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RESUMO

Descrevem-se nesta comunicação conceitos relacionados com a vulnerabilidade à
poluição de águas subterrâneas. Apresentam-se diversos métodos, "clássicos" e indexados,
disponíveis na Europa e nos Estados Unidos da América para avaliação da vulnerabilidade à
poluição. Incluem-se dois mapas, um relativo aos EUA e outro à região austral de África.

Para Portugal Continental, apresentam-se três mapas, um com a vulnerabilidade
"clássica" e dois com aplicações do método DRASTIC, resultantes de projectos
desenvolvidos para a Comissão Europeia (DGXI, à escala  1:500 000, e Fundo de Coesão, à
escala  1:100 000).
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1 - INTRODUÇÃO

O Grupo de Trabalho sobre Águas Subterrâneas do Instituto Europeu da Água reuniu-se
em Fevereiro de 1991, em Bruxelas, para a (então) Comissão das Comunidades Europeias
(CCE-DG XI), a fim de estabelecer um acordo sobre as metodologias a empregar para
elaboração dos novos mapas comunitários dos recursos hídricos subterrâneos dos Estados-
membros. Um primeiro inventário tinha sido já desenvolvido entre 1979 e 1981, para os então
nove Estados-membros da Comunidade Económica Europeia. A CCE pretendia, em 1991,
actualizar o primeiro inventário, efectuado na década de 70 e início da década de 80, para
incluir dados relativos aos novos Estados-membros e novas regiões, i.e. de Portugal, de
Espanha e dos cinco novos Länder da República Federal da Alemanha.

O novo inventário deveria incluir os aspectos quantitativos das águas subterrâneas, os
dados de consumos e ainda a vulnerabilidade à poluição. As limitações do primeiro inventário
foram apresentados pelo coordenador do projecto, o Prof. Jean Fried. Uma limitação
importante apontada por diversos peritos nacionais relacionava-se com a disparidade de
critérios usados para elaboração dos mapas nacionais, independentemente dos méritos
individuais de cada um, por não serem comparáveis entre si. Exemplos apresentados de
análises "clássicas" da vulnerabilidade à poluição incluíram os de França, publicada pelo
BRGM (cf. PARASCANDOLA, M.-F., 1979), os da Alemanha, por AUST et al. (1980), os
da Dinamarca, por VILLUMSEN et al. (1982), os das regiões do Alentejo e do Algarve, por -
FERREIRA E LOBO CALADO (1989), e os do estudo de alguns Estados-membros para a
CCE (Fried, 1987). Todos esses mapas consideravam diversas (geralmente três ou quatro)
classes de vulnerabilidade (e.g. alta, média e baixa), mas os parâmetros seleccionados e os
critérios de priorização/ordenamento usados eram diferentes.

Foi então decido que seria necessário uniformizar os critérios e os procedimentos a usar
em cada Estado-membro, para avaliar, classificar, e mapear a vulnerabilidade à poluição das
águas subterrâneas. As vantagens dessa uniformização seriam as seguintes:

a) os mapas produzidos num país seriam facilmente interpretados por todos;
b) os mapas de diferentes países seriam comparáveis entre si e permitiriam o

mapeamento trans-fronteiriço e multi-regional;
c) o diálogo entre profissionais do sector, de diferentes países, seria facilitado, e seria

benéfico uma vez que a experiência adquirida num deles poderia com mais facilidade ser
utilizada pelos restantes países; e

d) seria então possível criar uma base de dados compatível, e coerente, que incluiria
dados de todos os Estados-membros, se, e sempre que, possível baseada na experiência
adquirida no âmbito do Projecto Comunitário CORINE.

