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RESUMO - O presente estudo procura estabelecer a vulnerabilidade natural e o risco de
contaminação pela atividade suinícola do Aqüífero Serra Geral na área de abrangência da bacia
hidrográfica dos rios Turvo, Santa Rosa e Santo Cristo (U30) no estado do Rio Grande do Sul. Para
tal, informações acerca das características físicas do aqüífero e da produção suinícola foram
sistematizadas em matrizes de definição de pesos e valores. Estas sistematizações, quando inseridas
em um Sistema de Informações Geográficas, puderam, através de sucessivos cruzamentos, gerar
produtos-síntese agrupando os dois aspectos em um produto temático espacial de fácil consulta. O
método conduzido provou ser adequado ao desejado. Como resultado, os produtos temáticos obtidos
servem como instrumentos orientativos para decisões futuras quanto ao uso e ocupação do solo e
licenciamentos ambientais na bacia hidrográfica estudada.
ABSTRACT - This paper presents the natural vulnerability and contamination risk by swine
production to the Serra Geral Aquipher in the Turvo, Santo Cristo e Santa Rosa watershed in the Rio
Grande do Sul State. In this way, physical characteristics and swine production information was
summarized by weight and values matrix. This approach was done on Geographical Information
System, showing, through successive arranges, a final and easily consult thematical product,
grouping both informations. The used method was proper to recognize fragile zones. The thematic
products are orientative instruments to future decisions for a better environmental use and ocupation
of soils in the watershed.
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1. INTRODUÇÃO
O estudo aqui apresentado está vinculado ao Projeto de Controle de Contaminação Ambiental
Decorrente da Suinocultura no Estado do Rio Grande do Sul - Programa Nacional do Meio Ambiente
(PNMA II) e foi elaborado para fins da avaliação dos impactos ambientais promovidos pela atividade
suinícola nos recursos hídricos subterrâneos em duas sub-bacias piloto, do rio Santo Cristo e do
Arroio Lajeado Grande, inseridas na bacia hidrográfica dos rios Turvo, Santo Cristo e Santa Rosa,
que compõem a Unidade de Planejamento e Gestão de número 30 (U30) no estado do Rio Grande do
Sul (Figura 1).
A U30 se constitui numa bacia com população predominantemente rural, com taxas de
urbanização inferiores a 20%, apresentando, atualmente, demandas significativas de água com
perspectivas de aumentar o consumo em função das atividades sócio-econômicas que se desenvolvem
na região. Nesta, predominam as pequenas e médias propriedades e a produção animal está ligada à
agroindústria, destacando-se a produção de suínos e aves. É grande, também, a diversidade de
culturas, envolvendo grãos – soja, trigo e milho, fumo e frutas.
Neste contexto, este estudo apresenta os resultados obtidos na atividade de caracterização da
vulnerabilidade natural e risco à contaminação dos recursos hídricos subterrâneos pela suinocultura.
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Figura 1. Inserção das duas sub-bacias estudas na U-30.
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2. CONTEXTUALIZAÇÃO HIDROGEOLÓGICA
Na área predominam dois sistemas aqüíferos distintos: o Sistema Aqüífero Poroso denominado
de Guarani e o Sistema Aqüífero Fraturado relacionado às rochas vulcânicas da Formação Serra
Geral. O primeiro é confinado, e desempenha papel de reserva estratégica na região, enquanto que o
segundo é o aqüífero mais acessível e largamente utilizado na bacia hidrográfica. Suas características
permitem a captação de água subterrânea a um custo muitíssimo menor ao da captação no Aqüífero
Guarani e suprem satisfatoriamente comunidades rurais, indústrias e até sedes municipais (Freitas,
2002).
As rochas vulcânicas da Formação Serra Geral, que afloram em uma superfície de 800.000 km2
na Bacia do Paraná, apresentam uma grande importância hidrogeológica, principalmente no sul do
Brasil, decorrente da elevada explotabilidade das suas zonas aqüíferas. As águas subterrâneas são
exploradas através de poços tubulares e captações de fontes, com vazões variando entre 1 e 220 m3/h
(Rebouças & Fraga, 1988), sendo usadas para consumo humano, industrial, pastoril e também para
balneabilidade.
Com característica fissural, este sistema aqüífero desenvolve-se ao longo de fraturas e
descontinuidades, compreendendo zonas vesiculares e amigdaloidais de topo de derrame e zonas de
disjunção horizontal. Estas feições, quando interceptadas por zonas de fraturas, interconectam-se e
podem armazenar grandes volumes de água.
Segundo Fraga & Rebouças (1988), os mecanismos de recarga do aqüífero Serra Geral ocorrem
preferencialmente por dois condicionamentos distintos: infiltração de águas pluviais a partir de
rupturas regionais cobertas por manto de alteração e solo; e infiltração de água armazenada nas
coberturas sedimentares pós-basálticas (caso de regiões cobertas pela Formação Tupanceritã no Rio
Grande do Sul).
Hausman (1995) afirma que a circulação da água subterrânea no aqüífero Serra Geral é
marcada por dois aspectos: uma circulação horizontal no regolito e outra, na rocha propriamente dita.
O manto de alteração das rochas vulcânicas da Formação Serra Geral é na maioria das vezes
constituído por material argiloso com coeficiente de permeabilidade (K) oscilando entre 10-6 e 10-7
cm/s. Na região da bacia U30 a espessura do regolito pode atingir mais de 30 metros, em locais em
que a superfície é morfologicamente pouco atingida pela erosão, como em Giruá e Santa Rosa
(Hausman, 1995). A circulação ocorre próximo ao contato com a rocha pouco alterada ou sã.
Geralmente, este acúmulo de água propicia a formação de um aqüífero livre, de importância
fundamental para a recarga do aqüífero fraturado mais profundo (Figura 2). O uso deste lençol
freático dá-se através de captações por poços escavados e de fontes em comunidades rurais e locais
onde não há rede abastecimento comunitária, cujas águas servidas são explotadas do aqüífero Serra
Geral.
O afloramento da água subterrânea sob a forma de fontes representa os pontos de surgência do

