histórico-
metodológica dos modelos de vulnerabilidade hidrogeológica mais importantes e mais 
utilizados em todo mundo, e a utilização de geotecnologias na sua elaboração, 
adaptação e aplicação. Buscou-se ainda a aplicação de um modelo de vulnerabilidade 
adaptado às particularidades da área estudada, à escala de análise e aos dados 
disponibilizados, integrando ainda todos os dados levantados e resultados em um banco 
de dados geográficos. Considerando a problemática existente entre a vulnerabilidade 
geral dos aqüíferos costeiros do leste fluminense e o atual uso e cobertura do solo em 
toda a região, destaca-se a preocupante sobreposição das áreas mais vulneráveis 
encontradas, ou seja, as áreas de “extrema” e “muito alta vulnerabilidade”, com as mais 
significativas faixas de ocupação urbana. Pode-se, a partir do mapa, afirmar que pouco 
mais que 45% de todas as áreas ocupadas estão localizadas sob áreas de “muito alta” ou 
“extrema” vulnerabilidade, correspondendo a aproximadamente 11% de toda área de 
estudo. 
 
Palavras-Chave: Modelos de Vulnerabilidade, Aqüíferos Costeiros, Litoral Leste 
Fluminense, Geoprocessamento 

 
Rio de Janeiro 

Maio de 2007 
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The eastern coast of Rio de Janeiro State has been submitted to a great pressure coming 
from a rapid population growth in recent years, resulting in the increase of drinking 
groundwater demand and the occurrence of new potential sources of aquifer 
contamination. In this regard, the development and use of techniques to control and 
protect areas susceptible to contamination is welcome. Amongst these techniques, the 
elaboration of aquifer vulnerability indexes allow to the establishment of zones with 
distinct degrees of vulnerability and its respective mapping, which is extremely helpful 
to support water resources management. The objective of the work is therefore the 
discussion of the descriptive and methodological evolution of the more important 
groundwater vulnerability models and the use of geotechnologies in their elaboration, 
adaptation and application. The use of a suitable model of vulnerability to the 
particularities of the study area, to the scale of analysis and the available data was 
pursued, and all the gathered data and results were integrated in a geographic database. 
Considering the problems existing with respect to general vulnerability of coastal 
aquifers in Rio de Janeiro Eastern coast and the current soil use and characteristics in all 
region, it is worrying the overlapping of the areas found as the most vulnerable (that is, 
“the extreme” areas and “very high vulnerability” areas), with the most significant 
zones of urban occupation. One can, from the map, to assert that little more than 
approximately 45% of all the occupied areas are located under areas of “very high” or 
“extreme” vulnerability, corresponding 11% of all area of study.  
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I - INTRODUÇÃO 
 

A natureza estabelece condicionantes à ocupação do espaço e ao 

desenvolvimento de atividades sócio-econômicas. Porém, a atividade humana sobre o 

meio físico é determinante para todo o processo de organização do espaço, uma vez que 

tais atividades visam sempre vencer as barreiras naturais ou buscam uma adaptação às 

mesmas, a fim de promover um equilíbrio entre a natureza de uma região e seu possível 

crescimento econômico e social. 

A água doce se configura no mais importante recurso natural para a humanidade. 

Sua escassez ou presença foi determinante para a intensidade dos povoamentos nas 

diversas regiões do planeta e também nas formas de expansão da agricultura, durante 

toda a história. Por ser um dos recursos estrategicamente mais importantes e 

vulneráveis, a água deve ser gerida de forma planejada e sustentável (ANA, 2002). 

A quantidade e a qualidade das águas subterrâneas estão diretamente ou 

indiretamente ligadas às características das águas superficiais. Ou seja, os aqüíferos 

podem ser contaminados pela infiltração de águas dos rios, lagos, lagoas, represas, ou 

ainda pelo avanço da cunha salina, que seria uma forma de contaminação causada pelo 

desequilíbrio dinâmico na interface entre a água doce continental e a água do mar. 

Independentemente da ligação existente entre os subsistemas naturais (superficial e 

subterrâneo), a gestão e o planejamento devem incorporar todos recursos para análise e 

gerenciamento do território. Conhecer e assegurar a disponibilidade dos sistemas 

aqüíferos e a qualidade de suas águas é primordial ao estabelecimento de políticas e 

gestão das águas subterrâneas (ANA, 2002). 

No Brasil, como em todo mundo, a utilização das águas subterrâneas tem 

crescido de forma acelerada nas últimas décadas, e as indicações são de que essa 

tendência deverá continuar (DRM, 2001). Com isso, observa-se um crescimento 

contínuo do número de empresas privadas e órgãos públicos com atuação na pesquisa e 

captação dos recursos hídricos subterrâneos. Também é crescente o número de 

pesquisadores interessados em estudar as águas subterrâneas, tanto nos aspectos 

técnico-científico e sócio-econômico como no administrativo e legal. As águas 

subterrâneas, mais do que simplesmente reservas de água para o consumo, devem ser 

consideradas como um meio de acelerar o desenvolvimento econômico e social do 

Brasil como um todo. Essa afirmação é apoiada na distribuição generalizada deste 
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recurso, que ocupa no Brasil, diferentes tipos de reservatórios, desde as zonas fraturadas 

do embasamento cristalino até os depósitos sedimentares cenozóicos. (ANA, 2002). 

Os aqüíferos são reservas naturais vulneráveis que apresentam um regime de 

disponibilidade hídrica condicionado à sua exploração e à sua capacidade de recarga. 

Com isso torna-se importante estudar os impactos destas mudanças no regime hídrico 

superficial e subterrâneo (MANUEL FILHO, 2002). Os aqüíferos podem ser 

classificados como: livres ou freáticos - quando a água na superfície da zona saturada 

está em equilíbrio com a pressão atmosférica, com a qual se comunica livremente; ou 

confinados – quando a camada saturada está confinada entre duas camadas 

impermeáveis ou semipermeáveis, de forma que a pressão da água no topo da zona 

saturada é maior do que a pressão atmosférica naquele ponto, o que faz com que a água 

suba no poço para além da zona aqüífera. Segundo a geologia do material saturado, os 

aqüíferos dividem-se em: porosos - quando ocorrem em rochas sedimentares 

consolidadas, sedimentos inconsolidados e solos arenosos decompostos in situ, 

fraturados ou fissurados – quando ocorrem em fraturas ou fissuras de rochas ígneas e 

metamórficas ou cársticos – quando são formados em rochas carbonáticas. 

Os estudos aqui propostos serão efetuados nos aqüíferos porosos e livres da 

porção de território aqui designada como “Litoral Leste do Estado do Rio de Janeiro”, 

área compreendida entre os municípios Niterói e Rio das Ostras, inteiramente 

compreendida na Região da Baixadas Litorâneas do Rio de Janeiro, onde os processos 

modeladores do relevo ocorrem de uma maneira muito dinamizada, principalmente por 

sofrer uma forte influência antrópica e por tratar-se de ambiente costeiro. Não só a 

presença de vários fatores atua constantemente no processo de modificação da 

paisagem, como também a inter-relação destes agentes, traz a esta região 

particularidades e problemáticas que precisam ser analisadas.  

O Litoral Leste do Estado do Rio de Janeiro vem sofrendo um grande 

crescimento populacional nos últimos anos, que resulta em um aumento da demanda de 

água potável subterrânea e, por conseguinte, em maior pressão sobre os aqüíferos 

costeiros. Estes aqüíferos são alvo de intensa explotação, principalmente durante o 

verão, quando ocorre um aumento das populações devido ao fluxo de veranistas. Ao 

mesmo tempo, recebem uma elevada carga de efluentes domésticos, já que estas regiões 

são quase inteiramente desprovidas de sistemas de tratamento de esgotos (SILVA Jr. et. 

al., 2002). 
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Há que se levar em consideração ainda que, nas áreas costeiras, os aqüíferos 

geralmente descarregam suas águas no mar. Nestes locais, existe um equilíbrio 

dinâmico entre a distribuição das águas do aqüífero, que são doces (de baixo conteúdo 

salino) com as águas do mar (águas salgadas) que saturam rochas e sedimentos sob o 

mar. A intensa explotação de água subterrânea nestas regiões e conseqüente diminuição 

da carga hidráulica do aqüífero pode provocar a intrusão salina, que é a invasão das 

águas do mar dentro do aqüífero, causando portanto a sua contaminação. 

Para entender as mudanças destes espaços, dotados de historicidade, a ciência 

necessita de contribuições baseadas em dados ambientais capazes de subsidiar a 

compreensão do funcionamento dos diversos sistemas integrados ao homem e a 

natureza. Portanto, a utilização do Sensoriamento Remoto e de ferramentas de 

geoprocessamento permite diagnósticos eficientes, propõe soluções de baixo custo e 

cria alternativas inteligentes para os desafios enfrentados face às mudanças aceleradas 

que observamos em nosso território (SAUSEN, 2005). 

Utilizou-se, portanto, o sensoriamento remoto e ferramentas de 

geoprocessamento na análise da vulnerabilidade hidrogeológica dos aqüíferos porosos e 

costeiros do leste do estado do Rio de Janeiro, onde foi realizado o projeto ACOST-

RIO, tendo como instituição executora a Universidade Federal do Rio de Janeiro 

(UFRJ) e a co-participação da Universidade Federal Fluminense (UFF), Departamento 

de Recursos Minerais do Estado do Rio de Janeiro (DRM-RJ) e Companhia de 

Pesquisas de Recursos Minerais (CPRM). 

As análises de vulnerabilidade à contaminação de aqüíferos, principalmente em 

regiões em que este recurso é a única fonte de abastecimento de água, como é o caso da 

maior parte da costa leste do estado do Rio de Janeiro, mostra-se de fundamental 

importância para tomadas de decisão e políticas de zoneamento. 

Este estudo contou com a disponibilização dos dados gerados pelas pesquisas 

realizadas durante o projeto ACOST-RIO, e também dos dados gerados por diversos 

outros estudos efetuados após a realização deste projeto, como os trabalhos de Lowsby 

(2000); Lowsby e Alves (2000); Silva Jr. (2002); Silva Jr. e Pizani (2003); Cruz, A. 

(2006); Cruz, A. e Silva Jr. (2006). 
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II – OBJETIVOS 
 

2.1 – Objetivos Gerais 
 

O presente trabalho tem por objetivo discutir a evolução histórico-metodológica 

dos modelos de vulnerabilidade hidrogeológica mais importantes e mais utilizados em 

todo mundo, e a utilização de geotecnologias na sua elaboração, adaptação e aplicação. 

O trabalho buscou a aplicação de um modelo de vulnerabilidade adaptado às 

particularidades da área estudada, à escala de análise e aos dados disponibilizados, 

integrando ainda todos os dados levantados e resultados em um banco de dados 

geográficos. 

 

2.2 – Objetivos Específicos 
 

- Discutir os principais problemas existentes nos aqüíferos costeiros do litoral leste 

fluminense e a utilização de geotecnologias nos estudos hidrogeológicos. 

- Geração de mapas temáticos (localização, geologia, solos, hipsométrico, pluviosidade, 

recarga, sombreamento, declividade e profundidade das águas subterrâneas).  

- Geração de mapa de uso e cobertura do solo na área de estudo, por classificação 

orientada ao objeto, a partir de imagem landsat 7 ETM+, em escala de 1:50.000. 

- Elaboração de um modelo de vulnerabilidade geral e construção de mapa de 

vulnerabilidade geral para o litoral leste fluminense. 

- Elaboração de mapa síntese de uso e cobertura do solo e vulnerabilidade geral dos 

aqüíferos. 

- Elaboração de mapas de isoconcentrações iônicas. 

- Espacialização das informações colhidas em campo. 

- Armazenamento das informações geradas em um BDG (Banco de Dados 

Geográficos), e utilização da plataforma ArcGis 8.3 para a incorporação destas em 

ambiente SIG (Sistema de Informações Geográficas). 
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III – REVISÃO DO ESTADO DA ARTE 
 

3.1 - A Vulnerabilidade de Aqüíferos 
 

Por ser um dos recursos estrategicamente mais importantes e vulneráveis, a água 

deve ser gerida de forma planejada e sustentável. Em se tratando das águas subterrâneas 

o cuidado deve ser ainda maior, uma vez que em caso de contaminação a remoção dos 

poluentes se torna muito mais difícil de se realizar do que no caso das águas de 

superfície, sendo o problema em alguns casos, irreversível (MANUEL FILHO, 2002). 

Segundo Hirata (2001), é cada vez mais clara a consciência dos responsáveis pela 

gestão das águas subterrâneas das limitações técnicas, econômicas e de disponibilidade 

de profissionais especializados na remediação de áreas contaminadas, sobretudo em 

países em desenvolvimento.  

Em virtude desta situação, percebe-se um crescente desenvolvimento e 

utilização de técnicas de controle e proteção de áreas mais susceptíveis à contaminação. 

Destaca-se dentre estas técnicas, a elaboração de índices de vulnerabilidade dos 

aqüíferos, que permitem o estabelecimento de zonas com distintos graus de 

vulnerabilidade e seu respectivo mapeamento. Atualmente os mapas de vulnerabilidade 

à poluição de aqüíferos são ferramentas importantes para gestão e proteção do meio 

ambiente. 

O termo “vulnerabilidade de aqüíferos”, utilizado atualmente pela literatura, 

refere-se à sensibilidade de um aqüífero a uma carga contaminante em função de suas 

características intrínsecas. Este conceito aproxima-se muito do conceito de “aquifer 

sensitivity”, que considera a sensibilidade em “função das características intrínsecas dos 

materiais geológicos em questão” (USEPA, 1993). A literatura por vezes se refere ainda 

à “vulnerabilidade específica”, a qual seria a avaliação de vulnerabilidade relacionada a 

um tipo específico de contaminante. Autores como Ross et al. (2004) apontam a 

definição usual de vulnerabilidade de aqüíferos como conservadora, já que desconsidera 

processos que influenciariam consideravelmente o impacto da contaminação, como: a 

adsorção; a dispersão; o transporte; e o destino do contaminante.  

As primeiras tentativas de mapeamento da vulnerabilidade dos aqüíferos tiveram 

a finalidade de selecionar áreas seguras para disposição de resíduos, seja na busca de 

locais viáveis à construção de aterros sanitários ou para construção de lagoas de 
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estabilização. Com este objetivo, Le Grand (1964), considerou as características da zona 

não saturada, a importância do aquífero, a qualidade das águas subterrâneas, e a 

periculosidade do material disponibilizado ou armazenado, para então gerar um sistema 

de avaliação de águas servidas (surface impoundment assessment). Posteriormente, em 

1983, o mesmo autor utilizou um sistema de pesos para avaliar o potencial de poluição 

de águas subterrâneas através da distância entre os aterros e os poços produtores; da 

profundidade do nível d’água; do gradiente do aqüífero; da permeabilidade do solo e de 

sua capacidade de atenuação. O método desenvolvido por Le Grand (1983), foi 

modificado e trabalhado pela US-EPA (Agência de Proteção Ambiental Norte-

Americana), tornando-se o mais importante método desenvolvido e utilizado na época. 

No Brasil, Taltasse (1972) torna-se um dos pioneiros em trabalhos relacionados 

à vulnerabilidade de aquíferos com o desenvolvimento do método PLA (poluição dos 

lençóis aquíferos), que resulta da análise das formações geológicas a partir da 

condutividade hidráulica e das características de sorção do material. Seu estudo gerou 

um mapeamento para o município de Campinas (SP), descrevendo a susceptibilidade 

das unidades litoestatigráficas a um evento qualquer de contaminação. Hoje em dia há 

métodos desenvolvidos no Brasil inclusive para avaliação de vulnerabilidade em 

aqüíferos fraturados, objeto de interesse atual de vários pesquisadores, dada a enorme 

importância desse tipo de aqüífero em nosso país (XAVIER et al., 2002). 

Os métodos desenvolvidos posteriormente preocuparam-se na busca e discussão 

de outras variáveis e na atribuição de pesos e notas para os temas e classes envolvidos, 

possuindo com isso uma carácter mais abrangente. Dentre estes métodos, o mais 

difundido e utilizado foi o DRASTIC Model (ALLER et al., 1985). A metodologia 

DRASTIC foi desenvolvida pela National Ground Water Association, e é empregada 

pela Agência de Proteção Ambiental Norte-Americana (US-EPA), constituindo-se num 

modelo qualitativo para avaliar a poluição potencial das águas subterrâneas usando 

variáveis hidrogeológicas da região em estudo. As variáveis ou fatores arrolados neste 

modelo são: 

 

D - Profundidade das águas subterrâneas (Depth to groundwater); 

R - Recarga do Aquífero (Recharge); 

A - Meio aqüífero (Aquifer media); 

S - Solos (Soil media); 
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T - Topografia (Topography); 

I - Impacto na zona vadoza (Impact of the vadose zone); 

C - Condutividade hidráulica (Condutivity hydraulic). 

 

A profundidade das águas subterrâneas (D) determina o quanto o contaminante 

deverá se deslocar até atingir o aqüífero mais superficial. Portanto, quanto mais 

profundo for o lençol, maior a dificuldade do contaminante em atingi-lo. 

A recarga do aqüífero (R) é a quantidade de água meteórica que infiltra no 

subsolo até atingir o aqüífero. É através da recarga que o contaminante pode ser 

transportado para o aqüífero, ou seja, quanto maior a recarga, maior a chance de um 

contaminante atingir o aqüífero. 

