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Resumo 

 

O atual cenário de crescimento populacional e urbano traz consigo diversas mudanças e 

questões que precisam ser debatidas. A escassez, o impacto, e o gerenciamento dos 

recursos hídricos e, mais especificamente das águas subterrâneas, são exemplos desses 

debates. Diante dessa premissa, o presente trabalho visa identificar a vulnerabilidade 

natural à contaminação da água subterrânea em região da cidade de Juiz de Fora (MG) 

caracterizada pela presença de um mini distrito industrial. Para a efetivação dessa 

avaliação foi utilizada a metodologia GOD, onde foram analisados três parâmetros 

fundamentais: o grau de confinamento do aquífero (G); a litologia da zona superficial 

do solo e suas camadas confinantes (O); e a profundidade do aquífero (D). A partir do 

levantamento e da análise destes parâmetros foram elaborados mapas que culminaram 

em um mapa final de vulnerabilidade à contaminação das águas subterrâneas na área 

alvo. Esses mapas foram originados utilizando softwares de SIG, e permitiram como 

resultado final avaliar o grau de suscetibilidade à contaminação das águas subterrâneas 

em diferentes pontos da região de estudo. Essa categorização foi feita por meio de 

métodos matemáticos, onde o valor de 0 é conferido á áreas com menor risco de 

contaminação e o valor 1 é atribuído á maior vulnerabilidade. No presente estudo, foram 

identificadas áreas de baixa, média e alta vulnerabilidade à contaminação natural das 

águas subterrâneas. Como estudo preliminar, os resultados são importantes para auxiliar 

na gestão dos recursos hídricos subterrâneos na região, bem como subsidiar outros 

trabalhos vinculados a esse estudo. 
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Abstract 

 

The current scenario of population and urban growth brings with it several changes and 

issues that have to be debated. The scarcity, the impact and the management of water 

resources, and more specifically groundwater, are examples of such debates. From these 

situations, the present project aims to identify the natural vulnerability to contamination 

of groundwater in the region of the city of Juiz de Fora (MG) characterized by the 

presence of a mini industrial district. In order to carry out this evaluation, the GOD 

methodology was used, in which three fundamental parameters were analyzed: the 

degree of confinement of the aquifer (G); the lithology of the soil surface zone (O); and 

the depth of the aquifer (D). From the survey and the analysis of these parameters, maps 

were elaborated that culminated in a final map of natural vulnerability of groundwater 

in the target area. These maps were originated using GIS software and allowed, as a 

final result, to evaluate the degree of susceptibility to contamination of groundwater in 

different points of the region. This categorization was done by means of mathematical 

methods, where the value of 0 is given to areas with lower risk of contamination and 

value 1 is attributed to the higher vulnerability. In the current study, areas of low, 

medium and high vulnerability to the natural contamination of groundwater were 

identified. As a preliminary study, the results are important to assist in the management 

of groundwater resources, as well as to subsidize other projects related to this one. 
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1 Introdução 

A água é um dos bens mais preciosos que temos. Os recursos hídricos sempre foram 

fundamentais para o desenvolvimento das civilizações e ainda no mundo moderno são de 

suma importância em aspectos econômicos, políticos ou sociais. 

A história da humanidade se desenvolveu sempre através da presença da água seja diante das 

navegações, na agricultura, no desenvolvimento industrial ou até mesmo em valores religiosos 

e culturais. 

Contudo, perante o crescimento populacional, observa-se que também surge o aumento da 

demanda e da contaminação dos corpos hídricos. A partir desse cenário, fica evidente a 

importância da preservação dos recursos hídricos disponíveis. A contaminação das águas é 

um grande desafio a ser enfrentado, uma vez que, quando contaminada, a qualidade e as 

características do recurso se alteram e o mesmo pode se tornar prejudicial, por exemplo, ao 

solo, fauna, flora e deixar de se apresentar disponível ao consumo. 

Independente do local de ocorrência do recurso hídrico, sua contaminação pode ser causada 

por diversos fatores. Analisando especificamente as águas subterrâneas, essas causas podem ir 

desde o uso intensivo de adubos e pesticidas em atividades agrícolas até, por exemplo, a 

deposição de resíduos industriais que podem ser dissolvidos e submergidos por meio da 

infiltração no solo. A Figura 1 ilustra algumas das diferentes formas de origem de 

contaminação de águas subterrâneas. 

Figura 1 - Exemplos de fontes de contaminação de águas subterrâneas. 

Fonte: Foster et al. (2006) 
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Concentrando a atenção para o universo das indústrias, destaca-se ainda a presença de uma 

gama muito extensa de tipologias de empreendimentos onde diferentes produtos químicos, 

efluentes e resíduos perigosos podem ser gerados diariamente. 

Ainda sob a ótica das águas subterrâneas, o recurso compõe uma parcela natural fundamental 

para o ciclo hidrológico e a integridade dos ecossistemas, representando grande parcela das 

reservas de água doce exploráveis. De acordo com a Sociedade de Abastecimento de Água e 

Saneamento S/A, SANASA (2006), de todo o volume de água existente no planeta, apenas 

3% são referentes às águas doces. E, quando se aprofunda na análise desse valor, verifica-se 

que cerca de 30% dessa distribuição são representados pelas águas subterrâneas (Figura 2). 

Figura 2 -  Distribuição do volume de água no planeta 

 

 

Quando comparada com as águas superficiais, as águas subterrâneas apresentam algumas 

propriedades que tornam o seu uso vantajoso. Trata-se de águas filtradas e purificadas 

naturalmente através da percolação, determinando excelente qualidade e dispensando 

tratamentos prévios rigorosos; não ocupam espaço em superfície; sofrem menor influência nas 

variações climáticas; são passíveis de extração perto do local de uso; possuem temperatura 

Fonte: Sanasa (Modificado) 
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constante; têm maior quantidade de reservas; necessitam de custos menores como fonte de 

água; as suas reservas e captações não ocupam área superficial; apresentam grande proteção 

contra agentes poluidores e possibilitam a implantação de projetos de abastecimento à medida 

da necessidade (WREGE,1997). 