fluxo subsuperficial, constituindo o alimentador do fluxo básico da rede hidrográfica da região. A
surgência ocorre pontualmente, sob a forma de um filete ou nas disjunções horizontais e verticais da
rocha basáltica. Geralmente, a descarga ocorre na meia encosta próximo ao vale ou nos
pontos de interceptação da superfície estrutural pela erosão.
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Figura 2. Esquema da ocorrência do aqüífero livre no manto de alteração das rochas vulcânicas e sua
relação com a aqüífero fraturado subjacente.

A circulação de água no sistema de fraturas está quase sempre sob pressão. Os poços
apresentam um artesianismo semi-surgente na maioria dos casos. Segundo Hausman (1995), as
direções nordeste-sudoeste e noroeste-sudeste são as mais importantes e responsáveis pelas melhores
vazões encontradas. As direções norte-sul e leste-oeste são secundárias. A superposição de vários
derrames atua no comportamento do sistema aqüífero em questão, como pode ser verificado na
maioria dos perfis de poços da região. Os topos de derrame, representados por zonas amigdalares,
muitas vezes alteradas e intercaladas com paleo-solos ou arenitos intertrápicos, contribuem como
entradas de água nos poços. Em áreas onde há a predominância de vários pequenos derrames
empilhados, a potencialidade do aqüífero é bem maior do que nas áreas onde ocorrem poucos e
espessos derrames.
Este sistema aqüífero, em sua maioria, pode ser classificado como fraturado e instável, sendo
portanto, um sistema aqüífero heterogêneo e anisotrópico, o que reflete uma difícil previsão de vazão.
Os níveis variam muito em pequenas distâncias horizontais, apresentando uma forte dependência do
nível estático com o número e profundidade das entradas d’ água, impossibilitando realizar uma
determinação da superfície piezométrica.