O meio aqüífero (A) está relacionado às rochas consolidadas e não-consolidadas 

do aqüífero mais superficial. Quanto mais grossa a textura do material ou quanto maior 

seu grau de fraturamento, maior a permeabilidade e, portanto a vulnerabilidade das 

águas subterrâneas. 

A camada de solos (S) tem uma participação importante na quantidade de água 

que alimentará o aqüífero, portanto, em geral, quanto menor a textura do solo, menor a 

possibilidade de infiltração do contaminante. 

A topografia (T) está relacionada à declividade da superfície do terreno, que 

controla a quantidade de contaminantes que escoa superficialmente ou infiltre-se para o 

aqüífero. Ou seja, áreas com grande declividade facilitam o escoamento superficial, e 

reduzem a infiltração. 

A zona vadoza (I) é a porção do subsolo acima do lençol freático. A textura 

dessa camada determina a mobilidade e o tempo de deslocamento do contaminante. Nos 

aqüíferos livres, as notas atribuídas para a zona vadoza coincidem com as do meio 

aqüífero.  

A condutividade hidráulica (C) está relacionada ao fluxo horizontal no aqüífero, 

determinando a facilidade de trânsito do contaminante. Ou seja, quanto menor a 

condutividade hidráulica, mais protegido estará o aqüífero. 

 

 Com o objetivo de avaliar o potencial de poluição de águas subterrâneas, 

fazendo uso de critérios qualitativos, em diversas áreas dos Estados Unidos, o método  

DRASTIC foi criado segundo quatro premissas (ALLER et al., 1985): 
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• O contaminante é introduzido na superfície; 

• O contaminante desloca-se em direção às águas subterrâneas através da 

infiltração de águas meteóricas; 

• O contaminante tem a mobilidade da água; 

• A região em estudo deve possuir área superior ou igual a 0,4 km². 

 

Estes fatores (quadro 1), denominados fatores DRASTIC, são relacionados entre 

si através da seguinte equação. 

 

Índice DRASTIC = DpDc + RpRc + ApAc + SpSc + TpTc + IpIc + CpCc (01) 

Onde: Dp , Rp , Ap , Sp , Tp , Ip , Cp = pesos dos fatores DRASTIC na equação (quadro 2); 

 

Dc , Rc , Ac , Sc , Tc , Ic , Cc = fator de carga das variáveis nos seus respectivos intervalos 

de ocorrência. 

 

Quadro 1: Pesos dados os fatores considerados no Modelo DRASTIC 

Parâmetros DRASTIC Pesos 

Profundidade da zona não-saturada do solo 5 

Recarga Profunda de aqüíferos 4 

Material do Aqüífero 3 

Tipo de Solo 2 

Topografia 1 

Influência da zona não-saturada 5 

Condutividade Hidráulica 3 

 
 

 O valor mínimo possível é 23 e o valor máximo é 226; segundo Aller et al. 

(1985) valores dessa ordem de grandeza são raros situando-se geralmente entre 50 e 

200. 

No modelo GOD (FOSTER, 1987; FOSTER e HIRATA, 1988), o aqüífero é 

classificado, em relação a cada um dos três parâmetros, numa escala cujo valor máximo 

é 1. O índice é calculado pela multiplicação dos três parâmetros. O valor máximo do 
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índice é 1.0, representando uma vulnerabilidade máxima. O menor valor é 0.016 se 

houver aqüífero, ou zero se não houver aqüífero. 

Foster e Hirata (1988) com o índice de vulnerabilidade à poluição (GOD) 

consideram os três seguintes parâmetros: 

 

1.  Ocorrência de águas subterrâneas (Groundwater occurrence), se o aqüífero é 

livre, semi-confinado, confinado;  

2. Classe global do aqüífero (Overall aquifer class) em termos do grau de 

consolidação e das características litológicas; 

3. Profundidade ao nível freático ou espessura ao teto do aqüífero (Depth to 

groundwater table or strike). 

 

Adams e Foster (1992) atribuem diferentes valores às características litológicas 

do aqüífero, à permeabilidade do material e à profundidade do lençol freático, para o 

estabelecimento de diferenciados níveis de vulnerabilidade. Com isso, leva-se em 

consideração, principalmente, à profundidade do aqüífero e o tempo de trânsito do 

material contaminante. 

O método AVI (aquifer vulnerability index), desenvolvido pelo (NHRI) 

National Hydrology Research Institute canadense (VAN STEMPVOORT et al., 1992) 

baseia-se apenas na espessura das camadas acima da zona não saturada, e na 

condutividade hidráulica destas camadas. O AVI aplica-se bem para estudos 

preliminares de aqüíferos, porém, para aqüíferos não confinados, as classes de 

vulnerabilidade tendem a valores compreendidos em alto e extremamente altos, devido 

à alta condutividade hidráulica destes sistemas. Este método mostra-se limitado ao 

desconsiderar parâmetros como topografia, clima e tipo de solos. 

Gomes et al. (2002), utilizou a integração dos parâmetros de condutividade 

hidráulica, declividade e profundidade do lençol freático para determinação da 

vulnerabilidade dos aqüíferos da microbacia do Córrego do Espraiado, localizada na 

região de Ribeirão Preto/SP (Brasil), que se caracteriza como uma área de recarga direta 

do Aqüífero Guarani. Neste estudo, procurou-se mostrar que a vulnerabilidade natural 

do solo é um parâmetro fundamental nos estudos de avaliação de riscos ambientais, 

sobretudo em áreas de grande fragilidade, como as áreas de recarga dos aqüíferos 

sedimentares. 
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Quadro 2: Modelos de Vulnerabilidade e Variáveis Consideradas 

Método (Nome) Fatores Referência 

 

Surface Impoundment Assessment 

1-Características da zona não Saturada 

2-Importância do recurso 

3-Qualidade das águas subterrâneas 

4-Periculosidade do material 

 

LE GRAND (1964) 

 

Poluição dos Lençóis Aqüíferos 

(PLA) 

 

1-Geologia (Litologia e Estrutura) 

 

TALTASSE (1972) 

 

 

Método Le Grand-Brown 

1-Distância do aterro e poços produtores 

2-Profundidade do nível d’água 

3-Gradiente do aqüífero 

4-Permeabilidade e capacidade de atenuação 

 

LE GRAND (1983) 

 

 

 

DRASTIC 

1-Profundidade das águas subterrâneas 

2-Recarga do Aqüífero 

3-Meio aqüífero 

4-Tipo de Solo 

5-Topografia 

6-Impacto na Zona Vadoza 

7-Condutividade hidráulica 

 

 

 

ALLER et al. 

(1985) 

 

GOD 

1-Tipo do Aqüífero 

2-Litologia da Zona Vadosa 

3-Profundidade do Lençol 

FOSTER & 

HIRATA (1988) 

- 1-Características Litológicas 

2-Características de Permeabilidade 

3-Profundidade do Lençol 

ADAMS & 

FOSTER (1992) 

 

 

AVI 

1-Espessura das Camadas acima da zona não 

saturada 

2-Condutividade Hidráulica das Camadas 

VAN 

STEMPVOORT et 

al. (1992) 

 

- 

1 - Profundidade do Lençol 

2 - Declividade 

3 - Condutividade Hidráulica 

 

GOMES et al. 

(2002) 

Fonte: Adaptado e Atualizado de Hirata 2001. 
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Diversos estudos têm utilizado variações de modelos existentes, sobretudo do 

modelo DRASTIC, para construção de mapeamentos de vulnerabilidade de aqüíferos 

(quadro 3). 

Quadro 3: Adaptações do Modelo DRASTIC 

Modelos Adaptações Referência 
 

SINTACS 

 

Alterações nos pesos das variáveis 

 

CIVITA et al. (1990) 

 

 

- 

 

Modificações nos pesos e cargas para cada variável 

 

 

HAMMERLINCK & 

ARNESON (1998) 

 

- 

 

Adição de variáveis relacionadas ao fluxo das águas 

subterrâneas 

 

 

BROWN (1998) 

 

 

AHP-DRASTIC 

 

Alterações nos pesos das variáveis, utilização de 

análise multicritério e método AHP (Processos 

Hierárquicos Analíticos). 

 

 

THIRUMALAIVASAN et 

al. (2003) 

 

- 

 

Integração dos dados com mapa de uso e cobertura do 

solo (fontes de contaminação) 

 

AL-ADAMAT et. al. 

(2003) 

 

 

SI-DRASTIC 

 

Alterações nos pesos das variáveis, e adição da 

variável “Uso e cobertura do solo” e Utilização do 

Índice de Susceptibilidade Específica. 

 

 

STIGTER et. al. (2005) 

- Alterações no peso e no número de variáveis, com 

inserção do fator  “pedo-cobertura”. 

 

NOBRE (2006) 

 

As modificações são realizadas por retirada ou inserção de alguns parâmetros e 

na atribuição de novos pesos e cargas para suas classes. Hammerlinck & Arneson 

(1998) em seus estudos, obtiveram resultados satisfatórios promovendo modificações 

nos pesos e cargas para cada variável utilizada no cálculo do índice de vulnerabilidade 

do aqüífero de Wyoming (EUA). Brown (1998), adicionou em seu modelo, variáveis 
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relacionadas ao fluxo das águas subterrâneas, para o Aqüífero de Heretaunga, na Nova 

Zelândia. Thirumalaivasan et al. (2003), promoveram modificações nos seguintes 

parâmetros; profundidade das águas subterrâneas, topografia, condutividade hidráulica, 

Impacto na zona vadoza. Tais alterações tiveram o propósito de refinar o modelo, 

aplicado para North Arcot, em Tamil Nadu, Índia. Thirumalaivasan et al. (2003), 

utilizaram ainda o método de análise de multicritério e método AHP (Processos 

Hierárquicos Analíticos). Stigter et al. (2005) propõem uma adaptação do modelo 

DRASTIC em conjunto com o Índice de Susceptibilidade Específica (SI), considerando 

para a análise de vulnerabilidade as classes de uso e cobertura do solo, em Algarve, Sul 

de Portugal. 

Al-adamat et al. (2003) utilizam o DRASTIC para construção do mapa de 

vulnerabilidade de um aqüífero costeiro no Jordão. Nessa pesquisa, trabalhou-se com a 

integração com um mapa de uso do solo, para avaliação do potencial de risco à 

contaminação das águas subterrâneas. A correlação final com dados coletados em 

campo, sobretudo nitrato, mostraram forte correlação. 

Nobre (2006) trabalhou com a elaboração de mapas temáticos de profundidade 

do nível estático (NE), mapa de precipitação, mapa pedológico, mapa de uso e cobertura 

do solo, mapa do meio aqüífero/geológico, mapa topográfico/plani-altimétrico, mapa de 

condutividade hidráulica, mapa de qualidade da água e mapa de fontes pontuais. Foram 

então considerados os parâmetros de profundidade do nível estático, a recarga, meio 

aqüífero, mapa de pedo-cobertura, topografia e condutividade hidráulica. 

 
3.1.1 - Risco e Vulnerabilidade 

 
Segundo Ferreira (1997), o conceito de vulnerabilidade ainda não foi definido 

completamente e sem ambigüidades no contexto da poluição das águas subterrâneas. 

Freqüentemente, o termo "vulnerabilidade à poluição" é usado com um sentido 

composto que talvez pudesse melhor ser descrito como "risco de poluição". 

Torna-se importante precisar a diferença entre vulnerabilidade e risco de 

poluição. O risco é causado não apenas pelas características intrínsecas do aqüífero, 

muito estáveis, mas também pela existência de atividades poluentes, fator dinâmico que, 

em princípio, pode ser controlado (FERREIRA, 1997). Sendo assim, é possível existir 

um aqüífero com um alto índice de vulnerabilidade, mas sem risco de poluição, caso 
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não haja carga poluente, ou de haver um risco de poluição excepcional apesar do índice 

de vulnerabilidade ser baixo. 

Segundo Morgado e Nóbrega (2002), analisar um risco é identificar e discutir 

todas as possibilidades de ocorrência de um acidente, na tentativa de evitar que ele 

aconteça. Desta forma, analisar o risco significa identificar antecipadamente os perigos 

de contaminação existentes, os processos envolvidos em cada área, quantificando os 

riscos associados à saúde humana, ao meio ambiente e à propriedade e ainda propor 

medidas para o seu controle. 

Neste sentido, o perigo é a condição inerente a uma substância ou atividade, 

capaz de causar danos às pessoas, às propriedades ou ao meio ambiente. Risco é o 

potencial de ocorrência de conseqüências indesejáveis, resultante de um processo ou 

atividade, associado a um produto ou prática perigosa (MORGADO e NOBREGA, 

2002). Ou seja, a manipulação de produtos químicos é uma atividade perigosa, mas a 

probabilidade de um acidente resultante deste manuseio contaminar às águas 

subterrâneas indica o quanto esta atividade oferece ou não risco aos aqüíferos de uma 

região. 

 

3.1.2 - Vulnerabilidade Geral e Vulnerabilidade Específica 

 
Conforme salientado no item 3.2, a vulnerabilidade de um aqüífero depende 

também do tipo de poluente potencial.  A qualidade da água subterrânea pode ser muito 

vulnerável a uma carga de nitratos, no entanto ser pouco vulnerável a cargas de outra 

natureza. Tendo em consideração esta realidade, é cientificamente defensável avaliar a 

vulnerabilidade à poluição em relação a casos específicos de poluição, como nutrientes, 

poluição de origem orgânica, metais pesados (FERREIRA, 1997). Nesta maneira, surge 

o conceito de vulnerabilidade específica, que considera além das características 

intrínsecas do aqüífero, as características do poluente potencial. 

Porém, para a criação de mapas para contaminantes específicos ou para cada tipo 

de atividade, seria necessária uma enorme quantidade de mapas para cada região que se 

queira mapear. Esse procedimento causaria dificuldades na manipulação da informação 

e na interpretação dos resultados (HIRATA, 2001). Além disso, tais formulações 

exigiriam uma maior quantidade de dados, que dificultariam sua manipulação e 

induziriam a maiores erros. 
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Kumar e Engel (1994) compararam os resultados encontrados por dois distintos 

modelos de vulnerabilidade para uma área agrícola em Indiana (EUA). Os modelos 

comparados foram o DRASTIC (ALLER et al., 1985) e o SEEPAGE (RICHERT et al., 

1994). O SEEPAGE (System for Early Evaluation of Pollution Potential of Agriculture 

Ground-Water Environments) diferencia-se principalmente por ser um método que 

considera o potencial de atenuação do solo a determinados poluentes, e é utilizado para 

avaliar a vulnerabilidade das águas subterrâneas em áreas agrícolas, para contaminação 

por fertilizantes e pesticidas. Dentre as características consideradas no SEEPAGE 

podemos apontar a declividade do solo, profundidade da zona não saturada, o material 

da zona vadoza, o material do aquífero e as características ligadas ao potencial de 

atenuação do solo, como sua textura, seu pH, a quantidade de matéria orgânica contida 

no mesmo. 

Por ser um modelo específico à contaminação por um tipo de atividade 

poluidora (atividades agrícolas), e com uma gama maior de variáveis envolvidas, os 

resultados encontrados pelo SEEPAGE mostraram-se melhor distribuídos que os 

resultados encontrados no modelo DRASTIC, que teve os maiores erros relacionados à 

determinação de grandes áreas como pertencentes à classe “muito vulnerável”. 

No entanto, o grande número de variáveis e a dificuldade de obtenção e 

manuseio das mesmas, criam dificuldades à aplicação do modelo SEEPAGE, e outros 

modelos utilizados especificamente para determinados tipos de poluentes. 

Conseqüentemente, sistemas mais generalizados e menos refinados de mapeamento de 

vulnerabilidade de aqüíferos têm sido desenvolvidos por autores que acreditam que para 

um planejamento global, é possível a utilização de mapas integrados, sempre que se 

reconheça as limitações e possíveis erros que esta simplificação possa causar. 

 
3.1.3 - Definições das Classes de Vulnerabilidade 

 
Segundo Hirata (2001), a grande complexidade hidrogeológica dificulta a 

classificação da vulnerabilidade dos aqüíferos de forma absoluta, ou seja, torna difícil 

fazer com que cada unidade tenha significado sem a comparação com as outras. Com 

isso, a grande maioria dos métodos existentes classifica os aqüíferos de forma relativa. 
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Em um estudo realizado para toda Região Metropolitana de Recife, no ano de 

1994, a CPRM definiu cinco classes de vulnerabilidade para os aqüíferos de toda área. 

As classes definidas encontram-se descritas a seguir: 

 

• Vulnerabilidade Alta – Corresponde a áreas onde ocorrem águas explotáveis 

em aqüífero livre, a profundidade inferior a 10 metros subjacente a material de 

alta permeabilidade por porosidade, sem nenhum atenuante de conteúdo argiloso 

que retarde ou impeça a infiltração de elementos poluentes dispostos na 

superfície ou subsuperfície do terreno. 

 

• Vulnerabilidade Moderada – Corresponde a áreas onde ocorre água 

subterrânea a profundidade de 2 a 10m, subjacente a um material pouco 

permeável ou onde ocorre material de alta permeabilidade, em superfície, porém 

com água subterrânea a 30 m de profundidade. 

 

• Vulnerabilidade Baixa - Corresponde a áreas onde ocorre água subterrânea a 

profundidade superior a 40m, em aqüíferos confinados por materiais pouco 

permeáveis. 