Segundo a Associação Brasileira de Águas Subterrânea (ABAS), água subterrânea 

corresponde a toda água que ocorre abaixo da superfície da Terra, preenchendo os poros ou 

vazios intergranulares das rochas sedimentares, ou as fraturas, falhas e fissuras das rochas 

compactas, e que sendo submetida a duas forças (de adesão e de gravidade) desempenha um 

papel essencial na manutenção da umidade do solo, do fluxo dos rios, lagos e brejos.  

No ciclo hidrológico, as águas subterrâneas correspondem a uma parcela da precipitação. 

Após a água de chuva alcançar a superfície, uma parte que atinge o solo se infiltra e percola 

no interior do subsolo. 

Esse processo de infiltrar no solo depende de muitas variáveis locais e, uma vez infiltrada, 

parte da água fica retida nas regiões mais próximas da superfície do solo – zona não saturada - 

por conta de forças de adesão ou de capilaridade, enquanto a outra parte se instala na zona 

saturada, composta pela água que atinge, através da ação da gravidade, as zonas mais 

profundas do subsolo preenchendo os poros ou fraturas da rocha (ABAS) conforme 

apresentado na figura 3. 

Figura 3 - Águas subterrâneas no ciclo Hidrológico 

 

Fonte: Ministério do Meio Ambiente. 
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Conforme exposto previamente, diante da escassez de recursos hídricos se apresentar como o 

cenário atual, faz-se necessária a busca por alternativas que permitam o abastecimento de 

água eficaz à sociedade. A exploração de águas subterrâneas aparece como uma solução 

viável e confiável para complementar ou viabilizar o suprimento de água das regiões carentes 

deste recurso. Destaca-se que a implementação desta alternativa deve ser realizada com base 

em estudos de avaliação de recarga e da contaminação presente na área alvo, visando à 

sustentabilidade da intervenção projetada.  

A recarga é definida como o fluxo de água descendente que se infiltra e alcança o aquífero, 

resultando em um volume adicional ao reservatório subterrâneo, contribuindo para aumentar, 

dessa forma, as reservas renováveis e permanentes de um aquífero (INEA, 2014). É 

importante que sejam previamente analisados a área e o volume de recarga a fim de que o 

balanço hídrico não seja prejudicado pela exploração de águas subterrâneas. 

Com alusão à contaminação local, é indicada a realização de duas frentes de estudo: a análise 

de possível contaminação já existente no local e a avaliação da vulnerabilidade à 

contaminação do recurso na área alvo, isto é, a maior ou menor susceptibilidade à 

contaminação de subsuperfície a um evento contaminador. O risco à contaminação dos 

recursos hídricos corresponde à interação entre a vulnerabilidade natural do aquífero e a carga 

contaminante (FOSTER & HIRATA, 1993). 
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2 Objetivos 

 

2.1 Objetivo Geral 

O presente trabalho tem por objetivo geral avaliar a vulnerabilidade natural à contaminação de 

águas subterrâneas na região do bairro Milho Branco, na cidade de Juiz de Fora - MG, com 

vistas à obtenção de resultados que possam suportar o gerenciamento ambiental do município. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

Constituem-se em objetivos específicos as seguintes ações: 

 Realizar geoprocessamento dos dados espaciais obtidos;  

 Gerar mapa de vulnerabilidade natural da área de estudo. 

 

 

 

 

 

 



 

6 
 

3 Materiais e métodos 

 

 

3.1 Área alvo 

 

Segundo a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo - CETESB (2001), áreas 

potencialmente contaminadas são áreas onde estão sendo desenvolvidas ou onde foram 

desenvolvidas atividades potencialmente contaminadoras. Ainda de acordo com as diretrizes 

da Companhia, as atividades potencialmente contaminadoras do solo e das águas subterrâneas 

são aquelas onde ocorre o manejo de substâncias, cujas características físico-químicas, 

biológicas e toxicológicas podem ocasionar danos aos bens a proteger. 

A área escolhida para o desenvolvimento do presente trabalho localiza-se no bairro Milho 

Branco, em Juiz de Fora – MG e foi selecionada a partir de algumas considerações. O local 

está na zona norte da cidade e é classificado como uma área de interesse econômico. A região 

conta com um mini distrito industrial que apresenta empreendimentos de variados portes e 

tipologias instalados e é drenada por córrego afluente da margem direita do rio Paraibuna, 

com possibilidade de contaminação do aquífero subjacente, em função da alta taxa de 

infiltração esperada, do tipo de aquífero e do solo da região.  Esses fatores indicam numa 

primeira análise a possibilidade de um grau de vulnerabilidade natural à contaminação 

considerável para essa região.   

A partir da presença ampla de indústrias na região, também é de se esperar a identificação de 

pontos de captação de água subterrânea outorgados para empreendimentos do local. Por fim, a 

delimitação da área alvo considerou a mudança de nível na margem esquerda e a presença de 

corpo d’água superficial na margem direita, indicado pelo córrego Milho Branco, 

contribuindo para a escolha do local de estudo.  

Diante de um dos possíveis produtos desse trabalho, que é destacar a importância e 

necessidade de preservação de todos os recursos hídricos da região, registra-se a necessidade 

de um olhar especial sobre a água superficial no local, tendo em vista que, em visita realizada 

à campo, o córrego presente na área alvo estava sem manutenção e completamente tomado 

por vegetação e lixo (vide Figura 5 e Figura 6).  

http://www.cetesb.sp.gov.br/
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Figura 4 - Entrada do Mini Distrito Industrial no bairro Milho Branco. 

 

 

 

Fonte: Arquivo Pessoal - 25/09/2016 

 

Figura 5 - Cenário encontrado no Córrego Milho Branco. 

Fonte: Arquivo pessoal. 25/09/2016 
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A área de estudo caracteriza-se por ser uma área com aproximadamente 150.000 m² que 

contém cerca de 10 indústrias de diferentes tipologias (Figura 7).  

 

Figura 6 -  Diferentes tipologias de indústrias na região. 

 

 

 

Nas Figuras 8, 9 e 10 apresentam-se a localização do bairro dentro da cidade de Juiz de Fora 

bem como a área alvo dentro do bairro Milho Branco e os principais empreendimentos no 

local. 