3. VULNERABILIDADE NATURAL DOS RECURSOS HÍDRICOS
3.1. Escolha do Método a ser utilizado
Antes de se iniciar o mapeamento da vulnerabilidade à poluição das águas subterrâneas da
Bacia, foi necessário precisar e definir melhor o conceito "vulnerabilidade", para então definir o
método ser utilizado. A seguir segue uma síntese conceitual dos métodos a serem usados em
mapeamentos de vulnerabilidade de diferentes terrenos geológicos.
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) a fiabilidade mede a probabilidade de não colapso do
sistema, (2) a resiliência mede a facilidade de retorno do sistema a um estado satisfatório, e (3) a
vulnerabilidade mede a severidade das conseqüências de um colapso do sistema.
Este conceito de vulnerabilidade, pode ser utilizado também no contexto da poluição das águas
subterrâneas, substituindo "colapso do sistema" por "carga poluente". A dimensão das conseqüências
é avaliada em função da deterioração da qualidade da água, independentemente do aqüífero 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 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".
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 aqüífero 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 aqüífero, muito
estáveis, mas também pela existência de atividades poluentes, fator dinâmico que, em princípio, pode
ser controlado.
Para a caracterização da vulnerabilidade natural do aqüífero Serra Geral, da Bacia U-30, à
poluição de águas subterrâneas, foram analisados diversos métodos utilizados, desenvolvidos e
aplicados em diferentes países da Europa e nos Estados Unidos da América. Os principais parâmetros
subjacentes à elaboração de mapas de vulnerabilidade à poluição diferem de país para país e estão
brevemente relatados abaixo.
3.1.1. Método Francês (BRGM em Parascandola et al., 1979)
Nesta sistemática foram consideradas quatro classes de vulnerabilidade: muito alta, alta,

variável e baixa. Os principais elementos considerados na avaliação foram os seguintes:
a) o valor atual do aqüífero como fonte de abastecimento de água,
b) a capacidade de proteção relativa a poluentes provenientes da superfície do solo,
c) o tempo de percurso do poluente da superfície do solo até ao aqüífero, e
d) a persistência do poluente no aqüífero.
3.1.2. Método Inglês (Reino Unido, Institute of Geological Sciences, 1983),
Nestes também são consideradas 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".
3.1.3. Método Português (Lobo-Ferreira e Calado (1989)
Estes também consideram quatro classes de vulnerabilidade à poluição, a "muito alta", a "alta",
a "variável" e a "baixa". Os fatores considerados na avaliação e na classificação não são, no entanto,
idênticos aos apresentados para os mapeamentos francês ou inglês. Os fatores 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 elementos:
–

Permeabilidade da zona não saturada do solo e do aqüífero,

–

Taxa de recarga média do aqüífero,

–

Capacidade de atenuação da zona não saturada do solo,

–

Velocidade de propagação do poluente na zona não saturada do solo.

3.1.4. Método Foster (1987) e Foster Hirata (1993)
Este método de Foster (1987) o índice de vulnerabilidade à poluição GOD considera os três
seguintes parâmetros:
–

Ocorrência de águas subterrâneas.

–

A condição que se encontra o aqüífero, se o aqüífero é livre, semi-confinado, confinado,

–

Classe global do aqüífero, em termos do grau de consolidação e das características
litológicas; e

–

Profundidade ao nível freático ou espessura ao topo do aqüífero.

O aqüífero 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 aqüífero,
ou zero se não houver aqüífero. O valor de um parâmetro qualificativo complementar é adicionado ao

valor numérico do índice. Este parâmetro complementar pretende considerar o grau de quebramento e
a capacidade de atenuação, medindo a tendência ou a propensão para o transporte lateral do poluente
na zona saturada.
A escolha do modelo a ser utilizado para U-30, recaiu a uma adaptação do Método GOD
(Foster & Hirata-1993). Este nome GOD é formado pelas iniciais, em inglês, da primeira letra de
cada parâmetro.
A adaptação a ser feitas ao método é em função da geologia do tipo e numero de dados
disponíveis para a elaboração do mapeamento especifico. Tornou-se assim necessário optar por
conceitos mais adequados a realidade, da quantidade, qualidade e tipo de dados disponíveis para a
Bacia. Esta adaptação recaiu na uniformização dos critérios e os procedimentos a usar, de maneira a
avaliar, classificar, e mapear a vulnerabilidade à poluição das águas subterrâneas.
Os parâmetros selecionados para a montagem de um Modelo próprio, e especifico para a
região, aqui definido como Modelo U-30, foram analisados e direcionados principalmente ao
contexto geológico regional.
Abaixo seguem os parâmetros ate aqui definidos para a formatação do Modelo a ser
considerado:
–

A densidade de fraturamento;

–

A declividade do terreno; e

–

Tipo e espessura de solo.