O estabelecimento de critérios padrão teria de ser, naturalmente, obtido após
concordância entre os Estados-membros, antes do início do desenvolvimento do novo
inventário dos recursos hídricos subterrâneas comunitários. Foi solicitada, na reunião, que
cada participante, de cada Estado-membro, apresentasse uma proposta com uma "definição
operacional de vulnerabilidade à poluição". A proposta portuguesa foi resumida em LOBO-
FERREIRA E CABRAL (1991).
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Complementarmente foi proposto que, uma vez obtido o consenso entre os
participantes, coordenados pelo Eng. Jean Margat, do BRGM de França, se iniciasse um
estudo piloto nos novos Estados-membros, i.e. Portugal, Espanha e nos cinco novos Länder
da Alemanha. O estudo comunitário referente a Portugal, foi desenvolvido pelo LNEC, de
1992 a 1995, tendo sido publicado em 1995 (cf. LOBO-FERREIRA et al., 1995). A
experiência comunitária obtida com o projecto português foi estendida ao estudo piloto de
Espanha, desenvolvido para os 63 000 km2 da bacia do rio Guadalquivir. A escala de trabalho
acordada foi 1:500 000. Para o mapeamento conjunto, global, dos Estados-membros da União
Europeia foi proposta a escala 1:1 500 000. Os mapas de vulnerabilidade à poluição das águas
subterrâneas de Portugal, publicados pelo LNEC, foram desenvolvidos, para Portugal
Continental à escala 1:500 000, e publicados à escala 1:1 500 000. Os mapas das ilhas dos
arquipélagos dos Açores e da Madeira foram desenvolvidos e publicados à escala 1:200 000,
conforme foi também acordado na reunião de Bruxelas, para as ilhas.

Na secção 2 apresentam-se os critérios utilizados para o mapeamento da vulnerabilidade
à poluição de diversos países comunitários, nas décadas de 70 e 80. Apresentam-se também
os aspectos considerados limitativos. Na secção 3 apresenta-se a definição de vulnerabilidade
proposta à reunião de Bruxelas por LOBO-FERREIRA E CABRAL (1991). Na secção 4
apresenta-se a sugestão, aceite na reunião de Bruxelas em 1991, para o novo mapeamento
comunitário das águas subterrâneas. Finaliza-se a comunicação, na secção 5, com a
apresentação de alguns mapeamentos da vulnerabilidade à poluição realizados para Portugal
Continental pelo método DRASTIC.

2 - ALGUNS MÉTODOS "CLÁSSICOS" UTILIZADOS PARA MAPEAMENTOS
NACIONAIS OU REGIONAIS DA VULNERABILIDADE À POLUIÇÃO NAS
DÉCADAS DE 70 E 80

Como se referiu anteriormente os principais parâmetros subjacentes à elaboração de
mapas de vulnerabilidade à poluição diferem de país para país. Apresenta-se nesta secção uma
breve revisão de alguns critérios utilizados no primeiro mapeamento comunitário da
vulnerabilidade à poluição das águas subterrâneas desenvolvido nas décadas de 70 e 80.

     2.1 - O mapa da vulnerabilidade de Valence, França, pelo BRGM (1979)

No mapa de vulnerabilidade de Valence, França, publicado pelo BRGM em 1979 (cf.
PARASCANDOLA et al., 1979) foram consideradas quatro classes de vulnerabilidade: muito
alta, alta, variável e baixa.  Os principais factores considerados na avaliação foram os
seguintes:

a) o valor actual do aquífero como fonte de abastecimento de água,
b) a capacidade de protecção relativa a poluentes provenientes da superfície do solo,
c) o tempo de percurso do poluente da superfície do solo até ao aquífero, e
d) a persistência do poluente no aquífero.

A categoria de vulnerabilidade "muito alta" aplica-se, assim, a regiões caracterizadas
por:
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- aquíferos extensos que são intensamente utilizados para abastecimento de grandes
aglomerados populacionais ou de grandes indústrias,

- protecção reduzida em relação a poluentes provenientes da superfície do solo,
- elevada permeabilidade devido a fracturas, fissuras ou carsificação, com velocidades

de propagação dos poluentes da ordem de vários metros por dia, e
- elevada persistência dos poluentes no aquífero.