Fonte: Arquivo pessoal 25/09/2016 
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Figura 7 - Localização do Bairro Milho Branco na cidade de Juiz de Fora 

 

 

 

 

 Fonte: Google Earth 

Figura 8 - Localização e área da região alvo dentro do Bairro Milho Branco, em Juiz de Fora. 

Fonte: Google Earth - Modificado 
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Figura 9 - Localização dos principais empreendimentos no local. 

 

 

 

Com relação ao contexto hídrico do local, as Figuras 11 e 12 revelam a disposição hidrográfica e o 

posicionamento da região na sub-bacia em que se insere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Google Earth Modificado 
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Figura 10 -  Mapa de Bacias Hidrográficas de Juiz de Fora com a indicação da bacia na qual está a área alvo do presente 

estudo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Base Cartográfica Municipal de Juiz de Fora (2014) – Modificado. 
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Figura 11 - Mapa com a hidrografia local e localização da área alvo dentro da bacia em que se insere 

 

 Fonte: Base Cartográfica Municipal de Juiz de Fora (2014) – Modificado. 

 

3.2 Vulnerabilidade 

3.2.1 Classificação da vulnerabilidade 

 

Conforme mencionado previamente, o termo vulnerabilidade de aquífero faz alusão ao quão 

suscetível o mesmo está de se contaminar diante de um evento impactante. Foster & Hirata 

(1991) conceituam vulnerabilidade à contaminação do aquífero como ferramenta para 

representar as características intrínsecas que determinam as suscetibilidades de um aquífero 

vir a ser afetado por uma carga contaminante. Portanto, é importante destacar que o grau de 

vulnerabilidade alto não indica contaminação presente, sugere, na verdade, que a combinação 

de fatores referentes à hidrologia e geologia local oferece mais ou menos riscos ao aquífero 

quando submetido a um evento contaminador. 

Dentre os exemplos de fontes contaminantes facilmente perceptíveis nos centros urbanos 

destacam-se, por exemplo, os postos de combustíveis, cemitérios, distritos industriais e os 
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pontos de destinação inadequada de resíduos. Osorio (2004) ainda destaca que a atividade 

humana em superfície pode alterar e induzir novos mecanismos de recarga do aquífero, 

modificando a taxa, a frequência e a qualidade na recarga de águas subterrâneas. O 

entendimento desses mecanismos e a correta avaliação de tais modificações são fundamentais 

para a determinação do risco de contaminação das águas subterrâneas. 

Auge (2004) define o estudo de vulnerabilidade dos aquíferos em duas grandes correntes: há 

aqueles investigadores que consideram a vulnerabilidade como uma propriedade referente ao 

meio (vulnerabilidade natural) e outros que consideram, além do comportamento do meio 

aquífero, a carga contaminante (vulnerabilidade específica). 

Vrba & Zaparozec (1994 apud RIBEIRA, 2004) definem a vulnerabilidade natural ou 

intrínseca dos aquíferos como a soma de uma série de atributos ou características: o solo, a 

zona não saturada, os parâmetros hidráulicos e a recarga que controlam a aptidão do aquífero 

para tomar frente a um impacto indeterminado e sua capacidade de auto recuperação. No caso 

da vulnerabilidade específica, os autores ainda classificam como a capacidade do aquífero 

para fazer frente a um tipo de impacto concretamente, dentro de um contexto sócio econômico 

específico. 

 

3.2.2 Metodologias para análise de vulnerabilidade de aquíferos  

 

A determinação da vulnerabilidade natural de aquíferos advém sempre do estudo de 

características indicativas da região alvo. Conforme exposto, tais características podem ser da 

área, do aquífero e/ou do contaminante. A análise e sobreposição desses parâmetros aliada à 

utilização de Sistemas de Informações Geográficas (SIG) permite a elaboração de mapas que 

facilitam a compreensão da suscetibilidade à contaminação em diferentes pontos do local de 

pesquisa e possibilitam o melhor gerenciamento dos recursos hídricos na região. Dentre as 

metodologias disponíveis nos estudos de vulnerabilidade de águas subterrâneas, destacam-se 

AVI, DRASTIC e GOD.  

A técnica AVI (Aquifer Vulnerability Index) foi desenvolvida pelo National Hydrology 

Research Institute (NHRI), no Canadá (LOBO FERREIRA et al., 2004) e é de aplicação 

simplória e rápida. Para quantificar a vulnerabilidade de um aquífero, utilizam-se como 

variáveis apenas a condutividade hidráulica e a espessura das camadas sedimentares que se 
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encontram acima da água subterrânea (BRACHO et al., 2004). Tais parâmetros permitem 

calcular o tempo de percurso estimado no qual o contaminante atingirá o aquífero. Por fim, o 

método associa o tempo encontrado para cada ponto analisado a um nível de classe de 

vulnerabilidade natural à contaminação. 

O método DRASTIC é apresentado como o mais completo dentre os referidos. A análise da 

vulnerabilidade através dessa metodologia exige o levantamento de sete parâmetros: 

 Profundidade do nível da água subterrânea; 

 Recarga do aquífero; 

 Tipo de aquífero; 

 Tipo de solo; 

 Topografia; 

 Impacto na zona não saturada; 

 Condutividade hidráulica. 

Cada parâmetro tem um peso associado que reflete ao seu grau de significância. Através de 

associações matemáticas possível obter um índice de vulnerabilidade que pode variar de 23 a 

230. Quanto maior o índice DRASTIC, maior a vulnerabilidade do aquífero à contaminação. 

No entanto, um valor baixo do índice não significa que não possa ocorrer contaminação, 

apenas que a mesma será menos provável e menor que em outras áreas (GUIGUER,N. & 

KOHNKE, M., 2002).  

O método GOD consiste num método simples desenvolvido em 1987. Entende-se este método 

como o primeiro passo para a avaliação do perigo de contaminação do aquífero com o 

propósito de criar prioridades, determina a vulnerabilidade intrínseca, logo não tem em 

consideração o tipo de contaminante (BRACHO et al., 2004).  