Atualmente esta em andamento os trabalhos para a criação de uma matriz de calculo e o valor a
ser atribuído a cada parâmetro do modelo.
A vulnerabilidade à contaminação é uma propriedade intrínseca do meio aqüífero e depende
das suas características hidrogeológicas. Na qualidade de fraturado, o aqüífero Serra Geral possui
capacidade de armazenar água apenas nas fraturas, sejam elas associadas às superfícies de contato
entre derrames, a processos secundários como juntas de resfriamento das rochas ou, ainda, à
atividade tectônica. Dessa forma, dois aspectos foram considerados como determinantes na
caracterização da vulnerabilidade dos recursos hídricos subterrâneos: as formas de recarga das águas
meteóricas no aqüífero e a densidade de fraturas existente no aqüífero Serra Geral.
A recarga do aqüífero está fortemente associada à cobertura de solos e suas características
sobretudo físicas. Dessa forma, foi utilizado para atender essa variável o mapa de aptidão dos solos
ao descarte de dejetos suinícolas (SEMA-RS, 2004), sendo consideradas as seguintes características
dos solos:
–

teor de argila (influindo no volume de poros e na capacidade de sorção);

–

profundidade do solo (definindo o volume de solo disponível para o armazenamento e a
distância da água subterrânea);

–

drenagem do solo (definindo a proximidade do lençol freático e a condição de saturação do

solo) e;
–

declividade do terreno (condicionando a erosão e o escorrimento superficial).

As zonas de reservatório de águas junto ao aqüífero Serra Geral se detém à rede de fraturas
nele existente. Dessa forma, foi realizado um levantamento das principais estruturas, realizadas
interpolações, e gerados intervalos de compreensão das capacidades de comunicação e estocagem das
águas advindas das áreas de recarga do aqüífero.
3.2. Aptidão das Terras ao Descarte de dejetos Suinícolas
O mapa de solos existente para a região (SEMA-RS, 2004) apresenta 15 Unidades de
Mapeamento (UM) diferenciadas nas bacias do arroio Lajedo Grande e do rio Santo Cristo. Essas
UM foram reagrupadas, dando origem a oito classes de aptidão ao descarte de dejetos oriundos da
atividade suinícola, propostas pela equipe que desenvolveu o mapeamento dos solos para a bacia
(Tabela 1). As áreas referentes a cada uma das UM foram inseridas em um sistema de informações
geográficas (SIG), utilizando-se o software Spring (CAMARA et al, 1996), gerando assim um mapa
temático reclassificado para aptidão ao descarte de dejetos suinícolas (Figuras 3 e 4).
Tabela 1. Classes de aptidão ao descarte de dejetos de suínos (SEMA-RS, 2004).

Unidade de
Mapeamento

Composição da Unidade de Mapeamento

Aptidão para o descarte
de dejetos suínos

LV1

Latossolo Vermelho

Boa

LV2

Latossolo Vermelho + Neossolo Regolítico

Boa + regular

NV1

Nitossolo Vermelho

Boa

NV2

Nitossolo Vermelho + Neossolo Regolítico

Regular

M1

Chernossolo Argilúvico

Regular

M2

Chernossolo Argilúvico + Neossolo Regolítico

Regular

RR1

Neossolo Regolítico

Regular

RR2

Neossolo Regolítico + Neossolo Litólico

Regular + inapta

RR3

Neossolo Regolítico + Latossolo Vermelho

Regular + boa

RR4

Regular

RR6

Neossolo Regolítico + Chernossolo Argilúvico
Neossolo Regolítico + Cambissolo + Nitossolo
Vermelho
Neossolo Regolítico + Afloramento de Rochas

Restrita + inapta

RL

Neossolo Litólico + Neossolo Regolítico

Inapta

G

Gleissolos

Inapta

AR

Afloramento de Rochas

Inapta

RR5

Regular

Figura 3. Aptidão dos solos da bacia do Arroio Lajeado
Grande ao descarte de dejetos suínos.