O conceito de vulnerabilidade subjacente a esses factores é claramente de natureza
composta. O factor a) é do tipo dinâmico, i.e. varia no tempo com a actividade humana,
enquanto que os factores b), c) e d) são estáticos, i.e., dependem do tipo de solo e das
características do aquífero, que apenas variam em períodos de tempo muito mais longos. A
inclusão do tempo de percurso do poluente (factor c) como parâmetro válido é discutível,
como se explica em 2.2. Uma definição mais restritiva de vulnerabilidade excluiria os factores
a) e d). De facto, o factor a) considera a valor do aquífero como fonte de abastecimento de
recursos hídricos. Apenas uma definição muito geral de vulnerabilidade poderá incluir este
factor. O factor d) é mais relacionado com a resiliência do aquífero do que com a sua
vulnerabilidade. Resumindo, o conceito de vulnerabilidade empregue é demasiado vasto,
misturando conceitos distintos, e confundindo-o com resiliência (como definida na secção 3).
Também se consideram, indistintamente, factores estáticos e factores dinâmicos.

     2.2 - Os mapas de vulnerabilidade do Reino Unido, editados pelo Institute of
Geological Sciences (1983)

Os mapas de vulnerabilidade do Reino Unido, editados pelo Institute of Geological
Sciences, em 1983, consideram quatro classes de vulnerabilidade à poluição e ainda três
categorias que representam as áreas de vulnerabilidade variável, as áreas com informação
insuficiente e as áreas com ausência de aquíferos. A classificação baseia-se num parâmetro
único, que é o tempo de percurso de um poluente conservativo, não-adsorvível e não-
absorvível, através da zona não-saturada do solo. As quatro classes de vulnerabilidade
correspondem a tempos de percurso "superiores a 20 anos", "entre 1 ano e 20 anos", "entre 1
ano e 1 semana" e "menos do que uma semana".

 Os autores desses mapas apontaram algumas limitações a este sistema de classificação:

(a) O sistema conduz a erros de avaliação nas seguintes condições:

- áreas de descarga dos aquíferos: de acordo com o sistema de classificação essas
áreas são classificadas de muito vulneráveis uma vez que o tempo de percurso é
nulo. No entanto, os poluentes não penetram no aquífero uma vez que se trata de
uma área de descarga.

- áreas de aquíferos confinados de pequena espessura (e relativamente superficiais): o
sistema classifica esses aquíferos de muito vulneráveis uma vez que o tempo de
percurso é reduzido. No entanto, esses aquíferos podem estar relativamente bem
protegidos por camadas confinantes superiores que, embora sejam finas, podem ser
praticamente impermeáveis.
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(b) Assim os autores referem que "most bodies in the United Kingdom who are
responsible for the management of aquifers and groundwater resources do not accept this
definition of aquifer vulnerability."

     2.3 - O mapeamento "clássico" da vulnerabilidade à poluição das regiões do Algarve
e do Alentejo, por Lobo-Ferreira e Calado (1989)

O mapeamento "clássico" da vulnerabilidade à poluição das regiões do Algarve e do
Alentejo", por LOBO-FERREIRA E CALADO (1989) também considera quatro classes de
vulnerabilidade à poluição, a "muito alta", a "alta", a "variável" e a "baixa". Os factores
considerados na avaliação e na classificação não são, no entanto, idênticos aos apresentados
para os mapeamentos francês ou inglês. Os factores considerados são principalmente de
natureza hidrogeológica, sintetizados na "Carta litológica para fins hidrogeológicos de
Portugal Continental", publicada por RODRIGUES et al., 1989.

Procuraram-se ter em consideração os seguintes factores:

a) permeabilidade da zona não-saturada do solo e do aquífero,
b) taxa de recarga média do aquífero,
c) capacidade de atenuação da zona não-saturada do solo,
d) velocidade de propagação do poluente na zona não-saturada do solo.

