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Resumo – A vulnerabilidade de aqüíferos pode ser definida sobre vários aspectos. No geral, ela é 

definida em relação á susceptibilidade que um sistema aqüífero tem de vir a ser degradado por 

atividades antrópicas, o que implica na maior ou menor probabilidade de alteração negativa da 

qualidade da água em conseqüência das atividades humanas, ou seja, determina a sensibilidade de 

um aqüífero a um contaminante externo. O objetivo desse trabalho é analisar o risco potencial de 

contaminação das águas subterrâneas existente na área do Porto de Fortaleza, devido a grande 

quantidade de produtos derivados de petróleo que circulam e são estocados na área. Para está 

análise utilizou-se o método DRASTIC, que classifica e atribui valores a parâmetros intrínsecos, 

que refletem as condições naturais do meio e é utilizado para determinar a vulnerabilidade dos 

aqüíferos. Considerando o grau de vulnerabilidade natural dos sistemas aqüíferos em Fortaleza, 

associados aos fatores de uso e ocupação do meio físico, funções dos aqüíferos, uso atual da água e 

efeitos potenciais adversos, observou-se que as Dunas/Paleodunas possuem vulnerabilidade 

moderada. Pode-se concluir que uma eventual contaminação constituirá grande risco a toda a área 

de estudo e impacto extenso às reservas de água subterrâneas. 

 

 

Abstract – Groundwater vulnerability can be considered under several aspects. Generally, it is 

defined as an aquifer characteristic of being degraded by human related activities, with further 

consequences to the water quality of the aquifer. The purpose of this work is to study potential risk 

of groundwater contamination in the vicinity of the Fortaleza Port due to the large amounts of 

petroleum components that are stored in the area. In order to perform this work, the DRASTIC 
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method was used, which classifies and assigns values to parameters, which are related to the natural 

environment conditions and to the vulnerability of aquifers. 

 

 

Palavras-chave – Vulnerabilidade, contaminação, índice DRASTIC. 

 

 

INTRODUÇÃO 

As águas subterrâneas correspondem a uma fonte cada vez mais importante para o uso do 

homem na medida em que, progressivamente, são degradadas outras fontes de abastecimento. As 

reservas de água subterrânea constituem uma reserva estratégica e hoje representa um fator 

competitivo no mercado global. Contudo, o lançamento extensivo de poluentes no meio natural 

pode causar a contaminação severa das águas subterrâneas.  O objetivo desse trabalho é analisar o 

risco potencial existente na área do Porto de Fortaleza, devido a grande quantidade de produtos 

derivados de petróleo que circulam e são estocados na área.  

Um dos problemas de difícil solução nas atividades voltadas para a proteção ambiental 

consiste na avaliação da extensão, dinâmica e concentração das contaminações provocadas por 

petróleo e seus derivados. Essa complexidade deve-se ao fato do petróleo possuir uma grande 

quantidade de compostos com características distintas, sendo, na sua grande maioria, caracterizado 

pela baixa solubilidade e pouca persistência no solo.  

Dados estatísticos das agências de proteção ambiental vem demonstrando que os aqüíferos 

tem sido alvo de freqüente contaminação decorrentes de vazamentos e acidentes provenientes da 

exploração, refino, transporte e operações de armazenamento de petróleo e seus derivados. Na 

avaliação da vulnerabilidade na área em estudo, um elemento importante é a suscetibilidade da área 

a contaminação, uma vez que a suscetibilidade expressa às características predispostas do meio 

físico, ou seja, a fragilidade do sistema aqüífero frente à ocorrência de contaminação. 

Para a análise será utilizado o método DRASTIC, que considera e atribui valores a sete 

parâmetros: profundidade do lençol freático (D), recarga do aqüífero (R), litologia do aqüífero (A), 

tipo de solo (S), topografia da área (T), impacto da zona não saturada (I) e permeabilidade do 

aqüífero (C). 

 

 

ÁREA EM ESTUDO 

A região do Porto de Fortaleza (antigo Porto do Mucuripe) situa-se na enseada do Mucuripe, 

na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), capital do estado do Ceará. 
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 Na RMF as águas subterrâneas ocorrem em duas províncias hidrogeológicas: (a) nos terrenos 

cristalinos, associado aos fendilhamentos das rochas; e (b) nos terrenos sedimentares, representados 

pelos sistemas aqüíferos Dunas/Paleodunas, Aluviões e Barreiras (Aguiar e Cordeiro, 2002). A 

Figura 01apresenta a distribuição dos sistemas aqüíferos na Região Metropolitana de Fortaleza.  