Figura 4. Aptidão dos solos da bacia do Rio Santo Cristo ao
descarte de dejetos suínos.

As classes de aptidão ao descarte de dejetos suinícolas influenciam diretamente na qualidade
das águas freáticas e subterrâneas, pois estão condicionadas aos diferentes materiais de alteração que
constituem os níveis de solos que capeiam as áreas de recarga dos aqüíferos. Sendo assim, conforme
maior a capacidade de reter/manter os dejetos em superfície que apresenta determinado material,
melhor sua aptidão ao descarte. Os comentários extraídos de SEMA-RS (2004) demonstram
tecnicamente essa aptidão para cada classe:
BOA – Solos profundos (> 100 cm), argilosos (teor de argila > 35%) e bem drenados, situados
em áreas pouco declivosas (declive < 15%). Nestas condições possuem boa capacidade de sorção de
nutrientes (e contaminantes) e o escorrimento superficial é facilmente controlável por práticas
mecânicas de conservação. São solos aptos para culturas anuais, que contribuem para a reciclagem e
exportação de nutrientes, reduzindo a contaminação das águas de superfície e subsuperfície.
REGULAR – São solos que apresentam limitações à aplicação de dejetos devido a (1) textura
menos argilosa (teor de argila < 35%), ou (2) pouca profundidade (profundidade de 50 a 100 cm), ou
(3) declividade maior (8 a 15%), ou (4) uma combinação dessas condições.
RESTRITA – São solos que apresentam restrições à aplicação de dejetos devido a limitações
decorrentes de (1) textura pouco argilosa, ou (2) pouca profundidade, ou (3) declividade acentuada,
ou (4) uma combinação dessas condições. As condições do solo dificultam a retenção (sorção) de
nutrientes e o controle do escorrimento superficial, ou aumentam o risco de erosão e de contaminação
das águas superficiais e subsuperficiais.
INAPTA – São solos inaptos para a aplicação de dejetos, em qualquer quantidade, devido a
limitações fortes decorrentes de (1) pequena profundidade (< 50 cm) combinada com declividade (8 a

15%), ou (2) textura pouco argilosa (teor de argila < 35%) e declividade acentuada (> 15 a 25%), ou
(3) declividade acentuada (> 25%), ou (4) má drenagem.
3.3. Densidade de Fraturas
3.3.1. Aspectos Metodológicos e Resultados
A imagem digital SRTM1 (90m) serviu para o traçado dos lineamentos morfo-estruturais do tipo
2 (Amaro e Strieder, 1994) adotando-se o princípio da não inferência (Schuck et al., 1988). O traçado
foi feito diretamente no monitor de vídeo em escala aproximada de 1:100.000 (Figura 5).
Os lineamentos morfo-estruturais traçados diretamente na tela do monitor de computador
resultaram em um arquivo vetorial (Figura 6). Tais dados vetoriais, representados pelas coordenadas
UTM de seus pontos extremos {(x1, y1); (x2, y2)} (Figura 7) foram exportados em um arquivo DXF,
dando suporte para a etapa de cálculo estatístico e da geração de grades usadas para determinação da
densidade de fraturamento.
A grade, com células de 1700x1700 metros, foi obtida a partir da integração dos dados vetoriais
dos vários produtos de sensoriamento remoto, adotando-se o conceito multi, como a imagem digital
de baixa elevação solar e SRTM (90m). O parâmetro comprimento, considera o total comprimento
dos lineamentos morfo-estruturais que caem dentro de cada célula determinada. A partir de então é
calculada a densidade de fraturamento a partir da relação:
∑ℓ/ A

(1)

onde:
ℓ = comprimento acumulado dentro de cada célula
A = área da célula.
O mapa de densidade de fraturas (Figura 8), determinado a partir das morfo-estruturas, que
representa a razão entre o comprimento acumulado dos lineamentos e a área das células, tem a função
de fornecer uma idéia da magnitude da deformação rúptil sofrida pelas rochas, sugerindo que quanto
maior a densidade de fraturamento maior a possibilidade de acumulação e recarga de água
subterrânea, além de refletir uma maior vulnerabilidade intrínseca do sistema aqüífero.