De acordo com esses factores, consideraram-se classes de vulnerabilidade
correspondentes aos seguintes grupos hidrogeológicos:

a) Vulnerabilidade muito alta:
- Formações cársicas de média a alta permeabilidade. Velocidade de propagação do

poluente da ordem de 10 m/d.
- Formações dunares fluviais e aluviais de média a alta permeabilidade. Velocidade de

propagação do poluente da ordem de 1 a 10 m/d.
b) Vulnerabilidade alta:
- Formações rochosas de gabros e de dioritos. Velocidade de propagação do poluente da

ordem de 1 m/d.
- Formações detríticas de cobertura de média a baixa permeabilidade.
- Formações Mesozóicas e Cenozóicas, porosas e fracturadas, sedimentares, de média a

baixa permeabilidade .
- Formações argilosas, e de areias e margas (Grés de Silves).
c) Vulnerabilidade muito variável:
- Formações ígneas fracturadas, principalmente granitos. Velocidades de propagação

dos poluentes variável.
- Formações metamórficas fracturadas, principalmente xistos e grauvaques.

Na figura 1 apresenta-se o mapeamento da vulnerabilidade "clássica" de Portugal
Continental, interpretado (em formato A4) para o território de Portugal Continental por
LOBO-FERREIRA E OLIVEIRA (1993) com base na carta litológica publicada por
Rodrigues et al. (1989) e nos trabalhos, desenvolvido às escalas 1:500 000, publicados por
Lobo-Ferreira e Calado (1989), para as regiões do Algarve e do Alentejo, e por Novo et. al.
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(1991), para a Região Centro. Este mapeamento, que se baseou apenas em considerações do
tipo hidrogeológico, foi considerado pelos autores como um mapeamento preliminar, a ser
optimizado num posterior estudo de maior abrangência e actualidade conceptual.

Os resultados alcançados nos estudos referidos, co-financiados pela ex-Direcção-Geral
da Qualidade do Ambiente e pelo LNEC, estavam, conceptualmente, a par dos restantes
estudos comunitários desenvolvidos nas décadas de 70 e de 80, visando o mapeamento da
vulnerabilidade à poluição das águas subterrâneas da CEE.

3 - NOVOS CONCEITOS PARA A DEFINIÇÃO DA VULNERABILIDADE
"INDEXADA" DE ÁGUAS SUBTERRÂNEAS À POLUIÇÃO

Antes de se iniciar um novo mapeamento da vulnerabilidade à poluição das águas
subterrâneas dos Estados-membros da CEE, foi necessário precisar e definir melhor o
conceito "vulnerabilidade".

O termo vulnerabilidade foi definido e usado anteriormente no domínio dos recursos
hídricos, nomeadamente no contexto da avaliação do desempenho de sistemas hídricos.
Refere-se em seguida o trabalho de HASHIMOTO et al. (1982).  Esses autores apresentam
uma análise do desempenho de sistemas, focando o problema do risco de colapso. Definem
três conceitos que possibilitam a avaliação do desempenho de sistemas: (1) "how likely the
system is to fail is measured by its reliability" (i.e. a fiabilidade mede a probabilidade de não
colapso do sistema), (2) "how quickly the system returns to a satisfactory state once a failure
has occurred is expressed by its resiliency" (i.e. a resiliência mede a facilidade de retorno do
sistema a um estado satisfatório), e (3) "how severe the likely consequences of failure may be
is measured by its vulnerability" (i.e. a vulnerabilidade mede a severidade das consequências
dum colapso do sistema). Este conceito de vulnerabilidade, definido no contexto do
desempenho de sistemas, pode ser utilizado também no contexto da poluição das águas
subterrâneas, substituindo "colapso do sistema" por "carga poluente". A dimensão das
consequências é avaliada em função da deterioração da qualidade da água,
independentemente do aquífero ser usado, ou não ser usado, para abastecimento público ou
para qualquer outro fim.