 

• Vulnerabilidade Desprezível - Áreas onde não existem condições viáveis de 

explotação de águas subterrâneas, seja por sua ausência ou por sua 

inacessibilidade.  

  

Foster & Hirata (1988) têm sugerido uma definição prática de classes de 

vulnerabilidade de aqüíferos à poluição, como descrito no quadro a seguir (quadro 4): 

  

3.2 – Utilização de Geotecnologias nos Estudos de Vulnerabilidade 
Hidrogeológica - Sensoriamento Remoto em Base Orbital (SR) e 
Geoprocessamento 
 

Com a crescente escassez de recursos financeiros e de pessoal verificada nos 

diversos órgãos que tratam da questão ambiental, a utilização do sensoriamento remoto 

como fonte de dados a um custo relativamente baixo e com uma sistemática bastante 

satisfatória para estudos de diversas naturezas pode apresentar grande importância. 
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Desde a década de 1970, com a aplicação do sensor MSS Landsat aos dias atuais, 

percebe-se uma diminuição considerável no custo de uma imagem de satélite e um 

relevante avanço na capacidade de processamento de softwares e hardwares capazes de 

possibilitar uma melhor interpretação das mesmas (HOFFMANN E SANDER, 2007). 

 

Quadro 4: Classes de Vulnerabilidade 

Classes de Vulnerabilidade Definição Prática 

Extrema Vulnerabilidade e muitos poluentes, com relativo 

rápido impacto em muitos cenários de 

contaminação. 

Alta Vulnerável a muitos poluentes, exceto aqueles 

muito pouco móveis e pouco persistentes. 

Moderada Vulnerável a alguns poluentes, mas somente 

quando continuamente lançado. 

Baixa Somente Vulnerável a contaminantes conservativos 

em longo prazo, quando continuamente e 

amplamente lançado. 

Negligível Camadas confinantes com fluxo vertical 

descendente não significativo. 

Fonte: Adaptado de Hirata (2001). 
 

Nos estudos hidrogeológicos, percebe-se um grande potencial destas 

ferramentas, principalmente no que diz respeito ao uso de imagens orbitais no 

mapeamento de variáveis importantes na definição de áreas vulneráveis ou de risco à 

contaminação hidrogeológica, como no estudo de Stigter et al. (2005), que considera 

para a análise de vulnerabilidade, as classes de uso e cobertura do solo, gerados a partir 

de imagens orbitais, em Algarve, sul de Portugal. Porém, considera-se ainda reduzida a 

aplicação destas ferramentas para estudos hidrogeológicos, principalmente se 

comparado às outras aplicações. 

Porém, no que diz respeito ao uso de análises espaciais e ferramentas de 

geoprocessamento para estabelecimento de índices de vulnerabilidade, percebe-se um 

crescimento considerável do número de trabalhos e pesquisas desenvolvidos. Richert et 

al. (1994), Al-adamat et al. (2003), Thirumalaivasan et al. (2003), Pizani (2003), Cruz, 

A. (2004), Ruud et al. (2004), Stigter et al. (2005), Coridola et al. (2005), Nobre (2006), 
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Cruz, A. (2006) e outros, fizeram uso de ferramentas de geoprocessamento para análise 

e geração de mapas de vulnerabilidade em aqüíferos. 

A captura de informações materiais, sem o estabelecimento de um contato físico 

com os mesmos, com uso de sensores transportados por satélites (sensores orbitais), é 

denominada Sensoriamento Remoto em Base Orbital. Uma imagem digital gerada por 

sensoriamento remoto apresentará registros diferenciados, já que os materiais (alvos) 

componentes da área imageada apresentarão composições químicas e/ou propriedades 

físicas particulares, e com isso vão emitir, transmitir e absorver a radiação 

eletromagnética de maneira desigual. Cada alvo possuirá portanto uma resposta 

característica própria (devido à diferenciação física e/ou química dos mesmos, como 

mencionado acima), ou seja, cada material terá uma forma característica de interagir 

com a radiação incidente, constituindo-se assim a assinatura espectral (INPE, 2007).  

Quando as respostas espectrais de vários materiais são conhecidas, as 

propriedades de alvos desconhecidos podem ser determinadas pela comparação das 

respostas espectrais desses alvos com os dados de referência. Desta forma, podemos 

gerar mapas de uso e cobertura dos solos por classificação, ou seja, agrupamento de 

pixels com valores espectrais parecidos, pertencentes a uma mesma classe. 

Em sensoriamento remoto, qualquer que seja a área de interesse, a informação é 

caracterizada em função das propriedades dos objetos ou padrões que compõem a 

imagem. Portanto, extrair informação de imagens envolve o reconhecimento destes 

elementos. A maior parte dessa atividade requer grande capacidade de cognição por 

parte do intérprete, devido à complexidade dos processos envolvidos e à falta de 

algoritmos computacionais precisos o bastante para realizá-lo de forma automática. 

Os métodos de análise de dados de sensoriamento remoto podem se dividir em 

dois grandes conjuntos: a análise digital e a análise visual de imagens. No caso do 

processamento digital, são englobadas uma série de técnicas de manipulação numérica 

de dados, incluindo aplicações de correção atmosférica, conversões do tipo reflectância 

ou radiância para nível de cinza, nível de cinza para reflectância ou radiância, ampliação 

de contraste, filtragens, eliminação de ruídos, correção de padrão de antena, redução de 

distorções geométricas, rotações espectrais, principais componentes, razões entre 

bandas, transformações geométricas, classificações e geração de mosaicos, dentre 

outras.  
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Segundo Crosta (1992), o processamento digital de imagens de sensoriamento 

remoto (PDI) trata especificamente das técnicas utilizadas para identificar, extrair, 

condensar e realçar a informação de interesse para determinados fins, a partir de uma 

enorme quantidade de dados que usualmente compõem estas imagens. A aplicação 

destas técnicas em imagens multiespectrais tem-se mostrado como uma valiosa opção 

de aquisição de dados destinados às várias aplicações de pesquisa de recursos naturais. 

Nesta dissertação, fez-se uso de técnicas de multi-segmentação e classificação 

de imagens multiespectrais orientada a objeto para geração de mapas temáticos de uso e 

cobertura do solo. Segundo Cruz, C. et al. (2006), a classificação orientada a objeto 

busca simular técnicas de interpretação visual através da modelagem do conhecimento 

para identificação de feições, baseada na descrição de padrões identificadores (cor, 

textura, área, contexto), possibilitando o uso da técnica de vizinho mais próximo a partir 

da assinatura espectral, por áreas de treinamento, além da aplicação de modelos 

booleanos ou fuzzy que podem ser livremente construídos.  

Pinho (2005) aponta a utilização da classificação orientada a objeto como uma 

alternativa para suplantar as limitações das demais técnicas de classificação, tendo em 

vista que esta classificação faz uso de informações topológicas, como de vizinhança e 

contexto, e uso de informações geométricas, como forma e tamanho, no processo de 

classificação. 

A incorporação em Bancos de Dados Geográficos (BDG) dos dados levantados 

nos processos de mapeamento do uso e cobertura do solo, a partir de classificações 

automáticas, permite a disponibilização destes dados à operações de geoprocessamento 

e análises espaciais.  O modelo conceitual do BDG é definido de acordo com os dados 

incorporados ao mesmo, considerando o tipo de dados, seus atributos não-espaciais e 

suas representações geométricas associadas. Este banco pode ser subdividido em 

projetos, composto por níveis, camadas ou planos de informação, que variam em 

número, tipo de formato e de temas, conforme as tarefas e necessidades de cada estudo 

(CÂMARA et al., 2001). 

O geoprocessamento pode ser definido como um conjunto de tecnologias 

voltadas à coleta e tratamento de informações espaciais para um objetivo específico. 

Assim as atividades que envolvem o geoprocessamento são executadas por sistemas 

específicos para cada aplicação. Estes sistemas são mais comumente tratados como 

Sistemas de Informação Geográfica (SIG). 
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Um dos aspectos mais importantes do uso das geotecnologias é o potencial dos 

Sistemas de Informações Geográficas (SIGs) em produzir novas informações a partir de 

um banco de dados geográficos. Tal  capacidade é fundamental para aplicações como 

ordenamento territorial e estudos de impacto ambiental, caso em que a informação final 

deve ser deduzida e compilada a partir de levantamentos básicos (CÂMARA, 1993). 

Torna-se relevante também em estudos hidrogeológicos, quando desejamos estabelecer 

indicadores que permitam uma visão quantitativa da informação espacial. 

Um sistema de geoprocessamento pode ser tratado como tal, destinado ao 

processamento de dados referenciados geograficamente (ou georreferenciados), desde a 

sua coleta até a geração de saídas na forma de mapas convencionais, relatórios e 

arquivos digitais, devendo prever recursos para sua estocagem, gerenciamento, 

manipulação e análise (CÂMARA et al., 2001). 

 

3.3 - Os Aqüíferos Costeiros 
 

Grande parte das populações de todo mundo ocupam áreas costeiras, e nelas 

desenvolvem suas atividades econômicas e sociais. Para a sobrevivência e 

desenvolvimento destas populações, torna-se imprescindível a disponibilidade de 

recursos hídricos, e conseqüentemente, sua correta gestão. Nestas áreas, os recursos 

hídricos subterrâneos têm um papel fundamental, sendo em muitos casos, a única fonte 

de água disponível. 

Esta preocupação faz com que inúmeros estudos e iniciativas ganhem 

importância na comunidade científica. Cruz, A. (2006) destaca a realização de encontros 

científicos, comissões e painéis intergovernamentais, como por exemplo, o Conselho 

Intergovernamental do Programa Hidrológico Internacional (IHPIC) na década de 1970. 

Neste encontro foram levantadas questões importantes como a degradação dos aqüíferos 

costeiros devido ao impacto da ação humana, uma descrição geral dos problemas, 

estudos e métodos para a compreensão do balanço água doce/água salgada. Atualmente, 

destaca-se na comunidade hidrogeológica internacional o evento Sea Water Intrusion 

Meeting (SWIM), que reúne profissionais da área para o debate e desenvolvimento de 

técnicas para o uso sustentável das zonas costeiras, a cada dois anos. O resultado desse 

cenário é uma melhora dos métodos e técnicas que são empregados no estudo e gestão 
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desses corpos hídricos, destacando-se as técnicas computacionais (modelagem de 

aqüíferos costeiros), geoquímicas e de monitoramento dos aqüíferos costeiros. 

 

3.3.1 – Crescimento Populacional no Litoral Leste Fluminense 

 

Na Região Metropolitana do Rio de Janeiro e na região petrolífera de Macaé 

(que se localizam nos extremos oeste e nordeste, respectivamente, da área de estudo), 

vem ocorrendo um considerável aumento populacional de suas áreas periféricas (tabela 

1 e figura 1).  

 

Tabela 1: Crescimento Populacional dos Municípios do Litoral Leste Fluminense 

Municipio COD Pop-1990 Pop-1996 Pop-2000 C. A. (1990-2000) % (1990-2000) 

Búzios BUZ 8604 14358 18204 9600 111,58

Arraial do Cabo ADC 19866 21548 23877 4011 20,19

Cabo Frio CF 76311 101401 126828 50517 66,20

Iguaba IGU 8074 9715 15089 7015 86,88

Marica MAR 46545 60286 76737 30192 64,87

Saquarema SAQ 37888 44017 52461 14573 38,46

Casemiro de Abreu CAS 15650 20212 22152 6502 41,55

Rio das Ostras ROS 18195 28106 36419 18224 100,16

São Pedro da Aldeia SPA 42400 55432 63227 20827 49,12

Araruama ARA 59024 66148 82803 23779 40,29

Média MED  55,70

COD=Código; Pop=População; C.A. = Crescimento Absoluto; % = Crescimento percentual 
Fonte: Censo-IBGE 
 

Parte desse fluxo migratório tem como destino os municípios da região costeira 

do Estado do Rio de Janeiro onde, além do grande crescimento populacional, tem-se um 

considerável número de domicílios construídos para uso de veraneio. 

Alguns estudos apontam importantes alterações ocorridas em virtude de tal 

crescimento. Seabra (2006) relata mudanças significativas no uso e cobertura do solo 

entre os anos de 1985 e 2001 no município de Maricá. Dentre estas mudanças, destaca-

se a significativa redução das áreas de brejo (áreas úmidas), das faixas de areia e da 

vegetação de restinga (tabela 2).  
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Figura 1: Crescimento populacional em temos percentuais dos municípios do Litoral Leste 

Fluminense (1990-2000). 

 

Tabela 2: Alterações do uso e cobertura do solo no município de Maricá entre 1985-2001. 

CLASSES Área (m²) 
  TM (1985) ETM+ (2001) 

Afloramento Rochoso 3.590.470 3.592.553

Agua 33.772.768 32.786.385

Área Úmida 27.218.617 21.535.104

Areia 8.271.208 5.207.957

Atividades Agropastoris 119.860.922 120.149.860

Restinga 6.670.361 4.071.403

Solo Exposto 2.289.763 2.016.104

Urbanização Rarefeita 23.858.739 18.740.324

Urbanização Média 1.676.576 20.765.444

Vegetação 122.622.894 121.868.784

FONTE:  SEABRA (2006).  
 

Avançaram sobre estas classes, principalmente, a ocupação urbana de 

intensidade rarefeita e ocupação urbana de intensidade média. A redução da ocupação 

urbana de intensidade rarefeita (tabela 2) justifica-se por adensamentos urbanos 

verificados no estudo. Ou seja, diversas áreas anteriormente classificadas como 

ocupação urbana de intensidade rarefeita passaram a se tornar ocupação urbana de 

intensidade média. 
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Podemos afirmar que todo este crescimento e adensamento urbano do litoral 

leste do Rio de Janeiro promovem um significativo aumento por demanda de água, e 

por conseqüência um relevante aumento da explotação de água dos aqüíferos costeiros. 

Em alguns casos, o crescimento desta demanda pode provocar a salinização destas 

águas, principalmente se ocorrer o avanço da cunha salina. 

Cruz e Silva Jr. (2006) verificaram que a expansão da rede de distribuição de 

água na região, realizada pelas empresas vencedoras do processo de privatização do 

tratamento e distribuição de água, ocorrido nos últimos anos em vários municípios da 

área de estudo (Pró-Lagos, Águas de Juturnaíba, Águas de Niterói, CEDAE) não 

resultou ainda em uma melhoria significativa da situação. Portanto, grande parte destes 

aqüíferos são ainda alvos de intensa explotação e recebem uma elevada carga de 

efluentes domésticos, principalmente durante o verão, quando ocorre um aumento das 

populações devido ao fluxo de veranistas. 

 

3.3.2 - Intrusão Marinha no Litoral Leste Fluminense  

 

O avanço da cunha salina ocorre quando a cunha de água salgada do mar avança 

ou se mistura com as águas doces do aqüífero (CUSTODIO E BRUGGEMAN, 1987; 

JONES et al., 1999). Na situação natural, antes de iniciar o bombeamento, existe um 

gradiente hidráulico no aqüífero, que induz um fluxo de água doce em direção ao mar. 

Este fluxo natural de água doce mantém a cunha salina numa posição de equilíbrio. 

Quando é realizado um bombeamento excessivo das águas doces, o equilíbrio se rompe 

e ocorre o avanço da cunha, fenômeno designado de “intrusão marinha”. 

No equilíbrio natural, as águas do mar e das lagunas hidraulicamente conectadas 

com o oceano infiltram-se pelo subsolo e formam uma interface com as águas doces 

recarregadas a partir do continente, interface essa em constante movimento (figura 2). O 

lençol de água doce, menos denso que a água salgada, flutua por sobre a água salina 

delimitando uma superfície, muitas vezes difusa chamada zona de mescla. O estudo da 

forma, posicionamento e variação temporal desta interface são de extrema importância 

para preservação das águas subterrâneas. 
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Figura 2 – Fluxo natural de água doce em direção ao mar mantém a interface em equilíbrio 

(modificado de CUSTODIO E BRUGGEMAN, 1987). 

 

No contato entre as águas doce e salgada imiscíveis, pode haver alguma mistura, 

principalmente pela dispersão de escala micro e macroscópica. Neste caso, a água 

salgada é carreada de volta pelo fluxo de água doce subterrâneo para o mar. Assim, para 

que haja o balanço de sal na zona de interface, ocorre uma pequena entrada do fluxo de 

água salgada para o aqüífero de água doce. Esta entrada produz uma perda de carga ao 

longo da zona de mescla e a diminuição da profundidade prevista pela fórmula de 

Ghyben-Herzberg (CUSTODIO E BRUGGEMAN, 1987). 

Silva Jr. et al. (2002) apontam indícios de salinização a partir de diagramas de 

dispersão Cl-/Na-, em função da intrusão marinha, para o bairro de Piratininga, em 

Niterói-RJ e Itaipuaçu, distrito de Maricá-RJ. Este estudo conclui ainda que poços mal 

dimensionados, ou seja, abaixo da linha ótima de perfuração, tendem a captar água 

salgada pois ultrapassam a interface água doce-água salgada.  