1

Shuttle Radar Topography Mission.

Figura 5. Imagem do modelo digital do terreno srtm (90m) da Nasa da bacia U-30 utilizada para
o traçado de morfo-estruturas, visando o cálculo da densidade de fraturas.
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Figura 6. Mapa de morfo-estruturas, representando lineamentos do tipo 2 da bacia U30.
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Figura 7. Esquema da representação vetorial de um lineamento
morfo-estrutural.

A grade da densidade de fraturamento obtida tem um total de 7.575 nós, sendo 75 na direção NS e 101 na direção E-W. A área de cada célula utilizada foi de 3.049.898 m2 com média de 3,93
km/km2.
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Figura 8. Mapa de densidade de fraturas para a Bacia U30.

A área esta situada entre dois altos estruturais regionais da borda leste da Bacia Sedimentar do
Paraná, o Arco de Ponta Grossa a Norte, e o Arco do Rio Grande, a Sul.
Na região do vale do rio Uruguai tem-se reflexos dos domínios do Arco de Lagoa Vermelha e
do Sinclinal de Torres . É notável o desenvolvimento encaixado do sistema de drenagens regional na

direção NW-SE, reflexo das estruturas regionais. O Arco de Ponta Grossa corresponde a uma área de
soerguimento com eixo principal orientado para N55ºW, aproximadamente, mergulhante para o
interior da bacia.
Os principais sistemas de fraturas identificados na Bacia esta representado num padrão de
fraturamento conjugado com direções dominantes N75ºW e N60ºE, que podem representar sigma 1
de direção E-W, gerando zonas de extensão com fraturas abertas na direção E-W e zonas de alívio na
direção N-S. Este sistema, NW é paralelo aos eixos, sendo N40ºE perpendicular ao eixo e paralelo às
estruturas do embasamento, N20º-25ºW e N 50º-55ºE (transversais ao eixo).
Estes alinhamentos fazem parte de um conjunto de falhas escalonadas que construíram, no
Permeano Médio e Inferior, o flanco SE do Sinclinal de Torres e posteriormente, o flanco NW do
Arco do Rio Grande. Estas estruturas foram removimentadas posteriormente, durante as fases da
Reativação Waldeniana definidas por Almeida (1967).
Após a interpretação e análise dos condicionantes estruturais, pôde-se inferir três intervalos de
densidade de fraturamento (Figuras 9 e 10).

Figura 9. Densidade de fraturas da bacia do Arroio Lajeado
Grande.

Figura 10. Densidade de fraturas da bacia do Rio Santo
Cristo.

Os intervalos de densidade de fraturamentos correspondem a regiões de domínios tectônicos
“homogêneos”, onde um ou mais eventos tectônicos tiveram atuação predominante.
A densidade, no que diz respeito à intensidade de fraturamento, diminui da classe Alta para a
Baixa, donde:
ALTA – Reflete áreas onde coincidem um maior número lineamentos, de intersecções entre
estes e, conseqüentemente, uma maior quantidade de fratura abertas. O intervalo corresponde a uma
densidade entre 14 e 24,62 km/km2.

MÉDIA – Engloba aquelas áreas com menor densidade e intersecção de lineamentos sem
considerar abertas ou fechadas. O intervalo corresponde a uma densidade entre 7 e 14 km/km2.
BAIXA – Abrange áreas com baixa densidade e intersecção de lineamentos e com menor
quantidade de fraturas abertas. O intervalo corresponde a uma densidade entre 0 e 7 km/km2.
3.4. Vulnerabilidade à Contaminação
Considerando as informações processadas para a região de estudo, três classes de
vulnerabilidade foram determinadas através dos cruzamentos entre os produtos temáticos “Aptidão
dos solos ao descarte de dejetos da atividade suinícola” e “Densidade de fraturas” (Tabela 2). Como
produto final foram gerados mapas de “Vulnerabilidade à contaminação”, que distribuem
espacialmente essas classes (Figuras 11 e 12).
Tabela 2. Cruzamentos e classes de vulnerabilidade.