O conceito de vulnerabilidade ainda não foi definido completamente e sem
ambiguidades no contexto da poluição das águas subterrâneas. Frequentemente, o termo
"vulnerabilidade à poluição" é usado com um sentido composto que talvez pudesse melhor
ser descrito como "risco de poluição".

LOBO-FERREIRA E CABRAL (1991) defenderam que nos novos estudos
comunitários fosse utilizada a definição mais restrita de vulnerabilidade, de acordo com as
conclusões e recomendações da conferência internacional sobre "Vulnerability of Soil and
Groundwater to Pollutants" realizada nos Países Baixos, em 1987 (Duijvenbooden e
Waegeningh (Ed.), 1987):

a sensibilidade da qualidade das águas subterrâneas a uma carga poluente, função
apenas das características intrínsecas do aquífero.
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Definida deste modo vulnerabilidade é distinta de risco de poluição. O risco de poluição
depende não só da vulnerabilidade mas também da existência de cargas poluentes
significativas que possam entrar no ambiente subterrâneo.

É possível existir um aquífero com um alto índice de vulnerabilidade mas sem risco de
poluição, caso não haja carga poluente, ou de haver um risco de poluição excepcional apesar
do índice de vulnerabilidade ser baixo. É importante precisar a diferença entre
vulnerabilidade e risco de poluição. O risco é causado não apenas pelas características
intrínsecas do aquífero, muito estáveis, mas também pela existência de actividades poluentes,
factor dinâmico que, em princípio, pode ser controlado.
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Figura 1 - Mapeamento da vulnerabilidade "clássica" à poluição das águas subterrâneas
de Portugal Continental, publicado por LOBO-FERREIRA E OLIVEIRA (1993)

Episódios graves de poluição de águas subterrâneas e as suas consequências na
qualidade do ambiente ou no grau de perturbação do abastecimento público não são,
deliberadamente, consideradas na definição de vulnerabilidade.
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4 - SISTEMA DE VULNERABILIDADE PROPOSTO PARA O NOVO
MAPEAMENTO (COMPARÁVEL) DA VULNERABILIDADE À POLUIÇÃO DAS
ÁGUAS SUBTERRÂNEAS DOS ESTADOS-MEMBROS DA CEE (1991)

Definido o conceito de vulnerabilidade é importante reconhecer que a vulnerabilidade
de um aquífero depende também do tipo de poluente potencial. Por exemplo a qualidade da
água subterrânea pode ser muito vulnerável a uma carga de nitratos, originada por práticas
agrícolas incorrectas, e no entanto ser pouco vulnerável a cargas patogénicas (devido à
mortalidade natural dos agentes patogénicos). 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, etc., i.e. criar o
conceito de vulnerabilidade específica.

Este ponto de vista foi já expresso por diversos autores, nomeadamente por FOSTER,
(1987). Trabalhos de mapeamento específico da vulnerabilidade foram desenvolvidos por
CANTER et al. (1987), para a poluição por nitratos de origem agrícola. Em alternativa, os
mapas de vulnerabilidade podem ser desenvolvidos para grupos de actividades poluentes, de
acordo com FOSTER (1987), por exemplo, pela ausência de saneamento básico, pela
agricultura e por certas indústrias. LE GRAND (1983) apresentou, num trabalho interessante,
uma metodologia de abordagem e quantificação do risco de poluição proveniente de aterros
sanitários.

Reconhecendo que o mapeamento específico de vulnerabilidade é do ponto de vista
científico mais consistente, verifica-se no entanto que em geral o número de dados disponível
não é suficiente para a elaboração do mapeamento específico. Tornou-se assim necessário
optar por conceitos mais adequados à utilização dos dados (em geral) disponíveis. Foram
propostos vários sistemas de avaliação e de mapeamento da vulnerabilidade, como por
exemplo por ALBINET E MARGAT (1970), HAERTLE (1983), Aller et al. (1987) e
FOSTER (1987).