Cruz e Silva Jr. (2006) encontram nas análises iônicas e no estudo das razões 

iônicas das águas subterrâneas do Litoral Leste Fluminense, localidades em que os 

valores indicam a contaminação dos aqüíferos por intrusão salina. Em quase todas as 

localidades estudadas foram encontrados teores de nitrato acima do valor esperado em 

águas subterrâneas. Valores altos de NO3
- podem ser indicativos de contaminação 

antrópica (esgoto, fossas sépticas, depósitos de lixo, resíduo animal, etc), 

principalmente no caso em questão, já que outras possíveis fontes são pouco prováveis 

de ocorrer. 
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IV - CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 
 

4.1 – Localização 
 

Situada a leste da cidade do Rio de Janeiro e tendo a RJ-106 como principal via 

de acesso, a área de estudo compreende os depósitos sedimentares costeiros dos 

municípios de Niterói, Maricá, Saquarema, Arraial do Cabo, Búzios, Iguaba, São Pedro 

da Aldeia, Araruama, Cabo Frio, Casimiro de Abreu e Rio das Ostras. A superfície 

estimada é de 881 km² e localiza-se entre as latitudes 22° 25’ 00’’S e 23° 00’ 00’’S  e 

longitudes 43° 09’ 00’’W e 41° 48’’ 00’’W (figuras 3 e 4).  

 
 

Figura 3: Localização da área de estudo.  
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4.2 - Geologia 
 

A área de estudo recobre dois importantes domínios tectono-magmáticos do 

estado do Rio de Janeiro: O Domínio Serra do Mar, e o Domínio Região dos Lagos 

(figura 5). O Domínio Serra do Mar ocupa a região centro-oriental, correspondendo 

geograficamente a microplaca Serra do Mar. É composto por uma sucessão de arcos 

magmáticos mostrando marcante polaridade temporal e composicional de W para E. O 

Domínio é ainda caracterizado por supracrustais que sofreram metamorfismo de baixa 

pressão / alta temperatura, na fáceis anfibolito, com abundante fusão parcial in situ 

(Complexo Paraíba do Sul). Essa unidade está exposta ao longo de todo domínio, o qual 

sofreu cavalgamento, com vergência de topo para NW, por parte das rochas que 

integram o domínio “Região dos Lagos” nos limites SE do domínio. Além dos 

granitóides orogênicos, o domínio apresenta um expressivo número de plútons pós-

tectônicos, circunscritos, de idade cambriana (CPRM, 2001). 

O domínio Região dos Lagos situa-se na porção mais oriental da província. É 

constituído por ortoganaisses paleoproterozóicos e por supracrustais (complexo Búzios) 

interpretadas como remanescentes de back arc. Foi metamorfizado na fáceis anfibolito 

superior, em evento colisional com cavalgamento para NW, sobre o Domínio Serra do 

Mar, durante os estágios terminais da colagem brasiliana, no Cambriano (CPRM, 2001). 

Os estudos realizados nesta dissertação limitaram-se às coberturas sedimentares 

que recobrem parte dos domínios acima mencionados. Estas coberturas, em grande 

parte, caracterizam-se pela presença de planícies costeiras que apresentam tendência de 

aumento na direção leste, formando no contato oceano-continente, extensos arcos de 

praia (MUEHE, 1982). O fato que marca a fisionomia da paisagem costeira da região 

estudada é o desenvolvimento dos cordões litorâneos (MUEHE, 1998), freqüentemente 

ocorrendo em forma de duplos cordões, dispostos paralelamente entre si e separados por 

uma depressão estreita (figura 6). Estes cordões imprimiram o aspecto retificado a todo 

o litoral, formando uma linha contínua, apenas interrompida pelos primórdios rochosos 

que separam as diversas baixadas costeiras. 
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Muehe e Corrêa (1989) apontam a migração dos cordões litorâneos em direção 

ao continente, até sua atual posição, em consonância com a elevação do nível do mar, 

estando o cordão mais interiorizado associado a ultima transgressão pleistocênica, e o 

cordão frontal à transgressão pós-glacial. O processo de retrogradação afeta ainda os 

cordões litorâneos frontais, que em muitos pontos são ultrapassados por ondas de 

tempestade (overwash). 

 

Figura 6: Duplos cordões no litoral de Itaipuaçu. 

 

 A morfologia dos cordões litorâneos repete o padrão típico encontrado em 

muitos pontos do litoral sudeste e sul, com o cordão mais interiorizado mais largo e 

mais elevado que o cordão frontal. A diferença de altura entre os cordões é em torno de 

2 a 4m, não sendo considerado nessa diferença de altura as formas deposicionais 

devidas à ação do vento (MUEHE e VALENTINI, 1998).  

Entre ambos os cordões litorâneos, e entre os cordões e os embasamentos 

cristalinos, destaca-se a presença de dois sistemas lagunares (TURC et al., 1999): 
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A) O sistema mais interno é formado por grandes lagunas que se situam entre as 

formações cristalinas e a barreira arenosa pleistocênica, tais como, Araruama, 

Saquarema, Guarapina e Maricá. Este sistema de lagunas maiores, localizadas entre a 

barreira interna e o cristalino, desenvolveu-se durante o Pleistoceno e foi novamente 

submerso durante a transgressão Holocênica;  

 

B) Entre as barreiras arenosas, pleistocênica e holocênica, originou-se um segundo 

sistema de lagunas formado por ocasião do máximo da última transgressão, que se deu 

entre 7000 e 5000 anos A.P. Essas lagunas são pequenas e pouco profundas e com 

tendência à ressecação. Na altura da laguna de Araruama, o segundo sistema apresenta-

se segmentado em um rosário de pequenas lagunas independentes, entre as quais 

destaca-se a laguna Vermelha. 

 
 4.3 – Geomorfologia e Solos 
 

As feições geomorfológicas presentes na área, segundo o Mapeamento 

Geomorfológico do Rio de Janeiro, realizado pela CPRM, foram; Colinas Isoladas, 

Maciços Costeiros e Interiores, Domínios Suaves Colinosos, Domínios Colinosos, 

Planícies Costeiras, Planícies Flúvio-Lagunares e Planícies Colúvio-Alúvio-Marinhas. 

As Planícies Colúvio-Alúvio-Marinhas são terrenos suaves, com gradientes 

convergentes à linha de costa e terrenos mal drenados com padrão de canais 

meandrantes. É comum, a presença de superfícies de aplainamento e pequena colina 

ajustada ao nível de base das Baixadas. Já as planícies Flúvio-Lagunares são planas, 

com terrenos muito mal drenados e com lençol freático subaflorante. 

As planícies costeiras são superfícies horizontais com microrrelevo ondulado de 

amplitudes topográficas inferiores a 20 m, geradas por processos de sedimentação 

marinha e/ou eólica. São terrenos bem drenados com padrão paralelo, acompanhando as 

depressões intercordões. 

Os solos mais presentes na região são os argissolos, gleissolos, espodossolos, 

neossolos flúvicos e planossolos.  Estão também presentes, porém com menor 

representatividade na área de estudos, os latossolos, cambissolos e afloramentos de 

rocha.  

Destacam-se na região de Maricá, os argissolos e os gleissolos (húmicos 

distróficos e húmicos salinos solódicos), aparecendo com menor relevância os neossolos 
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flúvicos eutróficos e afloramentos de rocha. Em algumas localidades de Araruama, São 

Pedro d’Aldeia, Iguaba Grande e Cabo Frio, nota-se com grande significância os 

Planossolos, que ocorrem principalmente em algumas baixadas de relevo aplainado da 

região litorânea, onde, em certas áreas, podem apresentar caráter solódico. Devido à sua 

posição topográfica, é comum ocorrer descontinuidade no material de origem, 

relacionado principalmente a sedimentos colúvio-aluvionares e gnaisses pré-

cambrianos, recobertos por sedimentos arenosos pouco espessos (CPRM, 2001). 

 

4.4 - Clima 
 

 A posição tropical e a proximidade da superfície oceânica, associados à 

dinâmica das massas de ar existentes na região, trazem importantes particularidades e 

diferentes tipos de clima ao litoral leste fluminense. Na parte ocidental, à oeste da lagoa 

de Araruama, temos a formação de um clima tropical, onde encontramos índices 

pluviométricos variando acima de 1000 mm ano. Na porção oriental, temos a formação 

de um clima semi-árido, com os menores índices de chuva do estado do Rio de Janeiro, 

destacando-se Arraial do Cabo, que apresenta médias pluviométricas inferiores a 750 

mm/ano (BIDEGAIN, 2002). 

 Na região semi-árida, a evaporação é maior que a precipitação, gerando um 

grande déficit hídrico em grande parte da área. Esta aridez tem sido correlacionada à 

maior distância entre a costa e as serras mais próximas, o que elimina a possibilidade de 

ocorrência de chuvas por efeito orográfico. Torna-se relevante ainda o efeito da 

ressurgência, que é o processo pelo qual a água fria de profundidade sobe à superfície. 

Este fenômeno ocorre no litoral de Arraial do Cabo e Cabo frio, e associados com o 

vento nordeste, podem ter forte influência no baixo regime de chuvas na região. Os 

ventos da região possuem direções variadas: NE (estável), S/SE (frente fria) e N/NW 

(chuvas de verão). 

 
4.5 - Uso e ocupação do solo no Litoral Leste Fluminense 

 

Fatores como a construção da Rodovia Amaral Peixoto e a construção da 

Companhia Nacional de Álcalis – CNA, ambas na década de 1940, acarretaram na 

primeira transferência significativa de contingentes populacionais para o litoral leste 

fluminense. Em seguida, com a construção da ponte Rio-Niterói (1974), inicia-se uma 
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fase de grandes estímulos para atividades turísticas, que acarretou em grandes 

modificações nas economias locais. Estimulou-se neste momento o turismo de “segunda 

residência” (casas de veraneio) com um grande incremento da construção civil e do 

crescimento do setor terciário da região (CASTRO, 1995). 

A formação de um fluxo migratório estimulado por oportunidades de emprego 

na construção civil, em serviços domésticos ou em atividades ligadas ao lazer, 

intensificou uma ocupação irregular na região, principalmente por pessoas que 

obtiveram acesso ao mercado imobiliário. As populações com maior poder aquisitivo 

ocuparam as regiões paisagisticamente mais favorecidas, dando inicio a um grande 

número de construções no entorno das lagoas e, também, na faixa oceânica. 

O processo de urbanização inadequada da região, que ocorre desde a década de 

1940 até os dias de hoje, é apontado como principal responsável pelas agressões aos 

sistemas ambientais presentes no litoral leste fluminense. Em seguida, destacam-se o as 

atividades salineiras, as atividades agropecuárias e o extrativismo irregular de conchas e 

areia, que também têm considerável participação na degradação ambiental de toda área. 

Destas razões surgiram às propostas de proteção e melhor conservação dos 

ecossistemas presentes no litoral leste fluminense (figura 7), principalmente no que se 

refere à ação do homem alterando o regime das águas e o desmatamento de 

remanescentes importantes de Mata Atlântica. Parte destas áreas está protegida em 

Unidades de Conservação (UCs) legalmente criadas (tabela 3). No entanto, a maioria 

das UCs encontra-se em situação precária em relação à fiscalização, outras necessitam 

de regularização fundiária, e a totalidade destas UCs apresentam carências de mão de 

obra qualificada e de infraestrutura para a sua efetiva implantação. 

 Segundo o Ministério do Meio Ambiente (MMA, 2002), através da Avaliação e 

Ações Prioritárias para a Conservação da Biodiversidade das Zonas Costeira e Marinha, 

a região de Cabo Frio e lagoa de Araruama foram consideradas áreas de extrema 

importância para a preservação, principalmente por serem áreas recobertas por uma das 

mais diversificadas vegetações de restinga da costa brasileira. De acordo com este 

relatório, o sistema lagunar de Maricá e de Saquarema também se configura como um 

dos mais importantes ecossistemas para preservação, principalmente por possuírem uma 

das mais importantes funções biológicas, que é a de criadouro de diversas espécies. 

Ambas as áreas têm como maiores ameaças, segundo o MMA: à pressão exercida pela 
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especulação imobiliária; dragagens e canalizações de lagoas costeiras; ausência de 

saneamento básico; e a construção de aterros. 

 

Tabela 3: Áreas de uso Restrito do Litoral Leste Fluminense 

 

NOME 

 

CATEGORIA 

 

ANO DE CRIAÇÃO 

 

ADMINISTRAÇÃO 

APA do Pau Brasil Uso Sustentável 2002 FEEMA 

APA de Maricá Uso Sustentável 1984 FEEMA 

APA de Massambaba Uso Sustentável 1986 FEEMA 

APA de Sapiatiba Uso Sustentável 1990 FEEMA 

APA da Bacia do Rio São 

João / Mico Leão Dourado 

Uso Sustentável 2002 IBAMA 

Reserva Militar da Marinha Uso Militar - Marinha do Brasil 

Reserva Ecológica de 

Jacarepiá 

Proteção Integral 1986 FEEMA 

 

Reserva Ecológica de 

Massambaba 

 

Proteção Integral 

 

1986 

 

FEEMA 

Parque Estadual da Serra da 

Tiririca 

Proteção Integral 1991 IEF 

Reserva Extrativista Marinha 

de Arraial do Cabo  

Uso Sustentável 1996 IBAMA 

Parque Natural Ecológico do 

Mico-Leão Dourado** 

Proteção Integral 1997 PMCF* 

   
*Prefeitura Municipal de Cabo Frio 
** Não existe a definição correta da área do Parque. A área considerada neste estudo foi  a que já 
se encontra demarcada, e sua delimitação foi possível após a realização de trabalho de campo. 
 
 
4.6 - Hidrogeologia 

 

A área de estudo é composta por aqüíferos do tipo granular, com variação lateral 

e perpendicular à linha da costa. Estes são decorrentes da formação da baixada litorânea 

durante os últimos movimentos de transgressão e regressão no Holoceno entre 5.000 e 

7.000 anos atrás. A baixada litorânea é formada por variações laterais, paralelas à linha 

de costa, de altos arenosos com vegetação rasteira típica de restinga e baixadas 
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alagadiças areno-argilosas, que compõem os charcos e mangues da região. O nível 

d’água é geralmente próximo à superfície, com profundidades de alguns centímetros até 

uns poucos metros. Na área dos areais, que corresponde aos locais de topografia mais 

elevada, a água é mais clara e geralmente menos salobra que a água das baixadas 

alagadiças. A qualidade da água está geralmente relacionada ao ambiente em que se 

encontram localizados os aqüíferos. De um modo geral, a salinidade da água aumenta 

com a proximidade do litoral e, ao mesmo tempo, com a profundidade, sendo também 

controlada pela maior ou menor densidade de ocupação. Há, contudo, como no caso do 

município de Cabo Frio, próximo à foz do Rio Una, outros fatores condicionantes à 

distribuição da salinidade das águas subterrâneas, como possíveis condicionantes 

estratigráficos e estruturais (CRUZ e SILVA JR., 2006). 

Nos cordões arenosos, a profundidade do nível d'água nas faixas centrais é mais 

elevada, tornando-se bem mais raso à medida que se aproxima do oceano e 

principalmente nas lagunas, aonde chega a atingir 1m. Tais características, 

principalmente nos aluviões, conferem aos aqüíferos livres alta susceptibilidade à 

contaminação bacteriológica. Outros fatores que predispõem o aqüífero livre da área 

estudada à elevada vulnerabilidade à contaminação bacteriológica são: a declividade nas 

áreas de baixada é praticamente nula, dificultando o escoamento da água; as áreas 

próximas às lagunas estão sujeitas à oscilação das marés e inundações periódicas em 

função de chuvas intensas; na maioria das vezes, as fossas sépticas ou sumidouros, 

construídos sem orientação técnica adequada, encontram-se muito próximos aos poços e 

os resíduos oriundos destas comunicam-se diretamente com a água que circula 

livremente pelos interstícios dos sedimentos; a construção dos poços é feita com 

deficiente sistema de proteção (CRUZ e SILVA JR., 2006). 

Os aqüíferos em meio poroso ou granular presentes na costa leste fluminense, 

alvo de maiores análises neste trabalho, subdivide-se em (CPRM, 2001): 

- Aqüíferos Alúvio-Lacustres – Formados por areias e argilas intercaladas com 

matéria orgânica, com intensa variação composicional. São aqüíferos livres, 

sobrepostos tanto em embasamento cristalino quanto a sedimentos mais antigos. 

Tem espessuras em torno de 20 m, podendo atingir até 100 m em algumas 

localidades. Suas águas são geralmente boas, podendo ser levemente ferruginosas. 
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- Aqüíferos de Cordões e Terraços Litorâneos – São formados por areias 

razoavelmente selecionadas, com matriz síltica e argilosa, de granulometria fina à 

grossa. São aqüíferos livres, rasos e normalmente salinizados. 
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V – METODOLOGIA 
 

O presente trabalho contou com a geração e manipulação de diferentes tipos de 

dados, adquiridos a partir de: a) imagens Landsat 7 ETM+ (Enhanced Thematic Mapper 

Plus); b) vetorização das folhas geológicas em 1:50.000 (DRM/RJ - Departamento de 

Recursos Minerais do Rio de Janeiro); c) vetorização de mapas temáticos produzidos 

pela CPRM (Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais); d) a partir do 

processamento dos dados do MDE (Modelo Digital de Elevação) SRTM (Shuttle Radar 

Topographic Mission) e; e) por levantamentos de campo e análises de laboratório. As 

diferentes etapas do trabalho foram organizadas pelos diferentes tipos de dados e o 

desenvolvimento das diferentes tarefas ocorreram de forma simultânea. Porém, em 

alguns momentos, tornava-se necessária a conclusão de uma fase, para que o produto 

gerado por ela pudesse servir de apoio à construção de um outro produto. As imagens 

Landsat ETM+ foram submetidas à segmentação e à geração de composições coloridas. 