Aptidão ao descarte
Boa
Boa + Regular
Regular + boa
Regular
Regular + Inapta
Restrita + inapta
Inapta

Densidade de fraturas

Vulnerabilidade à contaminação

Baixa

Baixa

Média

Baixa

Alta

Média

Baixa

Baixa

Média

Média

Alta

Alta

Baixa

Média

Média

Alta

Alta

Alta

Figura 11. Vulnerabilidade dos recursos hídricos
subterrâneos à contaminação na bacia do Arroio Lajeado
Grande.

Figura 12. Vulnerabilidade dos recursos hídricos
subterrâneos à contaminação na bacia do Rio Santo Cristo.

Os cenários apresentados nos mapas de vulnerabilidade dos recursos hídricos subterrâneos à
contaminação para ambas as bacias (Figuras 11 e 12), permitem observar que:
–

as áreas com baixa vulnerabilidade à contaminação estão sobretudo vinculadas às regiões de
cabeceiras dos cursos principais e aos tributários. Essa característica tem relação direta com a
maior espessura de solos e a condição mais suave das declividades, ambos condicionados a
menor presença de fraturas em meio subterrâneo;

–

as áreas de média vulnerabilidade ocorrem ao longo dos vales dos cursos principais,
aumentando em direção à foz desses;

–

as áreas com alta vulnerabilidade ficaram restritas ao eixo daquelas drenagens que estão
condicionadas a fraturas ou a uma concentração de cruzamentos dessas.

4. RISCO À CONTAMINAÇÃO
O passo seguinte à caracterização da vulnerabilidade do aqüífero foi a determinação do risco
potencial de contaminação dos mananciais subterrâneos pela atividade suinícola, realizando-se, para
tanto, novos cruzamentos entre planos de informação. Dessa forma, um produto temático,
relacionando a atividade com “Potencial de poluição” e a “Vulnerabilidade à Contaminação” foi
gerado para cada bacia, levando em consideração o caráter difuso da contaminação advinda da
suinocultura e a aplicação do dejeto suinícola nas propriedades agrícolas.
A metodologia considerou o “raio de influência da esterqueira” no qual o dejeto costuma ser
aplicado, fornecendo uma idéia da dinâmica espacial da disposição dos dejetos suínos e suas taxas de
aplicação. Este conceito de “raio de influência” vem sendo adotado no Projeto Sistemas de Apoio a
Decisão na Gestão Ambiental e de Recursos Hídricos (Projeto SAD/BIRD - SEMA-RS, 2005) ora em
desenvolvimento na região, no qual foi estipulado, para a área do Projeto no Rio Grande do Sul, um
raio máximo de 2,5 km da esterqueira passível de aplicação dos dejetos. Cabe observar que quanto
maior o raio de influência, mais elevados os custos de produção da granja de suíno, em função do
transporte de dejetos para distâncias cada vez maiores.
Desta forma foi avaliada a aplicação tanto dentro quanto fora da propriedade suinícola, em um
raio máximo de 2,5 km a partir da esterqueira, considerando o uso do solo (campo, lavoura, etc.).
Para tanto, além de considerar os procedimentos que vem sendo adotados no Projeto SAD, foram
utilizados os dados de campo (cadastro das propriedades suinícolas) coletados por equipe técnica da
EMATER-RS (EMATER-RS, 2004) no âmbito do Projeto PNMA II – Ativos.
Em síntese, esta metodologia preconiza que em áreas de lavoura internas à propriedade
suinícola constata-se a aplicação da maior parte de volume dos dejetos, seguido de áreas de lavoura
fora da propriedade, dos campos de pastagens e por fim, da aplicação esporádica em outras áreas.
Outras áreas compreendem matas nativas, cidades e outros usos do solo, que não recebem carga de
dejetos como forma de adubação. Com base nestas informações, um total de três classes entendidas
como “Potencial de contaminação por aplicação de dejetos” foram reconhecidas:

–

Alto – aplicação em áreas de lavoura;

–

Médio – aplicação em áreas de campo;

–

Baixo – em locais onde não ocorre a aplicação.