Figura 01 – Distribuição dos sistemas aqüíferos na Região Metropolitana de Fortaleza 

(Cavalcante, 1998) 

 

Das formações geológicas distribuídas na RMF, as Dunas/Paleodunas, que abrangem grande 

parte da área da cidade de Fortaleza, incluindo a área em estudo, constituem os melhores 

reservatórios hídricos subterrâneos e contribuem substancialmente para o abastecimento de água da 

cidade. Representam o aqüífero superior livre e desenvolvem-se ao longo do litoral, formando um 

cordão aproximadamente paralelo à costa, dispostos sobre o sedimento da Formação Barreiras ou 

sobre manchas aluvionares, ocasionalmente recortadas pela rede de drenagem. Testes de aqüífero 

constatam vazão média de 2,4 m3/h e valores médios de condutividade hidráulica e transmissividade 

de 2,5 x 10-4 m/s e 3,88 m2/h, respectivamente (Cavalcante, 1998).  

Porto de Fortaleza
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As paleodunas apresentam-se normalmente inconsolidadas, embora em alguns locais possa 

apresentar um certo grau de compactação, com desenvolvimento do processo pedogenético e 

conseqüente fixação do revestimento vegetal de maior porte. 

As dunas distribuem-se como cordões contínuos dispostos paralelamente a linha da costa, 

com largura média de 2 km e espessura predominante oscilando de 8 a 15 metros. A continuidade é 

interrompida pela presença de planícies fluviais e fluvio-marinhos, ou pela penetração até Omar de 

sedimentos da Formação Barreiras. A Figura 02 apresenta a geologia da área do Porto de Fortaleza. 

 

 

Figura 02 – Geologia da área do Porto de Fortaleza 

 

 

HISTÓRICO DO PORTO DE FORTALEZA 

Administrado pela Companhia Docas do Ceará (CDC), o porto comercial do estado – Porto de 

Fortaleza ou Porto de Mucuripe – desempenha papel de destaque entre os portos do nordeste, 

servindo de porta de entrada e saída para o comércio de vasta região, que abrange, além do Ceará, 

os estados vizinhos do Piauí, Rio Grande do Norte e Pernambuco, chegando até a Bahia, onde 

compete diretamente com os portos de Salvador e Suape. Os três principais grupos de cargas 

movimentadas pelo terminal cearense são: os granéis líquidos, os granéis sólidos e a carga em 

contêineres. A chamada carga geral solta ou não conteinerizada - em sacos, fardos, caixas, etc. - 

praticamente não mais se apresenta nesses portos, à exceção dos produtos siderúrgicos (bobinas e 

fardos de chapas de aço). 

Assim, ao mesmo tempo em que serve ao abastecimento de combustíveis líquidos derivados de 

petróleo para todo o estado do Ceará, o porto de Fortaleza vem desempenhando, de forma bastante 

eficiente, seu papel de suprir os insumos para a Fábrica de Lubrificantes – LUBNOR - da Petrobrás e 
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para a fábrica de margarina do Grupo M Dias Branco, instalada na retroárea. A Figura 03 mostras a 

grande diversificação de produtos que circulam e são armazenas na área adjacente ao porto.  

Ao longo dos anos, enfrentando a adversidade das condições naturais ao longo da costa 

cearense para o desenvolvimento de atividades portuárias (o Ceará é extremamente pobre de locais 

abrigados e com grandes profundidades para a implantação de portos) o estado vem lutando para 

obter vantagens comparativas em relação aos seus vizinhos, buscando, ao mesmo tempo, nivelar-se 

ao resto do país. A consolidação do porto em Mucuripe, antes distante do centro urbano, atraiu a 

implantação de empreendimentos industriais importantes para o estado, desde as unidades de refino 

da Petrobrás (LUBNOR) até a fábrica de margarinas do Grupo M Dias Branco, passando pelos 

moinhos de trigo e diversos outros, além de sediar importante núcleo de distribuição de 