As composições coloridas e as imagens sombreadas produzidas a partir do 

processamento dos mosaicos do DEM SRTM, apoiaram a elaboração dos mapas 

temáticos, principalmente no ajuste do limite da linha de costa e demais corpos hídricos. 

O processamento digital das imagens Landsat ETM+ e os trabalhos de campo 

realizados em duas campanhas de campo em maio e outubro de 2006 tornaram possível 

a construção do Mapa de Uso e Cobertura do Solo, na escala de 1:50.000. Os mosaicos 

do DEM SRTM deram origem não só às imagens sombreadas, como também aos planos 

de informação de declividade, aspecto e hipsometria. A mensuração de características 

de físico-químicas de poços localizados na área de estudos (em laboratório e in situ), 

assim como a utilização dos dados disponibilizados pelo projeto ACOST-Rio deram 

origem aos Mapas de Isovalores. 

Todos os dados e produtos gerados, assim como a base cartográfica adquirida 

junto ao IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), foram posteriormente 

incorporados ao Banco de Dados Geográficos (BDG). Os métodos utilizados para a 

determinação da vulnerabilidade dos aqüíferos presentes no litoral leste fluminense 

foram construídos após uma detalhada pesquisa bibliográfica, que teve um grande 

enfoque nos diversos modelos e critérios de determinação de vulnerabilidade das águas 

subterrâneas (figuras 8A e 8B). Nos próximos itens deste capítulo far-se-á uma 

descrição mais detalhada de cada uma destas etapas. 
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5.1 – Trabalhos de Campo e Coleta de Dados 
 

Além da disponibilização dos dados gerados pelas pesquisas realizadas durante o 

projeto ACOST-RIO, e também de dados gerados por diversos outros estudos efetuados 

após a realização deste projeto, como: Lowsby (2000); Lowsby e Alves (2000); Silva Jr. 

et al. (2002); Silva Jr. (2002); Cruz A. (2006), para o presente trabalho foram realizadas 

4 campanhas de campo, com objetivo de: realizar um reconhecimento recente da área de 

estudos; elaborar estratégias para amostragem e mapeamento; validar e ajustar os mapas 

temáticos; validar o mapa de uso e cobertura do solo; avaliar as principais 

características hidrogeológicas da região; a identificar e cadastrar os novos pontos de 

amostragem de águas subterrânea e coletar a água em alguns desses pontos para a 

medição de parâmetros físico-químicos in situ e posteriormente em laboratório realizar 

uma medição de cloreto. Nos trabalhos de amostragem e validação dos mapas 

temáticos, em especial o de uso e cobertura do solo, trajetos traçados em gabinete são 

percorridos em campo, e a bordo de um veículo e com auxilio de receptor GPS de 

navegação, são extraídos pontos de observação para conferência em gabinete (figura 9). 
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Figura 8B: Fluxograma de atividades 2 

 

 Em outras situações, alguns erros são corrigidos a partir de observações diretas, em 

cadernos de campo (mapas não corrigidos), no mesmo momento em que o erro foi 

identificado. Os trabalhos de campo foram realizados nos dias 09-04-2006, 28-05-2006, 18-

10-2006 e 21-10-2006. 

 

5.1.1 - Cadastramento de pontos d’água 

 
O município de Maricá, em especial o distrito de Itaipuaçu, foi escolhido como alvo 

de novas análises de Condutividade Elétrica (CE) e Concentrações de Cloreto (Cl), por se 

tratar de uma área de grade expansão urbana, com surgimento de inúmeras novas 

perfurações para extração de águas subterrâneas nos últimos anos. Destes fatores, surgiu a 
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suspeita de que neste distrito estivessem ocorrendo alterações no equilíbrio entre as águas 

subterrâneas doces com as águas salgadas do mar, com provável avanço da cunha salina. 

Cruz, A. (2006), em estudo recente, verifica o avanço da cunha salina na restinga de 

Piratininga, no Município de Niterói e na cidade de Rio das Ostras. Mapas de isovalores 

foram elaborados para a restinga de Piratininga e para a cidade de Rio das Ostras e seu 

entorno, para os dois principais aspectos de observação primária para a caracterização da 

intrusão salina, valores do íon cloreto e da condutividade elétrica (C.E.) in situ. 

Para este trabalho, foram realizados o cadastramento de doze novos poços, onde 

foram realizadas medições in situ de pH, temperatura da água, CE, e quando possível, 

foram medidas a profundidade do poço e o nível estático da água. Amostras de água foram 

recolhidas, e em laboratório foram mensuradas as concentrações de cloreto. 

 

 
Figura 9: Trajeto percorrido nos trabalhos de campo. 

 

Foram utilizados ainda oito pontos amostrais com dados de condutividade elétrica e 

concentração de cloreto, cadastrados no projeto ACOST-RIO. As medições realizadas por 

este projeto, na área em detalhe (figura 10), foram realizadas no ano 2000. 
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Figura 10 – Distribuição dos pontos amostrais para o Itaipuaçu. 

 

5.1.2 - Medida de dados físico-químicos em campo e laboratório 

 
Os sais dissolvidos e ionizados presentes na água transformam-na num eletrólito 

capaz de conduzir a corrente elétrica. Como há uma relação de proporcionalidade entre o 

teor de sais dissolvidos e a condutividade elétrica, podemos estimar o teor de sais pela 

medida de condutividade de uma água, ou seja, quando a condutividade é conhecida o seu 

teor salino é de aproximadamente dois terços desse valor. A unidade usada nas medidas de 

condutividade é o µS/cm, unidade derivada do Sistema Internacional de Unidades (SI). 

A condutividade elétrica foi medida in situ, através do aparelho digital da marca 

ANALION®, modelo C 702, com 3 escalas de medições, precisão de cerca de 1% e ajuste 

automático de temperatura para faixas entre 0 e 80ºC com faixa de referência para 25ºC. 

Foi necessário o ajuste do condutivímetro com uma solução padrão de 1,41 mS/cm antes de 
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serem efetuadas as medidas. Não existe necessidade de qualquer tipo de preparação para a 

realização da leitura dos valores, realizada diretamente na amostra. 

Através do pHmetro digital da marca ANALION® modelo PM-602 com faixa de 

medição de 0 a 14 e precisão de ± 0,01, puderam ser feitas as mensurações de pH das 

amostras. A calibração do aparelho com as soluções tampão 4,01; 6,86; 10,00, é necessária 

antes de serem efetuadas as leituras. Não há necessidade de preparação da amostra e a 

leitura pode ser feita diretamente na mesma. 

A temperatura da água foi obtida logo após a retirada da amostra do poço. As 

medidas de temperatura da água dos poços coletada em campo foram realizadas com um 

termômetro digital da ANALION® graduado nas escalas Celsius e Fahrenheit com faixa de 

medição de 1 a 112ºC. 

Doze amostras recolhidas em campo foram devidamente embaladas e transportadas 

em caixas de isopor até o Laboratório de Hidrogeologia do Departamento de Geologia da 

UFRJ (HIDROGEO), onde foram mantidas refrigeradas até o momento da medição do íon 

cloreto. O cloreto, em geral, é muito solúvel e muito estável em solução, e portanto 

dificilmente precipita. Geralmente está presente em todas as águas naturais, com valores 

situados entre 10 e 250 mg/L na águas doces. Não oxida e nem se reduz em águas naturais. 

É proveniente da lixiviação de minerais ferromagnesianos de rochas ígneas e de rochas 

evaporíticas tal como o sal-gema. As rochas ígneas são pobres em cloretos. A alta 

solubilidade e o lento movimento das águas no aqüífero vão provocando aumentos 

gradativos e constantes dos teores de cloretos nas águas subterrâneas na direção do fluxo. 

As águas subterrâneas apresentam geralmente teores de cloretos inferiores a 100 mg/L, e 

nas águas dos mares são abundantes com valores entre 18.000 e 21.000 mg/L, podendo 

chegar a 220.000 mg/L nas salmouras naturais (saturação). Com isso, os valores de 

concentrações de cloretos podem indicar a contaminação de aqüíferos costeiros por avanço 

da cunha salina. 
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5.1.3 – Medida de dados hidrodinâmicos em campo 

 

O nível estático e a profundidade dos poços foram medidos com auxílio do medidor 

de nível da marca JACIRI® com cabo de 200 m de comprimento e marcadores de leitura de 

metro em metro.Este aparelho funciona a partir de um sensor eletrônico que produz um 

sinal sonoro quando entra em contato com a água e fecha o circuito elétrico. Com ele foi 

possível obter os valores de profundidade do nível d’água e a dos poços em relação à 

superfície do solo. 

 

5.1.4 – Representação e interpretação de dados hidrogeoquímicos 

 

Os pontos onde foram realizadas as mensurações in situ e as análises químicas em 

laboratório, deram origem a dados pontuais, que foram posteriormente interpolados, dando 

origem aos Mapas de Isoconcentrações Iônicas. A construção dos mapas contou com a 

utilização do interpolador Inverso do Quadrado da Distância, disponível no software 

ArcGIS 8.3, com o uso da extensão Geostatistical Analyst (figura 11). 

Esta ferramenta permitiu a realização de uma avaliação dos dados quanto à 

distribuição, e a utilização de uma modelagem anisotrópica (figura 12), que foram de 

grande importância para o estudo. Esta relevância se justifica na distribuição desigual das 

variáveis mapeadas (CE, Cl-), já que na determinação do avanço da cunha salina em 

aqüíferos costeiros, é importante levarmos em consideração a existência de direções 

preferenciais da distribuição desta contaminação. 
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Figura 11 : Utilização do Geostatistical Analyst. 

 

  

Figura 12 : Adoção de parâmetros para definição da anisotropia. 
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5.2 – Geração dos Mapas Temáticos e Atributos 
 

A geração dos mapas (layouts finais), a incorporação de seus atributos em BDG, 

assim como a manipulação dos dados temáticos em ambiente SIG, foram tarefas 

desenvolvidas na plataforma ArcGIS 8.3®, que apresenta uma interface Windows, 

incluindo VBA (Visual Basic for Applications) na componente de 

personalização/programação. O ArcGIS 8.3® é constituído por 3 aplicações desktop: O 

ArcMap, o ArcCatalog e o ArcToolbox. O ArcMap permite para além da visualização de 

dados, a sua inquirição e análise. O ArcCatalog permite a gestão, criação e organização de 

dados geográficos e tabulares. O ArcToolbox é utilizado para a conversão de dados. Usando 

estas três aplicações é possível desempenhar tarefas que incluem a criação de mapas, a 

gestão dos dados, análise geográfica, edição de dados e geoprocessamento. 

 

5.2.1 - Modelo Digital de Elevação, Mapa Hipsométrico e Subprodutos 

 

Entre 11 e 22 de fevereiro de 2000 a NASA (National Aeronautics and Space 

Administration), juntamente com a NIMA (National Imagery and Mapping  Agency), a 

DLR (Agência Espacial Alemã) e a ASI (Agência Espacial Italiana) lançaram a missão 

SRTM com o objetivo de gerar um Modelo Digital de Elevação (MDE) da Terra usando a 

interferometria. Os dados foram liberados em duas resoluções diferentes: 1 arco de segundo 

(30 m) e 3 arcos de segundo (90 m). Os dados utilizados neste trabalho possuem esta última 

resolução, algo próximo a um pixel de 90 metros. 

Os Modelos Digitais de Elevação foram gerados por interferometria de radar. Neste 

processo, o sinal emitido é recebido por duas antenas separadas por uma distância fixa (60 

m), permitindo assim o cálculo da elevação da superfície, com uma precisão vertical 

absoluta de 16 metros (90% confiança). Os dados originais foram obtidos em formato 

raster, com resolução radiométrica de 16 bits , em formato HGT, projeção geográfica, 

elevações referenciadas para o geóide WGS 84 EGM 96 e datum horizontal WGS 84. 

 Recentes trabalhos científicos, como o de Barros et al. (2005) e Barros (2006), 

aprovam o uso dos modelos gerados por SRTM em escalas de 1:100.000, classe A, 

analisados à luz do Padrão de Exatidão Cartográfica (PEC). O uso do SRTM torna-se ainda 
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mais seguro em áreas de pouca movimentação do relevo, onde os erros encontrados são 

ainda menores. 

 

5.2.2 - Construção do Mapa Geológico 

 

Elaborou-se o mapa geológico a partir da vetorização das folhas geológicas; Baía de 

Guanabara, Maricá, Saquarema, Araruama, Cabo Frio, Farol do Cabo, Barra de São João, 

Morro de São João e Casimiro de Abreu, disponibilizadas pela DRM-RJ. A geração dos 

atributos temáticos de área (em metros e hectares) e perímetro foram possíveis com a 

utilização da extensão Xtools Pro. 

Os dados vetorizados foram posteriormente sobrepostos a composições coloridas 

geradas a partir de imagens Landsat 7 ETM+ (figura 13) e imagens sombreadas, para que 

fossem ajustados os limites das classes litológicas (polígonos) e a posição dos temas de 

estrutura geológica (linhas). As imagens sombreadas foram geradas a partir do MDE 

SRTM no software SPRING 4.3® possibilita visualizar as diferenças de relevo em uma 

dada região. A imagem sombreada é gerada a partir de uma grade regular sobre a qual é 

aplicado um modelo de iluminação. 

 

 

Figura 13: Ajuste da litologia à Imagem Landsat 7 ETM+. 
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5.2.3 – Elaboração do Mapa de Distribuição da Pluviosidade e Mapa de Recarga dos 

Aqüíferos 

 

A recarga ao aqüífero corresponde à quantidade de água meteórica que infiltra no 

subsolo até atingir o lençol freático. É através da recarga que o contaminante pode ser 

transportado verticalmente para o aqüífero, ou seja, quanto maior a recarga, maior a chance 

de um contaminante atingir o aqüífero. Sabe-se que além do input pluviométrico, a recarga 

relaciona-se fortemente a outros fatores, tais como: cobertura vegetal e uso do solo, 

topografia, condutividade hidráulica e tipo de solo.  

Al-adamat et al. (2003) estimaram a recarga a partir da soma de notas atribuídas 

para declividade, para os totais de chuva e para a permeabilidade dos solos para os 

aqüíferos costeiros no Jordão. Neste trabalho, foram considerados dados de pluviosidade e 

solos, vetorizados a partir Programa de Levantamentos Geológicos Básicos do Brasil, 

Geologia do Estado do Rio de Janeiro (CPRM, 2001) e, a declividade e a 

compartimentação geomorfológica, ambos extraídos do DEM SRTM (tabela 4). 

 

Tabela 4: Pesos e notas para o cálculo de recarga dos aqüíferos costeiros 

Compartimentos (peso 3) Notas Pluviosidade (peso 9) Notas 
Até 10 m  de altitude 0,3 < 800 mm 0,1 
10 – 20 m de altitude 0,5 800 - 900 mm 0,2 
20 – 40 m  de altitude 0,7 900 - 1000 mm 0,3 
> 40 m  de altitude 0,9 1000 - 1100 mm 0,4 

Declividade (peso 7) Notas 1100 - 1200 mm 0,5 
0 - 2 % 0,9 1200 - 1300 mm 0,6 
2 - 4 % 0,7 1300 - 1400 mm 0,7 
4 - 6 % 0,5 1400 - 1500 mm 0,8 
6 - 12 % 0,3 1500 - 1600 mm 0,8 
> 12 % 0,1 1600 - 1700 mm 0,9 

Solos (Peso 5) Notas 1700 - 1800 mm 0,9 
Gleissolos 0,1 > 1800 mm 1 
Neossolos Flúvicos 0,5   
Argissolos 0,6   
Planosso 0,7   
Espodossolo 0,9   
Dunas 1   
 

O valor de recarga foi calculado a partir da seguinte expressão: 
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Recarga Final = (peso do compartimento x nota da classe do compartimento) + (peso da 

declividade x nota declividade) + (peso da pluviosidade x nota pluviosidade) + (peso de 

solos x nota de solos) 

 

As classes de recarga foram definidas como: 

 

� Recarga Muito Alta – valor de recarga final acima de 16 pontos. 

� Recarga Alta - valor de recarga final entre 14 e 16 pontos. 

� Recarga Moderada - valor de recarga final entre 12 e 14 pontos. 

� Recarga Baixa - valor de recarga final entre 10 e 12 pontos. 

� Recarga Muito Baixa - valor de recarga final inferior a 10. 

  

 Os valores assim estimados carecem de confirmação de levantamentos de campo e 

medições de detalhe, para uma avaliação quantitativa. Um modo de realizar esta calibração 

foi empregado por Lowsby (2000) que realizou um cálculo baseado no fluxo para estimar a 

adequação de estimativas de recarga, resultando em valores variando entre 25 e 35 %  da 

precipitação. 

 

5.2.4 - Construção do Mapa Pedológico 

 

Elaborou-se o mapa pedológico a partir da vetorização dos dados do Estudo de 

Solos do Estado do Rio de Janeiro, vinculado ao Programa de Levantamentos Geológicos 

Básicos do Brasil. Geologia do Estado do Rio de Janeiro (CPRM, 2001). O mapa original 

contém os critérios utilizados para distinção e classificação dos solos e descrições das 

principais características das classes dominantes no estado, com referências aos ambientes 

em que ocorrem de forma mais expressiva. O mapeamento original fez uso de observações 

de campo, fotografias aéreas 1:60.000, imagens orbitais e uma base planialtimétrica na 

escala de 1:50.000. Produziu-se assim um mapa de solos em escala de 1:250.000, 

apresentado no Estudo de Solos do Estado do Rio de Janeiro em escala de 1:500.000. 