O termo GOD está associado à utilização dos seguintes parâmetros no método de cálculo da 

vulnerabilidade natural dos aquíferos: 

 Grau de confinamento do aquífero (Groundwater occurrence); 

 Litologia da zona insaturada (Overall lithology of the unsaturated zone); 

 Profundidade do nível freático (Depth to the water table) 

No que diz respeito à ocorrência da água subterrânea, o aquífero pode ser classificado, por 

exemplo, como livre, livre (coberto), confinado, semi-confinado ou jorrante. O parâmetro de 
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litologia e grau de consolidação da zona vadosa e camadas confinantes se desdobra em 

diversos tipos diferentes de composições das rochas. Enquanto que a profundidade do lençol 

freático, isto é, a espessura da zona vadosa, é classificada de acordo com a distância da 

superfície até o nível da água subterrânea no ponto analisado. 

Assim como ocorre no método DRASTIC, esta metodologia atribui um índice para cada um 

destes tipos de dados coletados. Para cada informação, a atribuição do valor igual a 1 (um), 

indica maior vulnerabilidade local, enquanto que o 0 (zero) faz alusão a um local menos 

suscetível à contaminação.  

O fluxograma apresentado na Figura 4 ilustra quais são os parâmetros analisados através da 

adoção do método GOD e quais os seus desdobramentos e respectivos pesos associados. 

 

Figura 12 -  Sistema de avaliação da vulnerabilidade natural à contaminação do aquífero através do método GOD.  

 

 
Fonte: Foster & Hirata (1991) 



 

16 
 

Independente da metodologia adotada, a adição de algum parâmetro ou a modificação nos 

índices dos parâmetros pode ocorrer de forma a contribuir com adaptação à região estudada. 

Cada região possui características próprias de maneira que as metodologias propostas 

precisam às vezes sofrer modificações para fornecer resultados de vulnerabilidade de maior 

confiabilidade para uma dada área (GUIGUERI & KOHNKEI, 2002). 

 

Para o presente trabalho será adotada a metodologia GOD e durante o estudo foi elaborada 

uma modificação na distribuição dos índices do parâmetro de grau de confinamento da água 

subterrânea através da adição da análise do parâmetro da condutividade hidráulica. Tal 

parâmetro destaca-se dentre as variáveis que influenciam o fluxo de água no solo, e 

consequentemente, a recarga e o transporte de poluentes. A condutividade hidráulica é 

definida como a medida da resistência da água ao movimento através de um meio poroso 

(POEHLS & SMITH, 2009) ou como a medida da facilidade com a qual um meio transmite 

água (FITTS, 2002). É função tanto das características do meio, como porosidade, tamanho, 

distribuição, forma e arranjo das partículas (FEITOSA & FILHO, 2000), quanto das 

características do fluido, como peso específico e viscosidade cinemática (FETTER, 2001). 

 

O método de Breddin foi adotado para levantar as informações relativas ao parâmetro de 

condutividade hidráulica. Em suma, trata-se da sobreposição das curvas granulométricas 

encontradas e descritas na seção 4.2 dessa pesquisa, com a estrutura de curvas de Breddin pré-

estabelecida. 

 

Ao concluir a coleta de dados de cada um dos parâmetros mencionados, devem ser aplicados 

os índices referentes a cada uma das características encontradas para que, ao serem 

multiplicados entre si, permitam originar um resultado que será associado à classificação 

final. 

 

Através do método GOD, é possível alcançar cinco diferentes classificações de 

vulnerabilidade natural à contaminação do aquífero: desprezível, baixa, moderada, alta e 

extrema.  Na tabela 1 é possível compreender como se relacionam as características do 

aquífero e qual a associação das mesmas com uma respectiva vulnerabilidade à contaminação 

natural. 
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Tabela 1 - Descrição das características das classes de vulnerabilidade natural á contaminação dos aquíferos 

Fonte: Foster et al. (2006) – Modificado. 

 

Intervalo Classe Características 

0,0 – 0,1 Insignificantes Desconsidera a camadas confinantes com fluxos 

verticais descendentes não significativos. 

0,1 – 0,3 Baixa Vulnerável a contaminantes conservativos em longo 

prazo, quando continuamente e amplamente lançado. 

0,3 – 0,5 Média Vulnerável a alguns poluentes, mas somente quando 

continuamente lançado. 

0,5 – 0,7 Alta Vulneráveis a muitos poluentes, exceto aqueles muito 

pouco móveis e pouco persistentes. 

0,7 – 1,0 Extrema Vulnerável a muitos poluentes, com rápido impacto 

em muitos cenários de contaminação. 

 

Conforme mencionado previamente, diante de sua aplicabilidade e simplicidade na aquisição 

de dados, quando compara aos outros métodos, o presente trabalho irá adotar a metodologia 

GOD para determinar o quão suscetível à contaminação está a água subterrânea de uma região 

na cidade de Juiz de Fora – MG, onde há a presença de um mini distrito industrial. 

 

 

3.3 Levantamento dos parâmetros 

3.3.1 Visitas a campo 

 

Para realizar o levantamento dos parâmetros que servem de subsídios para confecção dos 

mapas foram utilizados diferentes artifícios. A fim de conhecer melhor a área alvo, obter o 

acervo pessoal de fotos e obter informações para endossar a metodologia GOD adotada, 

foram realizadas cinco visitas na área alvo. 

Na primeira visita, realizada 01/08/2016, foi traçada uma visão inicial do espaço e a 

delimitação da área alvo para análise bem como a realização de alguns questionamentos aos 

funcionários dos empreendimentos locais, como quanto à presença ou não de poços de 

captação de água subterrânea. 
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Em um segundo momento, em 25/09/2016, foi feita visita com o objetivo de fotografar 

características locais como o córrego que margeia a área de estudo e os empreendimentos 

instalados na região. 

Na terceira visita foi realizado o estudo dos melhores pontos para a coleta das amostras de 

solo que, através de posterior análise, subsidiariam os resultados para os parâmetros de 

caracterização litológica e condutividade hidráulica. Após a devida análise foram realizadas 

as efetivas coletas das amostras. 