A distribuição espacial das classes supracitadas mostra para a bacia do Arroio Lajeado Erval
Novo uma maior concentração de áreas de aplicação nos eixos de ligação entre os municípios de Três
Passos, Humaitá e Bom Progresso (Figura 13). Na bacia do Rio Santo Cristo as maiores
concentrações estão distribuídas ao longo das rodovias principais que ligam Santa Rosa à Cerro
Largo, Giruá e Santo Cristo (Figura 14)

Figura 13. Potencial de contaminação por aplicação de
dejetos suinícolas para adubação na bacia do Arroio
Lajeado Grande.

Figura 14. Potencial de contaminação por aplicação de
dejetos suinícolas para adubação na bacia do Rio Santo
Cristo.

O cruzamento entre os mapas de Aplicação de dejetos suinícolas (Figuras 13 e 14) e os mapas
de vulnerabilidade (Figuras 11 e 12) fornecem como resultado os mapas de “Risco à contaminação”
aos mananciais subterrâneos (Figuras 15 e 16) segundo três classes(Tabela 3).
Tabela 3. Cruzamentos e classes de risco à contaminação.
Potencial de Contaminação por
Aplicação de dejetos
Baixo

Médio

Alto

Vulnerabilidade

Risco à contaminação

Baixa

Baixo

Média

Baixo

Alta

Médio

Baixa

Baixo

Média

Médio

Alta

Alto

Baixa

Médio

Média

Alto

Alta

Alto

Figura 15. Risco à contaminação dos mananciais
subterrâneos para a bacia do Arroio Lajeado Grande,
avaliado pelo cruzamento entre "Aplicação de dejetos" e
"Vulnerabilidade".

Figura 16. Risco à contaminação dos mananciais
subterrâneos para a bacia do Rio Santo Cristo, avaliado
pelo cruzamento entre "Aplicação de dejetos" e
"Vulnerabilidade".

O potencial de contaminação, aqui entendido como “raio de influência da esterqueira” somado
a quantidade de dejeto aplicado, quando cruzado com os mapas de vulnerabilidade à contaminação
mostra que os raios, originalmente enquadrados em “alto potencial poluidor”, passam para médio
risco de contaminação, mantendo-se nesse caso os contornos do mapa de vulnerabilidade.
5. CONCLUSÕES
A metodologia utilizada para a caracterização da vulnerabilidade natural e risco de
contaminação dos recursos hídricos pela atividade de suinocultura nas sub-bacias do rio Santo Cristo
e do Arroio Lajeado Grande, desenvolvida neste projeto de forma inédita e pioneira, para este tipo de
aqüífero (Método U30), apresentou resultados altamente satisfatórios, possibilitando ser estendida
para o resto da Bacia U30.
Os resultados de Vulnerabilidade dos Recursos Hídricos Subterrâneos das sub-bacias refletem
as condições do meio físico – geologia - e a aptidão dos solos em receber os dejetos de suínos, sendo
maior nas áreas de maior densidade de fraturas ou inaptas e/ou restritas para a disposição de dejetos
como forma de adubação.
Aproximadamente metade das áreas das bacias estão identificadas com o alto potencial de
contaminação dos recursos hídricos subterrâneos por aplicação de dejetos da suinocultura.
As áreas de Alta vulnerabilidade à contaminação dos recursos hídricos subterrâneos, apesar de
pequenas e isoladas, estão dispersas nas duas bacias.

As áreas de maior concentração de alto risco à contaminação estão principalmente sobre as
áreas de média e secundariamente nas de alta vulnerabilidade a contaminação
As áreas situadas nas cabeceiras das sub-bacias são as mais aptas e adequadas a receberem os
dejetos da suinocultura como forma de adubação.
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