Para esta dissertação, a geração dos atributos temáticos de área (em metros e 

hectares) e perímetro foram possíveis com a utilização da extensão Xtools Pro. Assim 
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como no mapa geológico, as feições vetorizadas foram posteriormente sobrepostas à 

composições coloridas, geradas a partir de imagens Landsat 7 ETM+, para que fossem 

ajustados os limites das classes pedológicas (polígonos). Além da vetorização dos dados, 

destaca-se ainda o esforço de atualização da nomenclatura das classes de solo que, no 

mapeamento original, encontravam-se na formatação antiga.  

 

5.2.5 - Construção do Mapa de Profundidade das Águas Subterrâneas 

 

O mapa de profundidade das águas subterrâneas foi construído a partir de 

mensurações realizadas em 404 poços cadastrados no projeto ACOST-RIO e de 

mensurações realizadas em 88 poços cadastrados nos trabalhos de campo ocorridos no ano 

de 2006, para elaboração desta dissertação (figura 14). Durante realização dos trabalhos de 

campo, diversas regiões foram visitadas, e a partir de informações recolhidas das 

populações de diversos locais, pode-se trabalhar ainda melhor com a espacialização da 

profundidade do lençol freático. 

Percebeu-se uma forte relação entre os valores de profundidade do lençol freático 

encontrados nos pontos visitados, com os valores altimétricos extraídos do DEM SRTM. 

Ou seja, quanto maior a altitude, maiores os valores de profundidade do lençol. Esta forte 

relação contribuiu para a divisão das classes do mapeamento, e ainda norteou a definição 

dos limites espaciais de profundidades do lençol freático encontrados em toda região, que 

foram ajustados os limites topográficos encontrados no DEM. As classes de profundidade 

foram divididas em: inferior a 2 m, entre 2 e 4 m, entre 4 e 8 m e superiores a 8m. 
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5.2.6 – Construção do Mapa de Uso e Cobertura do Solo 

 

Para a construção do mapa de uso e cobertura do solo, foram utilizadas 2 cenas 

Landsat ETM+, com data de aquisição de outubro de 2000 e abril de 2001. Foi adotada a 

classificação orientada a objetos, com utilização do software Ecognition. A análise 

orientada a objetos foi possível após a realização de uma segmentação para a criação dos 

objetos reconhecidos na imagem, com parâmetros (similaridade 10) escolhidos a fim de 

atender a escala de mapeamento (1:50.000). Foram utilizadas na segmentação as bandas: 

1(azul); 2 (verde); 3 (vermelho); 4 (infravermelho próximo); 5 (infravermelho médio); 7 

(infravermelho distante). 

Após a segmentação tornou-se necessária a definição das classes temáticas a serem 

representadas no mapeamento. A definição das classes, assim como a escolha das amostras 

que representariam cada uma destas classes, baseou-se nos dados adquiridos em trabalho de 

campo, realizado no dia 28 de maio de 2006. Com utilização de GPS de navegação, 

câmeras fotográficas e observações de campo, pôde-se avaliar a distribuição dos diferentes 

usos na área de estudo, assim como a sua abundância na área a ser mapeada. Com isso, as 

classes para o mapeamento temático foram definidas como: 

1 - Afloramento Rochoso – Costões ou afloramentos no alto das serras. Rocha sã em 

superfície. 

2 - Areia - Cordões arenosos. 

3 - Água - Espelho d’água das lagoas, do oceano, ou de alguns rios. 

4 - Áreas Úmidas – Áreas alagadas, seja por serem áreas onde aflora o lençol freático 

(brejos) ou áreas de inundação de rios e lagoas. 

5 - Restinga - Terrenos cobertos por sedimentos marinhos, próximos ao mar e cobertos de 

plantas herbáceas características. 

6 - Mangue – Vegetação associada às margens de baías, enseadas, barras, 

desembocaduras de rios, lagunas e reentrâncias costeiras, onde haja encontro de águas 

de rios com a do mar. 

7 - Floresta - Nestas classes podemos inserir as florestas, as matas aluviais e demais 

vegetações, excetuando-se a vegetação de restinga e de mangue. 

8 - Reflorestamento – Áreas de plantio de eucaliptos para uso comercial. 
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9 - Pasto - Áreas de vegetação rasteira ou de pequenas capoeiras, utilizada para criação de 

gado. 

10 - Cultivo – Áreas de ocorrência de pequenas atividades Agrícolas. 

11 - Agropasto - Incluem-se nesta classe as áreas de sítios, áreas de pastagens ou pasto 

sujo associados a pequenas áreas de cultivo. Dentro destas áreas ocorrem ocupações 

muito rarefeitas e esparsas. 

12 - Salinas – Grandes piscinas construídas às margens das lagoas costeiras para extração 

de sal. 

13 - Solo Exposto – Dentro desta classe temos as áreas de exploração de saibro e 

pedreiras, temos também áreas que sofreram queimadas ou que naturalmente tenham 

os solo totalmente exposto (sem cobertura vegetal).  

14 - Campo Antrópico - Área de expansão da ocupação, em que os terrenos já se 

encontram loteados, com ruas cortando toda sua extensão. 

15 - Urbano Rarefeito – Nesta classe foram selecionadas as áreas de ocupação rarefeitas, 

com lotes vazios (com resquícios de restinga ou capim) intercalando as casas.  

16 - Urbano Médio – Nesta classe a ocupação se dá de forma contínua, com poucas 

interrupções (lotes vazios) entre as casas. Poucas são as construções com mais de 1 

pavimento, e mais raras ainda são as que ultrapassam 2 pavimentos. 

17 - Urbano Intenso – Áreas em que a ocupação se encontra muito verticalizada, com 

grande adensamento e poucas áreas verdes.  

 

Como dito anteriormente, foram selecionadas amostras de cada uma das classes a 

mapeadas. Tais amostras serviram para a definição dos descritores, que consistiu na 

caracterização de cada uma das classes através do seu comportamento espectral em cada 

uma das bandas, ou de operações aritméticas elaboradas a partir delas. Neste mapeamento, 

os descritores adotados foram: média e desvio padrão de cada uma das bandas, a razão de 

cada banda pela soma de todas as demais, o brilho, a soma das bandas do vermelho e 

infravermelho próximo (Banda 3 + Banda 4), e o NDVI (Índice de Vegetação por 

Diferença Normalizada). 

 Após a etapa de pré-classificação, realizada a partir das amostras das classes e da 

definição dos descritores, o trabalho contou com a realização da segunda visita de campo, 
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nos dias 21 e 22 de maio de 2006, que teve como objetivo a validação do mapeamento e a 

correção de alguns erros encontrados.  

 

5.3 - Elaboração do Mapa de Vulnerabilidade à Contaminação do Aqüífero 
 

O mapa de vulnerabilidade geral à contaminação dos aqüíferos costeiros do leste 

fluminense foi construído a partir de um modelo DRASTIC adaptado às particularidades 

encontradas na área de estudo. A complexidade dos parâmetros hidrogeológicos envolvidos 

no modelo torna inviável a classificação absoluta da vulnerabilidade dos aqüíferos 

costeiros, ou seja, torna difícil fazer com que cada unidade tenha significado sem a 

comparação com as outras. Com isso, o método aplicado classificou os aqüíferos de forma 

relativa e qualitativa. 

Por se tratarem de aqüíferos livres, em ambientes sedimentares, o parâmetro “meio 

aqüífero” e “características da zona vadoza”, arrolados do modelo DRASTIC original, 

foram representados pelo parâmetro “litologia do aqüífero”, que teve peso 4 na análise 

multicritério no modelo empregado para os estudos do litoral leste fluminense. As 

características dos solos e a condutividade hidráulica foram analisadas em conjunto, e 

representadas no modelo a partir do parâmetro “tipo de solo”, com peso 2. As classes de 

declividade foram determinadas em intervalos capazes de diferenciar as áreas em que a 

inclinação do terreno facilita ou dificulta a infiltração das águas precipitadas, de acordo 

com a área de estudo, que em geral apresentam baixas variações altimétricas.  

Os pesos e notas atribuídos aos temas e suas respectivas classes, considerados no 

modelo, podem ser observados no quadro 5. 

O mapa final de vulnerabilidade dos aqüíferos foi gerado a partir da interseção 

(intersection) das variáveis consideradas, em ambiente SIG (plataforma ArcGis), onde o 

somatório dos pesos de cada tema, multiplicados pela nota de cada classe, deram origem ao 

valor final de vulnerabilidade geral, como exemplificado na expressão abaixo. 

 

Vulnerabilidade Geral = (Psolos x Nsolos) + (Precarga x Nrecarga) + (Pdeclividade x Ndeclividade) + 

(Pprofundidade x Nprofundidade) + (Plitologia x Nlitologia) 
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Psolos - Peso do tema solos   Nsolos-Nota da classe de solo 

Precarga - Peso do tema recarga   Nrecarga-Nota da classe de solo 

Pdeclividade - Peso do tema declividade  Ndeclividade-Nota da classe de solo 

Pprofundidade - Peso do tema profundidade  Nprofundidade-Nota da classe de solo 

Plitologia - Peso do tema litologia   Nlitologia-Nota da classe de solo 

 

 

Quadro 5 – Pesos e notas atribuídos aos temas e classes do modelo de vulnerabilidade. 

Tipo de Solo 2 
Argissolos 0,4 
Duna 1 
Espodossolos 0,9 
Gleissolo 0,1 
Latossolo 0,7 
Neossolos Flúvicos 0,5 
Planossolo Solódico 0,7 
Recarga 3 
Recarga Muito Alta 1 
Recarga Alta 0,8 
Recarga Moderada 0,6 
Recarga Baixa 0,4 
Recarga Muito Baixa 0,2 
Declividade 5 
0 - 2% 1 
2 - 4% 0,8 
4 - 6% 0,6 
6 - 12% 0,4 
12 - 18% 0,2 
>18% 0,1 
Profundidade das Águas Subterrâneas 5 
0 - 2m 1 
2 - 4m 0,7 
4 - 8m 0,4 
> 8m 0,1 
Litologia do Aqüífero 4 
1Depósitos-Flúvio Lagunares 0,4 
2Depósitos Colúvio-Aluvionares 0,6 
3Depósitos Praiais Marinhos 0,9 
4Depósitos Praiais Marinhos e/ou Lagunares 0,8 
5Depósitos Praiais Marinhos, Eólicos e/ou Lagunares 1 
6Depósitos Lagunares 0,4 
7Formação Barreiras 0,2 
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OBS.:1Depósitos-Flúvio Lagunares - Areias e Lamas sobrejacentes a camadas de areias 

biodentríticas e/ou sedimentos lamosos de fundo lagunar, e ocorrências de turfas. Nos depósitos 

associados ao canal fluvial ocorrem areias e cascalhos. 
2Depósitos Colúvio-Aluvionares - Cascalhos, areais e lamas resultantes da ação de processos de 

fluxos gravitacionais e aluviais de transporte de material de alteração das vertentes. 
3Depósitos Praiais Marinhos - Areais quartzosas marinhas de granulometria fina a média. 

4Depósitos Praiais Marinhos e/ou Lagunares - Areais quartzosas marinhas e/ou lagunares, de 

granulometria fina a média e coloração acastanhada, recoberta por areias eólicas e matriz 

secundária composta por argilas e óxidos de ferro. 
5Depósitos Praiais Marinhos, Eólicos e/ou Lagunares - Areais Quartzosas esbranquiçadas, finas a 

médias, bem selecionadas, recobertas por areias eólicas na forma de depósitos eólicos mantiformes 

ou dunas transgressivas. Estratificações cruzadas de pequeno e grande porte nas fáceis eólicas. 
6Depósitos Lagunares - Areias e Lamas sobrejacentes a camadas de areias biodentríticas e/ou 

sedimentos lamosos de fundo lagunar, e ocorrências de turfas. 
7Formação Barreiras - Depósitos detríticos pobremente selecionados com granulometria cascalho, 

argilo-arenosas, e argilas geralmente contendo horizontes lateríticos. 

O valor mínimo de vulnerabilidade encontrado foi de 3,8 pontos, e o maior valor foi 

de 18,8 pontos. As classes de vulnerabilidade foram estabelecidas a partir de quebras 

naturais, em sete classes, como estabelecido no quadro 6 a seguir: 

 

Quadro 6: Classes de vulnerabilidade geral das águas subterrâneas da costa leste do RJ 

Pontuação obtida Classe de Vulnerabilidade 

3,8 a 7,8 pontos  Desprezível 

7,8 a 10,1 pontos  Muito Baixa 

10,1 a 11,7 pontos  Baixa 

11,7 a 13,2 pontos  Moderada 

13,2 a 14,8 pontos  Alta 

14,8 a 16,4 pontos  Muito Alta 

16,4 a 18,8 pontos  Extrema 
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5.4 - Elaboração do Mapa de Síntese: Vulnerabilidade Geral dos Aqüíferos e 
Uso e Cobertura do Solo 
 

A utilização de ferramentas de interseção, no software ArcGIS 8.3®,  e a 

disponibilidade dos temas de vulnerabilidade geral e uso e cobertura do solo, tornaram 

possível a elaboração de um mapa síntese entre estas informações, facilitando a análise 

conjunta destas duas importantes variáveis.  

O mapa de Vulnerabilidade Geral dos Aqüíferos e Uso e Cobertura do Solo permite 

a visualização do grau de vulnerabilidade dos aqüíferos para cada uso e cobertura do solo 

de toda área de estudo, sendo mais uma das ferramentas disponíveis para tomadas de 

decisão, no que diz respeito à melhor gestão dos recursos hídricos subterrâneos. As áreas 

de “Muito Alta” ou “Extrema” vulnerabilidade, associadas à atividades antrópicas que 

podem trazer risco à contaminação dos aqüíferos (ex: áreas urbanas sem saneamento 

básico, áreas agrícolas que utilizam fertilizantes, áreas de exploração mineral) merecem 

maiores análises e monitoramentos. 

As classes de uso e cobertura do solo presentes nas áreas de coberturas 

sedimentares do costa leste do estado do Rio de Janeiro foram representadas por cores no 

mapa síntese final, e os níveis de vulnerabilidade foram representados por rótulos, 

conforme descrito na figura 15: 

 

Figura 15: Legenda do mapa de vulnerabilidade geral dos aqüíferos e uso e cobertura do Solo. 

. 
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5.5 – Elaboração do Banco de Dados Geográficos 
 

A implementação de um Banco de Dados Geográficos, em plataforma ArcGis 8.3, 

prevê a organização dos dados em diretórios e subdiretórios, a criação de regras de 

nomenclatura dos dados e a criação de uma estrutura de metadados (quadro 7) capaz de 

assegurar que futuros usuários tenham o maior número de informações possíveis sobre o 

que esta sendo disponibilizado. Estes cuidados asseguram que os dados ou informações 

sejam facilmente recuperados para uso posterior, seja para uma simples produção 

cartográfica, seja para uma análise espacial avançada. 

A observação dos dados pode ser feita de forma interativa, onde os documentos 

principais (layers, tabelas ou gráficos) além de poderem ser visualizados em conjunto, 

podem também passar por diversas inquirições ou análises espaciais. 

 

Quadro 7: Exemplo da Estrutura do Dicionário de Metadados 

Nível Informação (Layer): Litologia 

Diretório Geologia 

Origem DRM-RJ 

Datum WGS 84 

Primitivo Gráfico Polígono 

Sistema de Coordenada CGS WGS 84 

Projeção Equidistante Retangular Cilíndrica 

Escala 1:50.000 

Campos da Tabela 

Tipo Texto 

Classes Texto 

Área (m²) Duplo (tamanho 10, precisão 2) 

Perímetro (m²) Duplo (tamanho 10, precisão 2) 
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VI – RESULTADOS 
 

6.1 - Mapeamento Temático e Geração dos Atributos 
 

 A base cartográfica adquirida junto ao IBGE, em conjunto com os mapas de uso e 

cobertura do solo, geologia, unidades de conservação, solos, geomorfologia, declividade, 

compartimentação do relevo, aspecto, sombreamento e vulnerabilidade dos aqüíferos, em 

escala de 1:50.000, foram incorporados ao banco de dados, e sua análise em conjunto 

possibilitou um melhor entendimento dos processos e fenômenos, que de maneira direta ou 

indireta, influenciam ou são influenciados pela vulnerabilidade das águas subterrâneas ou 

seu risco à contaminação. Atributos de área, posição geográfica (coordenadas), 

comprimento, classes temáticas e outras, estão disponíveis no BDG, fazendo parte com isso 

do ambiente de consultas, gerado em plataforma ArcGIS 8.3. 

 

6.1.1 – Modelo Digital de Elevação 

 

 O uso dos dados SRTM mostrou-se bastante satisfatório para a construção do mapa 

hipsométrico para toda área de estudos (figura 16). A partir do modelo, observamos que a 

maior parte da área mapeada é representada pelas Planícies Costeiras, Planícies Flúvio-

Lagunares e Planícies Colúvio-Alúvionares, que geralmente apresentam elevações 

inferiores a aproximadamente 20m. 