Por fim, foram realizadas visitas para auxiliar na listagem dos empreendimentos presentes na 

área alvo e para medições pontuais como no caso da profundidade até a superfície do córrego 

local. 

 

3.3.2 Confecção de mapas 

 

Na implementação do modelo de vulnerabilidade GOD é necessário que toda a informação 

envolvida seja representada por interfaces de informação espacial e que os mapas resultantes 

sejam obtidos a partir da modelagem destes planos (MEDEIROS ET AL. 2011). 

Para obter imagens de satélite do local de estudo, bem como a demarcação de suas fronteiras e 

os pontos de interesse do projeto, como as indústrias e poços previamente perfurados, foi 

utilizado o programa Google Earth, versão 7.1.7.2600. As imagens de satélite disponibilizadas 

são datadas de Julho de 2016. Para a demarcação da área e identificação de pontos de 

interesse foram utilizadas ferramentas disponíveis como Marcador, Polígono e Caminho.  

Para auxiliar a elaboração de mapas no presente trabalho, também foi utilizado o software 

ArcGis 10.4. Para a confecção dos mapas de geologia, litologia, solo e geomorfologia foram 

construídos entidades de polígonos num formato vetorial, utilizando ferramentas de edição do 

ArcMap 10.4, onde a obtenção da área de interesse foi demarcada conforme inspeção de 

campo.  

Para a confecção do mapa final da vulnerabilidade foi necessário uma análise multicritério 

através do processador Raster Calculator. O mapa final é o resultado da equação 1. 
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Vulnerabilidade = G x O x D   

  Equação 1 

Onde: 

G: Índice associado ao grau de confinamento da água subterrânea; 

O: Índice associado às características litológicas; 

D: Índice associado à distância até o lençol freático. 

                    

3.3.3 Caracterização do tipo de aquífero 

 

Para subsidiar o estudo do tipo de aquífero na região, foi elaborada pesquisa através das 

outorgas de captação de água subterrânea de empreendimentos no local bem como 

verificações durante visitas a campo. 

Além disso, foi adotada uma adaptação nos índices associados ao grau de confinamento da 

água subterrânea. Tal adaptação foi elaborada com base na correlação com a condutividade 

hidráulica nos pontos em que havia a possibilidade maior infiltração (não impermeabilizados). 

Foram coletadas amostras de solo nesses pontos e estabelecidas as curvas granulométricas 

para cada amostra coletada. Partindo dessa premissa, adotou-se a metodologia de Breddin 

(1963) onde é possível estimar a condutividade hidráulica e porosidade do meio de acordo 

com o comportamento das curvas granulométricas. 

Apresenta-se na Figura 13 o gráfico com as 13 curvas de Breddin (1963), que permitem 

associar as curvas granulométricas com a condutividade hidráulica. 
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Figura 13 -  Curvas de Breddin 

 

Fonte: Adaptado de Custódio, 1976. 

 

3.3.4 Caracterização Litológica 

 

Para estudar a tipologia de solo local foram coletadas quatro amostras do mesmo em 

diferentes pontos. Após a coleta, as amostras de solo foram encaminhadas para o Laboratório 

de Mecânica dos Solos II, da Faculdade de Engenharia Civil da Universidade Federal de Juiz 

de Fora e submetidas ao método de análise granulométrica dos solos, possibilitando traçar a 

curva granulométrica de cada amostra e a consequente análise da tipologia do solo na área 

alvo. Apresenta-se nas Figuras 14, 15 e 16 o mapa identificando as posições de onde foram 

realizadas cada uma das coletas e as amostras originadas da mesma. 
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Figura 14 - Pontos de coleta das amostras de solo. 

 

Fonte: Google Earth - Modificado 

Figura 15 - Contraste no horizonte de solo das amostras 01 e 02 

 

 Fonte: Arquivo pessoal - Data 13/10/2016 



 

22 
 

 

Figura 16 - As quatro amostras de solo após coleta. 

 

Fonte: Arquivo pessoal - Data 13/10/2016 

 

O método utilizado em laboratório para dar origem às curvas granulométricas dos solos 

amostrados seguiu as orientações de Normas aprovadas pela ABNT e foi realizado em 13 

dias. Para a secagem e preparação foram necessários 4 dias, devido ao elevado teor de 

umidade das amostras de solo e aos dias chuvosos, que dificultaram a evaporação da água. 

Para o ensaio de massa específica dos grãos, que se apresenta como parâmetro necessário para 

o cálculo da sedimentação, foram necessários 3 dias. Para a sedimentação e peneiramento de 

todas as amostras foram necessários 4 dias e os cálculos e geração das curvas foram 

realizados em 2 dias. 

Inicialmente, para efeito de realização dos ensaios e facilidade de identificação no laboratório, 

as amostras de solos foram denominadas conforme a numeração dos sacos plásticos utilizados 

para seu acondicionamento, acrescentando-se nessa identificação aspectos referentes à sua 

coloração e presença de materiais estranhos. Assim, as amostras receberam as denominações 

a seguir: 

  AM 01 = Solo avermelhado; 

  AM 02 = Solo amarelado; 
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  AM 03 = Solo róseo claro; 

  AM 04 = Solo amarelado com presença de raízes e matéria orgânica. 

 

Após a devida identificação, iniciou-se a fase de preparação das amostras. Para a execução 

dos ensaios, as amostras foram inicialmente destorroadas, peneiradas e colocadas em bandejas 

para secar ao ar, até atingirem o seu teor de umidade higroscópico. Na Figura 17 é possível 

identificar as 4 amostras durante o processo de secagem ao ar. 

 

Figura 17 - Detalhe das amostras durante o processo de secagem ao ar. 

 

Fonte: Arquivo pessoal - 03/11/2016 
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Devido às dificuldades de acesso ao ponto coleta da amostra AM 04, foi realizada coleta 

muito próxima da superfície e consequentemente observada a presença de uma grande 

quantidade de raízes e de matéria orgânica. Durante o processo de preparação, foi possível 

retirar parte dessas raízes. 