Alguns desses sistemas incluem índices de vulnerabilidade formados por parâmetros
hidrogeológicos, morfológicos e outras formas de parametrização das características dos
aquíferos, de um modo bem definido. A adopção de índices de vulnerabilidade tem a
vantagem, em princípio, de eliminar ou minimizar a subjectividade inerente aos processos de
avaliação.

Um índice deste tipo tinha já sido estudado nos Estados Unidos: o índice DRASTIC,
desenvolvido por ALLER et al. (1987) para a Agência de Protecção Ambiental dos Estados
Unidos, a U.S. EPA. Diversos estudos desenvolvidos já na década de 90, nomeadamente nos
EUA, no Canadá, na África do Sul, em Itália, e na Suécia utilizaram com sucesso, o índice
DRASTIC. De facto, o índice DRASTIC tem as características de simplicidade e utilidade
necessárias para poder vir a ser considerado uma referência. Um outro índice que também tem
características de coerência e simplicidade é o índice desenvolvido por FOSTER (1987): o
índice GOD. Estes dois índices são brevemente apresentados nos pontos seguintes.

     4.1 - O índice de vulnerabilidade à poluição DRASTIC



10

O índice DRASTIC corresponde à média ponderada de 7 valores correspondentes aos
seguintes 7 parâmetros ou indicadores hidrogeológicos:

1 - Profundidade da zona não-saturada do solo (Depth to the water table)
2 - Recarga profunda de aquíferos (Net Recharge)
3 - Material do aquífero (Aquifer material)
4 - Tipo de solo (Soil type)
5 - Topografia (Topography)
6 - Impacto da zona não-saturada (Impact of the unsaturated zone)
7 - Condutividade hidráulica (Hydraulic Conductivity)

(O nome DRASTIC resulta da junção das letras sublinhas dos parâmetros, em inglês).

O método DRASTIC fundamenta-se num conjunto de procedimentos que permitem
integrar vários parâmetros caracterizadores do meio subterrâneo e da sua especificidade. Cada
um dos sete parâmetros DRASTIC foi dividido quer em escalas quer em tipos de meio
significativos que condicionam o potencial de poluição. Sintetiza-se em seguida a aplicação
do método DRASTIC:

(1) atribuem-se valores de 1 a 10 a cada parâmetro, em função das condições locais;
valores elevados correspondem a uma maior vulnerabilidade; os valores a atribuir obtêm-se
de tabelas que consideram a correspondência entre as características hidrogeológicas locais e
o respectivo parâmetro; (2) em seguida o índice local é calculado multiplicando o valor
atribuído ao parâmetro pelo seu peso relativo, cada parâmetro tem um peso pré-determinado
que reflecte a sua importância relativa na quantificação da vulnerabilidade; os parâmetros
mais importantes têm um peso 5, os menos importantes um peso 1; estão disponíveis duas
gamas de pesos relativos ou factores de ponderação; uma gama para aplicação geral e outra
específica para pesticidas:

DRASTIC normal DRASTIC pesticidas
(a)- Profundidade da zona não-saturada do solo 5 5
(b)- Recarga profunda de aquíferos 4 4
(c)- Material do aquífero 3 3
(d)- Tipo de solo 2 5
(e)- Topografia 1 3
(f)- Impacto da zona não-saturada 5 4
(g)- Condutividade hidráulica 3 2

(3) por último adicionam-se os sete produtos parciais obtendo-se o valor do índice final
DRASTIC; o valor mínimo possível é 23 e o valor máximo é 226; segundo ALLER et al.
(1987) valores dessa ordem de grandeza são raros situando-se geralmente entre 50 e 200.