Na porção leste da área mapeada pode-se perceber a presença de um relevo mais 

colinoso, que possui elevações entre 40 e 80m, que na descrição geomorfológica da área de 

estudos são descritos como: Colinas Isoladas; Domínios Suaves Colinosos; Domínios 

Colinosos. Os Maciços Costeiros e Interiores estão presentes principalmente na porção 

oeste da área mapeada, nas serras que vão desde Marica à Saquarema, com elevações que 

vão desde valores superiores a aproximadamente 80m até altitudes superiores a 800m. 
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Figura 16: Modelo Digital de Elevação da área de estudo. 

 

6.1.2 - Mapa e Atributos Geológicos 

 

 A construção do mapa geológico em escala de 1:50.000 (figura 17), a partir da 

vetorização das folhas geológicas; Baía de Guanabara, Maricá, Saquarema, Araruama, 

Cabo Frio, Farol do Cabo, Barra de São João, Morro de São João e Casimiro de Abreu, 

disponibilizadas pela DRM-RJ, foram incorporadas ao SIG, e o geoprocessamento destes 

possibilitou a geração de atributos incorporados ao BDG. 

 A utilização da imagem Landsat ETM+ para melhor delimitação das classes 

temáticas, mostrou bons resultados principalmente nas classes vizinhas aos corpos d’água. 

As imagens sombreadas (figura 17) tornaram possíveis ajustes na localização das estruturas 

geológicas (falhas ou fraturas, brechas, diques e lineamentos), possibilitando com isso uma 

melhor representação deste tema. 
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6.1.3 - Mapa de Distribuição da Pluviosidade e Mapa de Recarga dos Aqüíferos 

 

A partir do mapa de distribuição da pluviosidade (figura 18) podemos perceber 

as variações existentes no regime de chuvas em toda a área de estudo. Encontram-se, na 

parte ocidental, índices pluviométricos variando acima de 1000mm/ano, enquanto na 

porção oriental, tem-se a formação de um clima semi-árido, com os menores índices de 

chuva do estado do Rio de Janeiro. Podemos ainda correlacionar os maiores índices 

pluviométricos à presença dos maciços litorâneos, o que é justificado pela ocorrência de 

eventos de chuva devido a processos orográficos. 

Os índices pluviométricos e a distribuição espacial dos diferentes tipos de solo 

foram os principais fatores condicionantes responsáveis pela variação dos índices de 

recarga dos aqüíferos costeiros da área de estudo (figura 19). Os temas declividade e 

compartimentos geomorfológicos refletiram numa baixa diferenciação dos valores finais 

de recarga, já que 82% da área possui declividade inferior a 2% e 73% da região 

localiza-se em planícies litorâneas, com altitudes inferiores a 10m. Os menores índices 

pluviométricos (menores que 800 mm/ano) associados a solos com pouca 

permeabilidade (gleissolos) resultaram nos menores valores de recarga (“muito baixa”). 

Os maiores valores (“muito alta”) foram verificados em áreas de ocorrência de solos 

permeáveis (espodossolos) associados a índices pluviométricos maiores que 1200 

mm/ano. 
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Figura 18: Mapa de Pluviosidade na área de estudo. 

 

 

Mapa de Recarga do Litoral Leste Fluminense 

 
 

Figura 19: Mapa de Recarga da área de estudo. 

Mapa de Distribuição da Pluviosidade do Litoral Leste Fluminense 
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6.1.4 - Mapa Pedológico 

 

Percebe-se a partir do mapa, que os solos com maior expressão espacial na área 

de estudo são os gleissolos, que são solos relativamente recentes e pouco evoluídos, 

geralmente de idade quaternária. Os neossolos flúvicos, também pouco evoluídos, são 

desenvolvidos a partir de depósitos aluviais recentes e são mais facilmente encontrados 

no alto curso dos rios das baixadas litorâneas. Os espodossolos estão presentes 

principalmente nas áreas dos cordões arenosos que vão desde Maricá a Rio das Ostras, e 

estão associados a sedimentos de origem marinha. Em algumas outras planícies, 

principalmente no município de Cabo Frio, encontram-se os planossolos, que tem seu 

material de origem geralmente relacionado a materiais colúvio-aluvionares e gnaisses 

pré-cambrianos. Observa-se ainda, porém com menor representatividade na área 

mapeada, a presença dos latossolos, cambissolos e argissolos (figura 20).  

 

 

 
 

Figura 20: Mapa de Solos da área estudada. 
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6.1.5 - Mapa de Profundidade das Águas Subterrâneas 

 

 Os resultados encontrados a partir do mapa de profundidade das águas 

subterrâneas caracterizam a área de estudo como uma região em que as águas 

subterrâneas, na grande maioria das vezes, encontram-se próximas à superfície. Os 

aqüíferos costeiros do litoral leste fluminense, em mais de 85% dos casos, possuem 

profundidades inferiores a 4 m, principalmente nas áreas próximas à linha de costa, 

próximas às lagoas costeiras e em depósitos fluviais e lagunares encontrados ao longo 

de toda área mapeada. Os poços, em que a profundidade no nível d’água encontra-se 

acima de 8 m, geralmente estão localizados em áreas de depósitos de materiais 

provenientes das encostas dos maciços litorâneos (figura 21).  

 Figura 21:  Profundidade do Lençol Freático na área de estudo. 

Profundidade das Águas Subterrâneas 
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6.1.6 - Mapa de Uso e Cobertura do Solo 

 

 O litoral leste fluminense caracteriza-se, segundo o uso e cobertura do solo, por 

ser uma região em que as atividades agropecuárias são predominantes. As pastagens 

cobrem 68,12% da área mapeada, sendo as gramíneas a cobertura de maior abundância. 

Nas área de ocorrência das coberturas sedimentares (área de estudo), as pastagem 

representam 30,83 % da cobertura.  O espelho d’ água das lagoas destaca-se por 

apresentar uma cobertura de 17,43% do litoral leste fluminense (19,69 % da área de 

estudo), mesmo que os sucessivos aterros e assoreamentos tenham ao longo dos anos 

reduzido estes valores (tabela 5 e figuras 22 e 23). 

 

Tabela 5: Área e percentual do uso e cobertura do solo no litoral leste fluminense 

Classes 

Área Total (km²) 
Em toda área 
mapeada 

Área Total (km²) 
Coberturas 
Sedimentares 

% 
Em toda área 
mapeada 

% 
Coberturas 
Sedimentares 

Afloramento Rochoso 3,58 0,00 0,01 0,00

Agropasto 209,48 116,08 1,53 7,59

Áreas Úmidas 44,27 301,20 0,17 2,72

Areia 34,69 41,72 0,13 1,37

Campo Antrópico 9,15 21,04 0,03 0,12

Cultivo 9,57 1,76 0,05 0,02

Floresta 651,08 0,27 10,11 13,79

Mangue 6,26 210,98 0,04 0,40

Pasto 1.044,30 6,16 68,12 30,83

Reflorestamento 17,61 471,59 0,09 0,03

Restinga 57,86 0,39 0,21 3,13

Salinas 43,80 47,92 0,18 2,84

Solo Exposto 3,88 43,56 0,01 0,14

Urbano Rarefeito 226,42 2,18 1,28 12,21

Urbano Intenso 5,81 186,81 0,06 0,05

Urbano Médio 110,98 0,73 0,55 5,04

Corpos D' Água 304,00 77,09 17,43 19,69

Total 2.782,74 1.529,49 100 100
 

Segundo o mapeamento de uso e cobertura do solo (figura 24), as áreas 

florestadas, que representam 10,11% da área mapeada e 13,79 da área de estudos, são 

encontradas, em sua maioria, nas encostas dos maciços litorâneos. Nestas encostas a 

vegetação encontra-se menos fragmentada que em outras áreas. Tais fatos podem estar 

fortemente relacionados à dificuldade de ocupação das áreas mais íngremes para 

atividades de pastagem. 
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13,79

10,8
7,59

Urbano Corpos d'água Pasto Floresta Agropasto Demais Usos

 
Figura 22: Percentual do uso e cobertura do solo na áreas de coberturas sedimentares do 

litoral leste fluminense.  

 

As áreas urbanas encontram-se distribuídas principalmente ao longo de toda 

faixa mais próxima do mar e ao longo das margens das lagoas costeiras. As ocupações 

são geralmente com pouca ou nenhuma verticalização, com exceção de grande parte do 

municipio de Niterói e algumas áreas do município de Cabo Frio. 

Nota-se ainda, em todos os municipios comtemplados no estudo, a forte 

presença de agentes imobiliários envolvidos na negociação de terrenos em áreas de 

brejo, de encostas e de restinga, e em algumas outras áreas nota-se ainda a ocupação 

irregular por famílias de pouco pode aquisitivo. Essas ocupações fazem com que a 

vegetação de restinga, 3,13% da área, esteja em sua enorme maioria em áreas de 

preservação ambiental , sobretudo na APA de Maricá e na APA da Massambaba, ou em 

areas de controle militar. 

 

Figura 23: Ocupações irregulares na praia de Itaipuaçu - Maricá. 22-10-2006.
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6.2 – Mapas de Condutividade Elétrica e de Concentração de Cloretos 
 

A partir dos mapas de isoconcentrações iônicas, elaborados para faixa costeira de 

Itaipuaçu, pode-se analisar a distribuição de dois aspectos de observação primária para a 

caracterização da intrusão salina, os valores de íon cloreto e da condutividade elétrica (CE) 

in situ (tabelas 6 e 7). 

O resultado encontrado através dos mapas de isovalores de cloreto em Itaipuaçu 

(figuras 25 e 26), para os anos de 2000 e 2006, mostra que a concentração deste íon é maior 

a medida em que nos aproximamos da linha de costa. É um resultado esperado pela grande 

influência do mar somado a densidade demográfica da região, onde se utiliza muito as 

águas subterrâneas, principalmente no verão. A análise entre os mapas gerados a partir dos 

dados do ano de 2000 e de 2006, sugerem um possível avanço da intrusão salina durante 

estes anos. 

Um fato relevante a ser observado são os altos valores de concentração do íon 

cloretos encontrados para o ponto ITA-32 (para os pontos amostrados em 2000) e para o 

ponto ITA-7 (para os pontos amostrados em 2006), que foram 199 mg/l e 70 mg/l 

respectivamente. Ambos os pontos localizam-se ao norte da área mapeada e são os pontos 

mais afastados da linha de costa. Estes resultados podem estar relacionados à evaporação de 

lagunas hipersalinas e consecutiva iluviação de sais dissolvidos, fato que justificaria a 

presença de concentrações tão elevadas de cloreto sob depósitos lagunares. 

Observando os mapas de isovalores de condutividade elétrica (C.E.) para os anos de 

2000 e 2006, para esta região (figuras 27 e 28) nota-se que ocorre o mesmo comportamento 

visto para o íon cloreto, ou seja, na parte costeira os valores de CE são bem mais elevados 

que para o interior da área mapeada. Nota-se ainda, que os pontos ITA-32 e ITA-7 

apresentam também para CE, valores mais elevados que os demais analisados em toda 

região. Os valores encontrados para os pontos ITA-32 e ITA-7 foram de 960 µS/cm e 70 

µS/cm respectivamente. 

Os mapas de condutividade elétrica e de concentração de cloretos apontam possíveis 

associações entre os depósitos sedimentares existentes na região e as concentrações de sais 
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nas águas subterrâneas, ou seja, os limites entre as classes de valores de cloreto e 

condutividade elétrica alteram-se nos contatos entre litologias. 

 

Tabela 6: Parâmetros físico-químicos analisados em 2000- Itaipuaçu-Maricá 

Ano de Coleta: 2000 

POÇO [pH] in situ [CE] 10-8 µS/cm in situ Cl (mg/L) 

ITA 32 5.95 960 199 

ITA 33 5.99 142 27.24 

ITA 34 5.97 71 13.34 

ITA 35 5.49 310 46.3 

ITA 39 6.08 262 28.21 

ITA 43 4.91 229 28.37 

ITA 45 6.37 118 20.22 

ITA 54 5.32 114 19.04 

 

 

Tabela 7: Parâmetros físico-químicos analisados em 2006- Itaipuaçu-Maricá. 

Ano de Coleta: 2006 

POÇO [pH] in situ [CE] 10-8 µS/cm in situ Cl (mg/L) 

ITA 1 4.49 471 22 

ITA 2 4.97 510 41 

ITA 3 5.3 591 42 

ITA 4 5.64 411 44 

ITA 5 5.3 119 22 

ITA 6 5.78 135 23 

ITA 7 5.3 405 70 

ITA 8 5.05 225 20 

ITA 9 6.65 218 25 

ITA 10 6.03 512 45 

ITA 11 4.62 358 32 

ITA 12 5.2 318 40 
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Figura 25: Mapa de isoconcentrações de cloreto para o ano de 2000. 
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Figura 26: Mapa de isoconcentrações de cloreto para o ano de 2006. 
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Figura 27: Mapa de Condutividade Elétrica para o ano de 2000. 
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Figura 28: Mapa de Condutividade Elétrica para o ano de 2006 
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6.3 - Mapa de Vulnerabilidade à Contaminação dos Aqüíferos 
 

O modelo utilizado para a elaboração do mapa de vulnerabilidade à contaminação 

dos aqüíferos costeiros da área de estudo (figura 29) mostrou-se bem adaptado às 

particularidades da região, uma vez que os resultados apresentados no mapa demonstram 

forte correlação com as condições observadas em campo. 

As áreas cobertas por sedimentos costeiros marinhos, bem próximas à linha de 

costa, caracterizaram-se na grande maioria das vezes como áreas de “extrema” 

vulnerabilidade ou ainda com áreas de “muito alta” vulnerabilidade geral á contaminação. 

Isto se deve ao fato destas áreas possuírem o lençol freático bem próximo à superfície, por 

serem áreas planas de baixa declividade, e por serem formadas por materiais de alta 

permeabilidade. As áreas de extrema vulnerabilidade correspondem a pouco menos de 10% 

de toda área mapeada, e as áreas de “muito alta” vulnerabilidade cobrem aproximadamente 

18 % da área. 

As áreas de “alta” vulnerabilidade encontraram-se distribuídas por toda área de 

estudos, correspondendo a um total de pouco mais de 21% de toda a área analisada. As 

áreas de vulnerabilidade “moderada” ocupam aproximadamente 22 % da área mapeada, e 

são representadas, em geral, por coberturas sedimentares pouco permeáveis e um pouco 

mais afastadas da linha de costa. Nestas áreas, o lençol encontra-se em profundidades entre 

dois e quatro metros, em terrenos de pouca declividade. 

Os terrenos de “baixa” e “muito baixa” vulnerabilidade, com totais de 22% e 6% de 

área mapeada respectivamente, localizam-se, de uma maneira geral, nas áreas mais 

afastadas da linha de costa, com coberturas sedimentares provenientes de materiais de 

encosta ou de depósitos fluviais. Nestas regiões encontram-se os maiores valores de 

profundidade do lençol (acima de 4 m) e de declividade (acima de 4%) mapeados na área. 

Em todo mapeamento, poucas áreas foram consideradas com um nível de 

vulnerabilidade “desprezível”, totalizando bem menos que 1% de toda a área de estudo. 

Nestas áreas, ocorrem boa parte de todas as condições desfavoráveis para a percolação de 

qualquer material que possa causar prejuízos aos aqüíferos costeiros, como maiores 

declividades, altas profundidades do lençol freático e presença de materiais com baixíssima 

permeabilidade. 
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6.4 - Mapa de Síntese: Vulnerabilidade Geral dos Aqüíferos e Uso e 
Cobertura do Solo 
 

O mapa de Vulnerabilidade Geral dos Aqüíferos e Uso e Cobertura do Solo 

facilita a visualização do grau de vulnerabilidade dos aqüíferos para cada uso e 

cobertura do solo na área de estudo, permitindo uma análise em conjunto destas duas 

importantes variáveis (figura 30). A partir destas observações, podem-se apontar quais 

são as áreas em que os usos podem ser considerados inapropriados ou arriscados para a 

qualidade das águas subterrâneas, ou ainda as áreas em que os usos podem ser 

considerados adequados ao grau de vulnerabilidade encontrado. 

Considerando a problemática existente entre a vulnerabilidade geral dos 

aqüíferos costeiros do leste fluminenses e o atual uso e cobertura do solo em toda a 

região, destaca-se a preocupante sobreposição das áreas mais vulneráveis encontradas, 

ou seja, as áreas de “extrema” e “muito alta vulnerabilidade”, com as mais 

significativas faixas de ocupação urbana. Podemos, a partir do mapa, afirmar que pouco 

mais que 45% de todas as áreas ocupadas estão localizadas sob áreas de “muito alta” ou 

“extrema” vulnerabilidade, correspondendo a aproximadamente 11% de toda área de 

estudo. As áreas de pasto encontram-se na grande maioria das vezes em áreas “baixa” 

ou “moderada” vulnerabilidade, enquanto as de agropasto geralmente encontram-se 

localizadas nas faixas de “moderada” e “alta” vulnerabilidade. Todas as salinas 

encontram-se em áreas que vão de alta à extrema vulnerabilidade, criando uma situação 

inapropriada para estas regiões. 