Após a etapa de preparação, conforme recomenda a norma brasileira NBR 6457 (ABNT, 

1986), foram separadas as quantidades de solo necessárias para a execução dos ensaios de 

granulometria conjunta (sedimentação e peneiramento) e para a determinação da massa 

específica dos grãos (s) que passam na peneira de abertura de malha de 2 mm. 

A partir daí, iniciou-se a realização dos ensaios. As curvas granulométricas das amostras de 

solos foram obtidas a partir do ensaio de granulometria conjunta, que compreende o emprego 

dos processos de sedimentação e de peneiramento (fino e grosso) visando cobrir todos os 

tamanhos de partículas presentes. 

A análise granulométrica foi realizada conforme a norma ABNT NBR 7181 (ABNT, 1988), 

enquanto que para a determinação da massa específica dos grãos (s) que passam na peneira 

de malha igual a 2 mm, foi seguida a norma ABNT NBR 6508 (ABNT, 1984). O valor dessa 

massa específica é utilizado para cálculo do ensaio de sedimentação, uma vez que esta é a 

porção do solo que é submetida a esse processo durante o ensaio de granulometria. 

Nas figuras 18 e 19 são ilustrados os processos de sedimentação de duas das amostras 

analisadas e mostrado em detalhe a amostra AM 04 na solução de hexametafosfato de sódio, 

antes de ser submetida ao processo de sedimentação, onde podem ser visualizadas algumas 

pequenas raízes aderidas às paredes do bequer e a matéria orgânica dissolvida na solução 

acima do solo. 
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Figura 18 - Processo de Sedimentação das AM 01 e AM 04 

 

  Fonte: Arquivo pessoal. 

Figura 19 -  Detalhe da amostra AM 04 na solução de hexametafosfato de sódio (antes da sedimentação). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte - Arquivo Pessoal. 
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3.3.5 Caracterização da profundidade  

 

Para obter as informações referentes à profundidade das águas subterrâneas na região de 

estudo, foram analisadas as outorgas de captação de água de empreendimentos instalados na 

área e levados em consideração aspectos como o nível de água superficial que tangencia a 

área. 

Foram analisados dois pontos distintos que se distribuem conforme apresentado na Figura 20: 

 

Figura 20 - Mapa com os pontos em que foi medida a profundidade da água subterrânea. 

 

Fonte: Google Earth - Modificado 
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4 Resultados 

4.1 Mapa de ocorrência de água subterrânea (G) 

Para o parâmetro ‘G’ da metodologia foi verificado, através das características locais, que na 

área se predomina o mesmo tipo de ocorrência da água subterrânea. Identificou-se a presença 

de aquífero livre (coberto) para a grande maioria da região. 

Contudo, diante do fato de que em alguns pontos da área alvo não há impermeabilização e, 

consequentemente, a capacidade de infiltração é maior, foi adotada uma adaptação onde se 

atribuiu os índices referentes a esses pontos através de uma correlação com os resultados 

encontrados para o parâmetro de condutividade hidráulica. 

A partir da sobreposição das curvas granulométricas, apresentadas na seção 4.2 do presente 

trabalho, com as curvas de Breddin (1963) foi possível encontrar valores de condutividade 

hidráulica e permeabilidade nos pontos em que as amostras foram coletadas. A figura 21 

ilustra tal comparação. 

Figura 21- Sobreposição das curvas granulométricas com as curvas de Breddin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fonte: Arquivo pessoal. 
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Destaca-se que o resultado é referente à classe em que a curva da amostra está com a maior 

porcentagem presente. De acordo com a comparação entre as curvas granulométricas e as 

classes das curvas de Breddin, foi possível chegar ao seguinte resultado: 

 Amostra 01 – Entre classes 10 e 11 indicando permeabilidade aproximada de 

0,008m/dia; 

  Amostra 02 – Entre classes 10 e 11 indicando permeabilidade aproximada de 

0,008m/dia; 

 Amostra 03 – Classe 8 indicando permeabilidade aproximada de 1m/dia; 

 Amostra 04 – Classe 12 indicando permeabilidade inferior a 0,008 m/dia. 

Através de adaptação, foi possível intercalar e distribuir esse resultado dentro da faixa com os 

índices entre aquífero livre (coberto) – índice 0,6 - e livre - índice 1,0 – sendo as amostras de 

maior permeabilidade alocadas mais próximas ao resultado que indica maior vulnerabilidade à 

contaminação natural.  

Na Tabela 2 estão atribuídos os pesos da metodologia GOD  padrão utilizados para os 

diferentes tipos de ocorrência de água subterrânea. E a figura 22 ilustra como ocorreu a 

adaptação mencionada previamente. 

Tabela 2 - Índices de vulnerabilidade à contaminação do aquífero com relação ao grau de confinamento  

Fonte: Foster et al. (2006) 
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Figura 22 Adaptação feita no parâmetro G a partir da condutividade hidráulica obtida pelas curvas de Breddin. 

 

  Fonte: Arquivo pessoal. 

 

Diante do exposto, o índice GOD atribuído para o parâmetro grau de confinamento foi igual a 

0,6 para toda a área identificada como impermeabilizada; índice 0,7 para a área de influência 

da amostra 04; índice 0,8 para as áreas de influências das amostras 01 e 02 em zonas ‘não 

impermeabilizadas’ e índice 0,9 para a área de influência da amostra 03 em zona ‘não 

impermeabilizada’. A figura 23 ilustra tais características. 
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Figura 23 - Mapa com os índices de vulnerabilidade associados ao parâmetro de grau de confinamento hidráulico. 

 

 

Fonte: Arquivo Pessoal. 

 

4.2 Mapa de litologia da zona não saturada (O) 

 

Para obter as informações referentes às características litológicas da região, foram realizados 

os ensaios previamente descritos e traçadas as respectivas curvas granulométricas para as 

amostras de solo coletadas. 

Na Figura 24 é apresentada a curva granulométrica da amostra AM 01 e, na Tabela 3 

apresenta-se o valor da massa específica das partículas sólidas (s) juntamente com a 

composição granulométrica da amostra. 
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Figura 24 - Curva granulométrica da AM 01. 

 

Fonte: Arquivo pessoal. 