Uma pesquisa feitas na Internet ao termo "DRASTIC" (em http://altavista.digital.com/)
permitiu desenvolver este assunto com mais actualidade. Parte dos resultados obtidos na
pesquisa são apresentados (ou o seu endereçamento é apresentado) nesta comunicação.
Assim, nas figuras 2 e 3 apresentam-se dois exemplos de aplicação do método DRASTIC: na
figura 2 apresenta-se o mapa de vulnerabilidade do estado de Indiana, EUA, desenvolvido por
COPPER (1996) http://pasture.ecn.purdue.edu/~frankenb/watershedmap.html. NAVALUR E ENGEL
(1997) comparam esse mapeamento DRASTIC com a qualidade das águas subterrâneas do
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estado de Indiana, EUA, http://ncgia.ucsb.edu/conf/SANTA_FE_CD-
ROM/sf_papers/navulur_kumar/my_paper.html. Na figura 3 apresenta-se o mapeamento da
vulnerabilidade DRASTIC da África do Sul, desenvolvido por LYNCH et al. (1993)
http://www.ccwr.ac.za/~lynch2/drastic.html.

     4.2 - O índice de vulnerabilidade à poluição GOD

De acordo com FOSTER (1987) o índice de vulnerabilidade à poluição GOD considera
os três seguintes parâmetros:

1. Ocorrência de águas subterrâneas (Groundwater occurrence), i.e., se o aquífero é livre,
semi-confinado, confinado, etc. (se houver aquífero);

Figura 2 - Mapeamento da vulnerabilidade à poluição DRASTIC das águas subterrâneas do
estado de Indiana, EUA, extraído de

http://pasture.ecn.purdue.edu/~frankenb/watershedmap.html
2. Classe global do aquífero (Overall aquifer class) em termos do grau de consolidação e das

características litológicas;
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3. Profundidade ao nível freático ou espessura ao tecto do aquífero (Depth to groundwater
table or strike).

(O nome GOD é formado pelas iniciais, em inglês, da primeira letra de cada parâmetro).

Figura 3 -  Mapeamento da vulnerabilidade à poluição DRASTIC das águas subterrâneas da
África do Sul, extraído de http://www.ccwr.ac.za/~lynch2/drastic.html

O aquífero é classificado, em relação a cada um dos três parâmetros, numa escala cujo
valor máximo é a unidade. O índice é calculado pela multiplicação dos três parâmetros. O
valor máximo do índice é 1.0, representando uma vulnerabilidade máxima. O menor valor é
0.016 se houver aquífero, ou zero se não houver aquífero. O valor de cada parâmetro é fácil
de obter, se se seguir o procedimento apresentado por FOSTER (1987). O valor de um
parâmetro qualificativo complementar é adicionado ao valor numérico do índice. Este
parâmetro complementar pretende considerar o grau de fissuração e a capacidade de
atenuação, medindo a tendência ou a propensão para o transporte lateral do poluente na zona
saturada. Foram salientados por autores britânicos alguns problemas inerentes à fórmula
matemática (multiplicativa) utilizada no índice GOD, que tornariam a análise do resultado
final difícil. Assim, ao que se sabe este método não foi empregue pelos serviços oficiais do
Reino Unido. No entanto, foi referida a sua utilização no México.

5 - O MAPEAMENTO DA VULNERABILIDADE À POLUIÇÃO DAS ÁGUAS
SUBTERRÂNEAS DE PORTUGAL CONTINENTAL UTILIZANDO O MÉTODO
DRASTIC
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Como anteriormente foi referido, dada a multiplicidade de autores e de instituições
potencialmente utilizadoras de mapas de vulnerabilidade nos Estados-membros da CEE,
LOBO-FERREIRA E CABRAL (1991), propuseram à Comissão das Comunidades Europeias
(CCE), via Grupo de Peritos de Águas Subterrâneas do Instituto Europeu da Água, a
utilização do método DRASTIC, para elaboração dos novos mapas de vulnerabilidade da
CEE. A proposta foi aceite pela Comissão e incluída nos Termos de Referência do contrato
com o LNEC para desenvolvimento dos estudos referentes ao mapeamento e à elaboração da
base de dados de Portugal, publicados globalmente em LOBO-FERREIRA et al. (1995) (texto
introdutório disponível em  http://www-dh.lnec.pt/gias/estudos/invent.html).