A versão final do mapeamento é apresentado em articulações de 1:100.000, com 

a utilização da banda 3 da imagem Landsat 7 ETM+ de outubro de 2002 como fundo, 

com a utilização do sistema de projeção equiretangular cilíndrica (conhecida como 

LATLONG) e datum WGS84. As classes de uso e cobertura do solo são representadas 

por cores e os níveis de vulnerabilidade por rótulos, como apresentado na figura 30. As 

demais articulações serão apresentadas nos anexos deste trabalho. 
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6.5 - Banco de Dados Geográficos 
 

O banco de dados geográfico (BDG) deste trabalho facilita a observação 

conjunta dos dados geográficos. As variáveis são gerenciadas através do ArcMap 8.3., 

com a organização dos dados em 14 diretórios, separados por temas específicos (figura 

31). Foram elaboradas as regras de nomenclatura dos dados, e realizada a construção da 

estrutura de metadados.  

 

 

Figura 31:Tela de  Estrutura de Dados do software ArcGis. 

 

 
Figura 32: Ilustração de tela de consulta ao BDG do software ArcGis. 
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O armazenamento em formato digital facilita a recuperação e disponibilização 

dos dados produzidos. A inserção de dados de diferentes datas, sejam dados antigos ou 

futuras análises, contribui para estudos de monitoramento ou construção de cenários 

futuros. O SIG elaborado neste trabalho permite a apresentação dos dados como: mapas; 

tabelas; gráficos; ou ainda pode contribuir para confecção de relatórios. 

O BDG permite a inclusão de novos temas ou geração de novas informações, 

através de ferramentas de geoprocessamento e de análise espacial, possibilitando assim 

a utilização destes dados em outros trabalhos científicos na região. A consulta aos dados 

(figura 32) permite a observação dos padrões de distribuição dos fenômenos, a relação 

espacial das variáveis presentes na área analisada. A consulta pode ser realizada em 

softwares capazes de identificar a estrutura dual shapefile, ou que sejam capazes de 

realizar a importação destes dados. 
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V – CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 
 

A utilização de ferramentas de geoprocessamento e produtos de sensoriamento 

remoto apresentaram bons resultados para a caracterização da vulnerabilidade dos 

aqüíferos costeiros do litoral leste fluminense, caracterizando-se de fato como um 

conjunto de soluções de baixo custo, com dados precisos e mais atualizados.  

Os resultados apresentados pelo modelo digital de elevação (MDE), gerado a 

partir dos dados do SRTM, em resolução de 90m, mostraram-se bastante satisfatórios 

para a geração do mapa de declividade e para a geração das imagens sombreadas, em 

escala de 1:100.000. A utilização de dados SRTM com resolução de 30m, poderia 

resultar no futuro em produtos muito mais precisos e com resultados ainda mais 

satisfatórios para os estudos costeiros do litoral leste fluminense. 

A construção do mapa de recarga dos aqüíferos costeiros foi possível a partir da 

interseção do mapa de isoietas do Estado do Rio de Janeiro, presente no Programa de 

Levantamentos Geológicos Básicos do Brasil (CPRM, 2001), dos mapas de declividade 

e de compartimentação geomorfológica, provenientes, mais uma vez, do MDE SRTM. 

Os pesos e notas dados a cada um dos temas envolvidos na construção de um 

valor de recargas, e a definição dos limites das classes de recarga, resultaram num mapa 

que caracteriza, de forma bastante coerente e relativa, a recarga dos aqüíferos costeiros 

do litoral leste fluminense. A utilização de mapas temáticos de maior detalhe (mapa de 

solos, declividade e compartimentos) além de dados de pluviosidade que representem 

melhor a distribuição das chuvas na área de estudo, resultaria em um mapa final de 

recarga com melhor precisão. 

A construção do mapa temático de geologia, a partir dos dados cedidos pelo 

DRM-RJ (1:50.000), contou ainda com a utilização de imagem landsat ETM+ (2002) e 

MDE SRTM para o melhor ajuste dos limites das classes geológicas e melhor 

posicionamento das estruturas geológicas. O mapa de solos, vetorizado a partir do 

Programa de Levantamentos Geológicos Básicos do Brasil, também teve os limites de 

suas classes ajustados à imagem landsat ETM+ e MDE SRTM, resultando num produto 

mais ajustável aos demais temas. Os resultados encontrados em ambos os mapas, o 

geológico e o de solos mostraram-se muito satisfatórios e contribuiu de forma muito 

positiva para a construção do produto final, o mapa de vulnerabilidade geral dos 

aqüíferos costeiros. A utilização de um mapa pedológico em escala original superior à 
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utilizada (1:250.000), contribuiria significativamente para um melhor mapa de 

vulnerabilidade geral. 

O mapa de profundidade das águas subterrâneas apresentou resultados bastante 

satisfatórios, muito próximos da realidade observada em campo. Para o seu 

aperfeiçoamento, tornam-se necessárias outras visitas de campo, principalmente nos 

municípios de Cabo Frio e São Pedro da Aldeia. 

A utilização de técnicas de sensoriamento remoto para a construção do mapa de 

uso e cobertura do solo, com utilização da classificação orientada ao objeto, mostrou 

resultados muito mais satisfatórios que os métodos tradicionais, o que refletiu num 

menor esforço de edição do mapa final. O levantamento de dados a partir das imagens, 

levantamentos de campo e de bibliografias existentes, assim como a inserção destes em 

um banco de dados geográficos e seu processamento, foram capazes de gerar 

informações capazes de nos levar a conclusões que indicaram a ocorrência e localização 

de alterações causadoras de impactos no meio ambiente. O estudo apontou ainda que as 

ocupações vêm se intensificando nas áreas já antes loteadas, ou seja, vêm ocorrendo 

significativos adensamentos urbanos, o que pode acarretar em problemas como o 

aumento excessivo e setorizado do consumo d’água do aqüífero, criando condições 

favoráveis para o avanço da cunha salina (águas subterrâneas provenientes do mar) e a 

possível contaminação das águas subterrâneas. Uma outra questão a ser levada em 

consideração é a destinação do esgoto doméstico, que pode ser ainda considerada uma 

outra fonte potencial de contaminação destas águas, o que aumenta mais ainda a 

necessidade de melhores avaliações a respeito destas questões. 

 Os resultados encontrados através dos Mapas de Condutividade Elétrica e de 

Concentração de Cloretos, em Itaipuaçu, para os anos de 2000 e 2006, mostra que a 

concentração de sais nos aqüíferos é maior a medida em que nos aproximamos da linha 

de costa, o que era um fato esperado, pois se observa um crescimento excessivo da 

utilização das águas subterrâneas nesta região, principalmente no verão. Os mapas 

apontam ainda uma forte ligação entre a concentração de sais presentes nas águas da 

região e os diferentes tipos de coberturas sedimentares existentes. 

 A escolha de um método para análise da vulnerabilidade geral deve ser adotada 

em função das características de cada região. Cabe ao pesquisador avaliar se os 

parâmetros considerados relevantes em um determinado método são realmente 

aplicáveis na área que se deseja estudar e se possível obtê-los em quantidade e 
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qualidade satisfatória. Ainda sim, torna-se necessária à análise das características da 

área de estudos, pois cada região apresentará peculiaridades que levarão, ou não, à 

realização de adaptações que se façam necessárias para a melhor representatividade do 

modelo. O mesmo se aplica à definição das classes de vulnerabilidade para os 

mapeamentos.. 

Quando for possível o desenvolvimento de mapas de vulnerabilidade específicos 

para diferentes classes de contaminantes, estes poderão ser integrados através de 

sistemas de informações geográficas (SIG), possibilitando uma fácil atualização dos 

dados, consultas integradas com outras informações, e ainda possibilitar rápidas ações 

em caso de acidentes com contaminantes. 

O mapa de vulnerabilidade de aqüíferos, associados aos mapeamentos de uso e 

cobertura do solo, devem ser utilizados para ações do órgão gestor, restringindo, 

permitindo ou controlando a instalação de atividades, segundo as características 

intrínsecas dos aqüíferos . Ou seja, a vulnerabilidade de aqüíferos poderá ser usada no 

zoneamento do terreno, auxiliando a identificação de áreas que ocorrem atividades 

incompatíveis com os valores de vulnerabilidade encontrados. 

O banco de dados geográficos (BDG) construído neste trabalho permite a 

visualização dos dados geográficos através de uma forma bem interativa, onde os 

documentos digitais são gerenciados através do ArcMap 8.3. A consulta ao banco, 

permite a observação dos padrões de distribuição dos dados, a relação espacial das 

variáveis presentes na área analisada, e ainda a construção de novos temas, através do 

cruzamento dos temas já presentes no BDG. 

Este ambiente de consulta, somado à possibilidade de geração de novas 

informações e inserção de novos dados, tornam o SIG uma ferramenta importantíssima 

para os estudos em hidrogeologia, sendo uma ferramenta muito útil nos processos de 

tomadas de decisão e planejamento. 
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ANEXO 1 
Estrutura de Dados 

Projetos

Diretórios

Imagens

Pontos

Polígonos 

Linhas

Tabelas

Arquivos de Legenda

Geologia 

Hipsometria 

Imagem 

Isolinhas 

Profundidade

Recarga 

Solos 

UCs Uso e Cobertura 

Uso e Cobertura e 
Vulnerabilidade 

Vulnerabilidade 
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ANEXO 2 
 

Dicionário de Metadados 

Nível Informação (Layer): Litologia 

Diretório Geologia 

Origem DRM-RJ 

Datum WGS 84 

Primitivo Gráfico Polígono 

Sistema de Coordenada CGS WGS 84 

Projeção Equidistante Retangular Cilíndrica 

Escala 1:50.000 

Campos da Tabela 

Tipo Texto 

Classes Texto 

Área (m²) Duplo (tamanho 10, precisão 2) 

Perímetro (m²) Duplo (tamanho 10, precisão 2) 

 

 

Nível Informação (Layer): Estruturas 

Diretório Geologia 

Origem DRM-RJ 

Datum WGS 84 

Primitivo Gráfico linha 

Sistema de Coordenada CGS WGS 84 

Projeção Equidistante Retangular Cilíndrica 

Escala 1:50.000 

Campos da Tabela 

Tipo Texto 

Classes Texto 

Comprimento (m) Duplo (tamanho 10, precisão 2) 
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Nível Informação (Layer): Domínios 

Diretório Geologia 

Origem CPRM, 2001 

Datum WGS 84 

Primitivo Gráfico Polígono 

Sistema de Coordenada CGS WGS 84 

Projeção Equidistante Retangular Cilíndrica 

Escala 1:250.000 

Campo da Tabela 

Classes Texto 

 

Nível Informação (Layer): Solos_wgs 

Diretório Solos 

Origem CPRM, 2001 

Datum WGS 84 

Primitivo Gráfico Polígono 

Sistema de Coordenada CGS WGS 84 

Projeção Equidistante Retangular Cilíndrica 

Escala 1:100.000 

Campos da Tabela 

Tipo Texto 

Classes Texto 

Área (m²) Duplo (tamanho 10, precisão 2) 

Perímetro (m²) Duplo (tamanho 10, precisão 2) 
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Nível Informação (Layer): uso_cobertura 

Diretório Uso e Coberturas 

Origem Seabra, 2007 

Datum WGS 84 

Primitivo Gráfico Polígono 

Sistema de Coordenada CGS WGS 84 

Projeção Equidistante Retangular Cilíndrica 

Escala 1:100.000 

Campos da Tabela 

Classes Texto 

Área (m²) Duplo (tamanho 10, precisão 2) 

Perímetro (m²) Duplo (tamanho 10, precisão 2) 

 

Nível Informação (Layer): recarga_wgs 

Diretório Recarga 

Origem Seabra, 2007 

Datum WGS 84 

Primitivo Gráfico Polígono 

Sistema de Coordenada CGS WGS 84 

Projeção Equidistante Retangular Cilíndrica 

Escala 1:100.000 

Campos da Tabela 

Classes Texto 

Área (m²) Duplo (tamanho 10, precisão 2) 

Perímetro (m²) Duplo (tamanho 10, precisão 2) 
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Nível Informação (Layer): profundidade 

Diretório Profundidade 

Origem Seabra, 2007 

Datum WGS 84 

Primitivo Gráfico Polígono 

Sistema de Coordenada CGS WGS 84 

Projeção Equidistante Retangular Cilíndrica 

Escala 1:100.000 

Campos da Tabela 

Profundidade Texto 

 

Nível Informação (Layer): profundidade_moda 

Diretório Profundidade 

Origem Seabra, 2007 

Datum WGS 84 

Primitivo Gráfico Polígono 

Sistema de Coordenada CGS WGS 84 

Projeção Equidistante Retangular Cilíndrica 

Escala 1:100.000 

Campos da Tabela 

Profundidade Texto 
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Nível Informação (Layer): vulnerabilidade 

Diretório Vulnerabilidade 

Origem Seabra, 2007 

Datum WGS 84 

Primitivo Gráfico Polígono 

Sistema de Coordenada CGS WGS 84 

Projeção Equidistante Retangular Cilíndrica 

Escala 1:100.000 

Campos da Tabela 

Classes Texto 

Área (m²) Duplo (tamanho 10, precisão 2) 

Perímetro (m²) Duplo (tamanho 10, precisão 2) 

 

Nível Informação (Layer): uso_vulnerabilidade 

Diretório Uso e Cobertura_Vulnerabilidade 

Origem Seabra, 2007 

Datum WGS 84 

Primitivo Gráfico Polígono 

Sistema de Coordenada CGS WGS 84 

Projeção Equidistante Retangular Cilíndrica 

Escala 1:100.000 

Campos da Tabela 

Classes Texto 

Área (m²) Duplo (tamanho 10, precisão 2) 

Perímetro (m²) Duplo (tamanho 10, precisão 2) 
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Nível Informação (Layer): Áreas Especiais 

Diretório UCs 

Origem Diversas Fontes 

Datum WGS 84 

Primitivo Gráfico Polígono 

Sistema de Coordenada CGS WGS 84 

Projeção Equidistante Retangular Cilíndrica 

Escala 1:100.000 

Campos da Tabela 

Nome Texto 

Tipo Texto 

 

Nível Informação (Layer): APA 

Diretório UCs 

Origem Diversas Fontes 

Datum WGS 84 

Primitivo Gráfico Polígono 

Sistema de Coordenada CGS WGS 84 

Projeção Equidistante Retangular Cilíndrica 

Escala 1:100.000 

Campos da Tabela 

Nome Texto 

 

Nível Informação (Layer): lagoas 

Diretório Hipsometria 

Origem Seabra, 2007 

Datum WGS 84 

Primitivo Gráfico Polígono 

Sistema de Coordenada CGS WGS 84 

Projeção Equidistante Retangular Cilíndrica 

Escala 1:100.000 

Campos da Tabela 

Nome Texto 
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Nível Informação (Layer): massa_dagua 

Diretório Hipsometria 

Origem Seabra, 2007 

Datum WGS 84 

Primitivo Gráfico Polígono 

Sistema de Coordenada CGS WGS 84 

Projeção Equidistante Retangular Cilíndrica 

Escala 1:100.000 

Campos da Tabela 

Nome Texto 

 

Nível Informação (Layer): Declividade 

Diretório Hipsometria 

Origem Seabra, 2007 

Datum WGS 84 

Primitivo Gráfico Polígono 

Sistema de Coordenada CGS WGS 84 

Projeção Equidistante Retangular Cilíndrica 

Escala 1:100.000 

Campos da Tabela 

Classe (%) Texto 

 

Nível Informação (Layer): Curvas 

Diretório Hipsometria 

Origem Seabra, 2007 

Datum WGS 84 

Primitivo Gráfico Linha 

Sistema de Coordenada CGS WGS 84 

Projeção Equidistante Retangular Cilíndrica 

Escala 1:100.000 

Campos da Tabela 

Cota (m) Duplo (tamanho 10, precisão 2) 
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Nível Informação (Layer): CL_2000 

Diretório Isolinhas 

Origem Projeto ACOST-RIO 

Datum WGS 84 

Primitivo Gráfico Ponto 

Sistema de Coordenada CGS WGS 84 

Projeção Equidistante Retangular Cilíndrica 

Escala - 

Campos da Tabela 

Nome_Ponto Texto 

CL Duplo (tamanho 10, precisão 2) 

 

Nível Informação (Layer): CL_2006 

Diretório Isolinhas 

Origem Seabra, 2007 

Datum WGS 84 

Primitivo Gráfico Ponto 

Sistema de Coordenada CGS WGS 84 

Projeção Equidistante Retangular Cilíndrica 

Escala - 

Campos da Tabela 

Nome_Ponto Texto 

CL Duplo (tamanho 10, precisão 2) 
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Nível Informação (Layer): CE_2000 

Diretório Isolinhas 

Origem Projeto ACOST-RIO 

Datum WGS 84 

Primitivo Gráfico Ponto 

Sistema de Coordenada CGS WGS 84 

Projeção Equidistante Retangular Cilíndrica 

Escala - 

Campos da Tabela 

Nome_Ponto Texto 

CE Duplo (tamanho 10, precisão 2) 

 

Nível Informação (Layer): CE_2006 

Diretório Isolinhas 

Origem Seabra, 2007 

Datum WGS 84 

Primitivo Gráfico Ponto 

Sistema de Coordenada CGS WGS 84 

Projeção Equidistante Retangular Cilíndrica 

Escala - 

Campos da Tabela 

Nome_Ponto Texto 

CE Duplo (tamanho 10, precisão 2) 
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