 

Tabela 3 - Massa específica das partículas sólidas e composição da granulométrica da amostra AM 01 com base no 
critério da ABNT NBR 6501. 

 

 

Considerando apenas o tamanho dos grãos e com base nas faixas granulométricas definidas 

pela norma ABNT NBR 6501 (ABNT, 1995), os dados apresentados na Tabela 3 permitem 

classificar o solo da amostra AM 01, como um silte areno-argiloso. 

Na Figura 25 é apresentada a curva granulométrica da amostra AM 02 e, na Tabela 4 o valor 

da massa específica das partículas sólidas (s) juntamente com a composição granulométrica 

da amostra. 
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Figura 25 - Curva granulométrica da AM 02. 

 

Fonte: Arquivo pessoal. 

 

Tabela 4 - Massa específica das partículas sólidas e composição da granulométrica da amostra AM 02 com base no 
critério da ABNT NBR 6501. 

 

Considerando apenas o tamanho dos grãos e com base nas faixas granulométricas definidas 

pela norma ABNT NBR 6501 (ABNT, 1995), os dados apresentados na tabela permitem 

classificar o solo da amostra AM 02 também como um silte areno-argiloso, porém, esta 

amostra contém um pouco mais de argila do que a amostra AM 01. 

Na Figura 26 é apresentada a curva granulométrica da amostra AM 03 e, na Tabela 5 o valor 

da massa específica das partículas sólidas (s) juntamente com a composição granulométrica 

da amostra. 
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Figura 26 – Curva granulométrica da AM 03 

 

Fonte: Arquivo pessoal. 

 

Tabela 5 - Massa específica das partículas sólidas e composição da granulométrica da amostra AM 03 com base no 
critério da ABNT NBR 6501. 

 

 

Considerando apenas o tamanho dos grãos e com base nas faixas granulométricas definidas 

pela norma ABNT NBR 6501 (ABNT, 1995), os dados apresentados na tabela acima 

permitem classificar o solo da amostra AM 03 como uma areia silto-argilosa. 
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Por fim, na Figura 27 é apresentada a curva granulométrica da amostra AM 04 e, na Tabela 6 

o valor da massa específica das partículas sólidas (s) juntamente com a composição 

granulométrica da amostra. 

 

Figura 27 - Curva granulométrica da AM 04. 

 

Fonte: Arquivo pessoal. 

 

Tabela 6 - Massa específica das partículas sólidas e composição da granulométrica da amostra AM 04 com base no 
critério da ABNT NBR 6501. 
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Considerando apenas o tamanho dos grãos e com base nas faixas granulométricas definidas 

pela norma ABNT NBR 6501 (ABNT, 1995), os dados apresentados na tabela acima 

permitem classificar o solo da amostra AM 04 como uma argila areno-siltosa. 

Na figura 28 são apresentadas em conjunto as curvas granulométricas de todas as amostras 

ensaiadas. 

 

Figura 28 - Curvas granulométricas de todas as amostras ensaiadas. 

 

Fonte: Arquivo pessoal. 

 

A partir dos resultados obtidos e com o auxílio da Tabela 7, foi possível associar cada amostra 

de solo a um índice GOD atribuído para o parâmetro de litologia da zona não saturada. Os 

índices encontrados foram: 

 Amostra 01 – Índice 0,5; 

 Amostra 02 – Índice 0,5; 

 Amostra 03 – Índice 0,7; 

 Amostra 04 – Índice 0,4. 
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Tabela 7 - Índices de vulnerabilidade à contaminação do aquífero com relação à litologia da zona não saturada  

Fonte: Foster et al. (2006). 

 

 

Partindo desse resultado, foi possível confeccionar o mapa da Figura 29 que ilustra a 

suscetibilidade à contaminação associada à litologia local. 

 

Figura 29 - Mapa com os índices de vulnerabilidade associados às características litológicas. 

 

Fonte: Arquivo pessoal. 
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4.3 Mapa do Nível do lençol freático (D) 

 

Para a coleta de informações a respeito da profundidade da água subterrânea (parâmetro D) no 

local, foram realizadas visitas na área alvo e analisados os documentos dos processos de 

outorga de captação de água de empreendimento na área de estudo. 

A análise da outorga ocorreu por meio eletrônico e com o apoio da Secretaria do Meio 

Ambiente de Juiz de Fora e permitiu coletar as informações do nível estático observado no 

ponto com perfuração de poço. 

Para os 2 pontos analisados obtiveram-se as respectivas profundidades: 

 Ponto 1 – Poço Keeper: 4,55 m 

 Ponto 2 – Ponto em água superficial: 4,20 m 

Com os resultados encontrados e a partir da análise da Tabela 7, concluiu-se que o índice 

associado à profundidade de ambos os pontos analisados é o 0.9. 

O mapa da Figura 30 permite visualizar o índice associado às profundidades inferiores a 5m. 

 

Tabela 8 - Índices de vulnerabilidade à contaminação do aquífero com relação ao nível de presença da água subterrânea 
Fonte: Foster et al. (2006) 
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Figura 30 - Mapa com o índice de vulnerabilidade associado à profundidade de ocorrência da água subterrânea. 

 

Fonte: Arquivo pessoal. 

 

 

4.4 Vulnerabilidade do aquífero 

 

Em relação à profundidade do nível de água, a área de estudo mostra-se bastante homogênea, 

tendo sido classificada como aquífero com profundidade da água subterrânea inferior a 5m. Já 

os outros parâmetros permitiram observar alguns valores distintos e reforçaram a 

credibilidade na geração do mapa final de vulnerabilidade à contaminação natural local. 

A condutividade hidráulica e a tipologia do solo mostraram-se fatores determinantes na 

obtenção das classes de vulnerabilidade na área de estudo, uma vez que, conforme 

mencionado, a área se apresentou homogênea em relação ao outro parâmetro analisado e, em 

virtude disso, os valores da classificação apresentariam uma única tendência. 
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As classificações da vulnerabilidade à contaminação natural da água subterrânea puderam ser 

realizadas a partir da comparação entre os índices obtidos da multiplicação dos parâmetros 

(G,O,D) e a tabela 9, que indica as classes de vulnerabilidade a partir da adoção da 

metodologia GOD. 