Foram as seguintes as fontes de informação utilizadas para aplicação do método
DRASTIC em Portugal:

• A variável D (profundidade ao nível freático) foi retirada da Base de Dados INVENTAR,
desenvolvida no LNEC.

• A variável R (recarga de aquíferos) foi calculada de acordo com o método apresentado em
LOBO-FERREIRA E OLIVEIRA (1993) e em VERMEULEN et al. (1994).

• As variáveis A (material do aquífero), I (impacto da zona vadosa) e C (condutividade
hidráulica) foram calculadas com base na Carta Geológica Portugal (SGP,1972),
digitalizada no âmbito do Projecto, à escala 1:500 000.

• A variável S (tipo de solo) foi calculada de acordo com o método que se apresenta em
pormenor em LOBO-FERREIRA E OLIVEIRA (1993).

• A variável T (declive do terreno) foi obtida a partir de pontos cotados, utilizando o
método da triangulação em sistema ARC/INFO. As principais fontes de informação foram
o Mapa Geológico de Portugal à escala 1:500 000 (SGP, 1972) e o mapa das bacias
hidrográficas do "Atlas do Ambiente de Portugal", à escala 1:1 000 000, que apresenta as
altitudes dos pontos onde as linhas de água se iniciam e onde terminam.

Na figura 4 apresenta-se o mapa final da vulnerabilidade DRASTIC dos aquíferos de
Portugal Continental, calculado por LOBO-FERREIRA E OLIVEIRA (1993) à escala 1:500
000, publicado em LOBO-FERREIRA et al. (1995) à escala 1:1 500 000.

Foram posteriormente desenvolvidos, no LNEC, diversos outros estudos, que incluiram
o mapeamento DRASTIC das águas subterrâneas de Portugal seguindo a metodologia
anteriormente apresentada. Destacam-se os estudos desenvolvidos para o Fundo de Coesão da
União Europeia sobre os sistemas aquíferos da zona costeira de Portugal Continental,
publicados em LOBO-FERREIRA et al. (1995a). Nesse trabalho apresenta-se o mapeamento
da vulnerabilidade DRASTIC à poluição das águas subterrâneas da zona costeira continental,
entre Caminha e Vila Real de Santo António, à escala 1:100 000. Na figura 5 apresenta-se um
extracto do mapeamento elaborado para a região de Peniche, disponível em http://www-

dh.lnec.pt/gias/gias.html. Recentemente, no âmbito de um Protocolo elaborado entre o Instituto da
Água e o LNEC foram desenvolvidos estudos visando a Cartografia Automática da
Vulnerabilidade de Aquíferos com Base na Aplicação do Método DRASTIC. Os resultados do
estudo foram publicados em OLIVEIRA et al., (1997) e em OLIVEIRA E LOBO-
FERREIRA  (1998).
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Figura 4 - Mapeamento da vulnerabilidade à poluição desenvolvido para Portugal Continental
pelo método DRASTIC por LOBO-FERREIRA E OLIVEIRA (1993), à escala 1:500 000,

(veja também em  http://www-dh.lnec.pt/gias/novidades/drastic_e.html e em
http://www-dh.lnec.pt/gias/novidades/nato97_vulner_internet.html)
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Figura 5 - Mapeamento da vulnerabilidade à poluição da zona costeira de Portugal
Continental desenvolvido pelo método DRASTIC por LOBO-FERREIRA et al. (1995), à
escala 1:100 000, exemplificado para a região de Peniche (ver também em http://www-

dh.lnec.pt/gias/evaluation.htm)
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