 

Tabela 9 - Classes de vulnerabilidade à contaminação natural do aquífero associadas aos resultados da multiplicação dos 
parâmetros G,O,D. Fonte: Foster et al. (2006) 

 

. 

 

A área de estudo recebeu a classificação de: 

 Vulnerabilidade média (índice 0,360) no local em que se observou solo silte areno-

argiloso (Amostras 1 e 2) e a área não era impermeabilizada;  

 Vulnerabilidade baixa (índice 0,270) para os pontos nos quais se observou solo silte 

areno-argiloso (Amostras 1 e 2)  e a área era impermeabilizada; 

 Vulnerabilidade média (índice 0,378) nos pontos de solo de areia silto-argilosa 

(Amostra 3) em que a área era impermeabilizada;  

 Vulnerabilidade alta (índice 0,567) nos pontos de solo de areia silto-argilosa (Amostra 

3) em que a área não era impermeabilizada;  

 Vulnerabilidade baixa (índice 0,252) no local em que se observou solo areno-siltosa 

(Amostra 4). 

 

O mapa de vulnerabilidade gerado segundo os princípios da metodologia GOD é exposto na 

Figura 31. 
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Figura 31 - Mapa com os índices de vulnerabilidade à contaminação natural das águas subterrâneas.  

 

 

Fonte: Arquivo Pessoal. 

 

5 Conclusão 

 

O presente trabalho avaliou a vulnerabilidade natural à contaminação de águas subterrâneas 

na região do bairro Milho Branco, na cidade de Juiz de Fora- MG, visando contribuir para o 

gerenciamento hídrico e ambiental do local. Tal análise possibilita ainda ser utilizada como 

ferramenta de apoio para Zoneamento Ambiental, ou Zoneamento Ecológico – 

Econômico (ZEE) local, que se apresenta como um dos instrumentos da Política Nacional de 

Meio Ambiente e que tem como principal função o planejamento do uso do solo baseado nas 

características de cada localidade de forma a mapear o potencial de cada região, definindo os 

usos possíveis e permitindo simultaneamente a manutenção de seus recursos naturais. 

http://www.infoescola.com/ecologia/zoneamento-ecologico-e-economico/
http://www.infoescola.com/ecologia/zoneamento-ecologico-e-economico/
http://www.infoescola.com/meio-ambiente/politica-nacional-de-meio-ambiente/
http://www.infoescola.com/meio-ambiente/politica-nacional-de-meio-ambiente/
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Diante do exposto, foi possível concluir que a área de estudo apresenta pontos de baixa, 

moderada e alta vulnerabilidade à contaminação da água subterrânea. Partindo dessa 

premissa, recomenda-se a continuidade deste estudo, a fim de cadastrar novas possíveis fontes 

de contaminação, aumentar a confiabilidade da pesquisa e permitir a o monitoramento da 

qualidade da água subterrânea periodicamente.  

Em face à tipologia das atividades características da área de alvo, propõe-se que seja realizado 

um aprofundamento da pesquisa, por exemplo, com o aumento do número de perfurações, 

permitindo um estudo com maior amostragem de pontos de análise e possibilitando 

compreender com maior precisão a dinâmica dos possíveis contaminantes e fazer adaptações 

para a realidade local através de ajustes nas metodologias disponíveis.  

Indubitavelmente, o progresso na amostragem dos parâmetros e o consequente aprimoramento 

do estudo da vulnerabilidade à contaminação natural de águas subterrâneas auxiliariam no 

planejamento e estabelecimento de prioridades nas decisões de órgãos ambientais e no 

gerenciamento dos recursos hídricos locais. 

 

6 Adversidades encontradas e pontos de 

melhoria 

 

Independente do país, município ou bairro, o estudo dos recursos hídricos possui suma 

importância e precisa ter o envolvimento de todas as partes envolvidas aos seus usos. 

Quando o foco se volta para a análise dos riscos de contaminação das águas subterrâneas não 

é diferente. Os estudos da qualidade das águas subterrâneas e suas respectivas 

vulnerabilidades à contaminação devem ser realizados com grande dedicação por parte dos 

usuários e administradores do recurso. Vale destacar que, uma vez contaminado o aquífero, o 

processo de reversão do cenário é delicado e exige altos custos. 

Seguindo essa premissa, o presente trabalho foi originado com intuito de colaborar para o 

gerenciamento dos recursos hídricos em região da cidade de Juiz de Fora através da avaliação 
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da vulnerabilidade natural à contaminação de águas subterrâneas em uma área em que se 

espera relevante potencial de contaminação. 

Contudo, durante desenvolvimento deste, foram detectadas algumas situações que 

dificultaram a eficácia do estudo e que possibilitaram a listagem de pontos de melhoria, 

fundamentais para a continuidade da pesquisa em futuros projetos. 

Apesar de se apresentar como uma região de predomínio de indústrias, a área possui apenas 

um ponto identificado com perfurações no solo. A pouca amostragem dificulta o 

levantamento e a análise de parâmetros essenciais para o estudo da vulnerabilidade à 

contaminação. 

Além disso, houve dificuldade no processo de decisão dos pontos de coleta das amostras de 

solo para a consequente análise laboratorial. Trata-se de uma área bastante urbanizada e 

asfaltada impossibilitando a coleta de amostras em diversos pontos. 

Certamente, o aumento de amostragem de parâmetros no local permitirá avanço nos estudos e 

auxiliará na tomada de decisão de órgãos ambientais no gerenciamento da proteção dos 

recursos hídricos locais. 

Em fronte da ocupação do solo na região e das atividades presentes no local, acredita-se no 

alcance de um resultado que indique possibilidade de contaminação do solo e das águas 

subterrâneas. A partir disso e das dificuldades mencionadas quanto ao levantamento dos 

parâmetros fundamentais para a análise da suscetibilidade à contaminação natural, propõe-se 

a criação de mais pontos de perfuração e a alteração da metodologia GOD pela adoção de 

outra metodologia que permita a análise de mais parâmetros, possibilitando maior 

detalhamento, confiabilidade nos resultados e credibilidade na pesquisa. 
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