combustíveis derivados de petróleo das empresas Shell, Texaco, Esso, Ipiranga, Agip, SP, NGB, 

entre outros produtos de importação. A Petrolusa, também instalada na área, produz fluidos de 

freios e aditivos para radiador utilizando como matéria-prima produtos petroquímicos como 

tolueno, xileno, álcool, monoetileno glicol, dietileno-glicol e aguarrás, dentre outros. A fabrica de 

margarina do Grupo M. Dias Branco, é uma refinaria de óleos vegetais e produção de margarinas, 

tem a capacidade de produção de 250 toneladas/dia dos mais diversos tipos de marginas e gorduras 

vegetais para múltiplas aplicações (uso doméstico e industrial, light e gordura hidrogenada para 

fabricação de biscoitos e sorvetes). A fábrica ocupa uma área de 56 mil metros quadrados na região 

do Porto de Fortaleza.  

 
Figura 03 – Diversidade das industrias e produtos nas áreas adjacentes ao Porto de Fortaleza  
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VULNERABILIDADE 

O conceito de vulnerabilidade natural das formações aqüíferas começou a ser aplicado desde a 

década de 60, embora seu uso não tenha tido grande propagação até o princípio da década de 80. 

Em geral, entende-se que vulnerabilidade faz referência a qualidade da água e, particularmente, a 

incorporação de substâncias nocivas à saúde, embora se deva considerar com a mesma importância 

a vulnerabilidade em relação a quantidade, a exemplo da perda de recursos perante uma estiagem ou 

a uma super-explotação (Custódio, 1994). 

A vulnerabilidade de aqüíferos pode ser definida sobre vários aspectos. No geral, ela é 

definida em relação à susceptibilidade que um sistema aqüífero tem de vir a ser degradado por 

atividades antrópicas (Foster et al., 1988), o que implica na maior ou menor probabilidade de 

alteração negativa da qualidade da água em conseqüência das atividades humanas, ou seja, 

determina a sensibilidade de um aqüífero a um contaminante externo. É uma propriedade relativa, 

adimensional e sua avaliação ocorre admitindo-se que a contaminação é um processo dinâmico e 

interativo. A vulnerabilidade pode ser intrínseca (condicionada pelas características hidrogeológicas 

da área) e específica (quando se consideram fatores externos como o clima e o próprio 

contaminante). O grau de vulnerabilidade pode ser expresso mediante um índice. Um dos índices 

mais utilizados é o DRASTIC, que considera as características físicas próprias do meio 

hidrogeológico que afetam o potencial de contaminação da área. 

O método DRASTIC (Aller et al., 1987) classifica e atribui valores a parâmetros intrínsecos, 

que refletem as condições naturais do meio e é utilizado para determinar a vulnerabilidade dos 

aqüíferos. 

A caracterização mais aproximada da idéia de risco de poluição de água subterrânea consiste 

na associação e interação entre a vulnerabilidade natural do aqüífero e a carga contaminante 

aplicada no solo ou em subsuperfície. De acordo com a metodologia utilizada, pode-se configurar 

uma situação de alta vulnerabilidade, porém sem risco de poluição pela ausência de carga poluidora 

significativa, ou vice-versa. A carga poluidora pode ser controlada ou modificada; o mesmo não 

ocorre, com a vulnerabilidade natural, que é uma propriedade intrínseca do aqüífero. 

 

 

APLICAÇÃO DO MÉTODO DRASTIC 

Para aplicar este método, admite-se que o possível contaminante tem a mesma mobilidade que 

a água e é introduzido pela superfície, sendo incorporado às águas subterrâneas mediante a recarga 

do aqüífero. Pode ser aplicado a aqüíferos livres e confinados. Os aqüíferos semi-confinados devem 

ser adaptados a um dos tipos definidos. 
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A cada um dos sete parâmetros considerados por este método se atribui um valor em função 

dos diferentes tipos e faixas de variação. Além disso, ao valor de cada parâmetro se aplica um 

índice de ponderação entre 1 e 5, que quantifica a importância relativa entre eles. Estes índices de 

ponderação podem ser modificados em função do contaminante. 

O índice de vulnerabilidade obtido é o resultado do somatório do produto dos diferentes 

parâmetros por seu índice de ponderação: 

Índice de Vulnerabilidade = DrDw + RrRw + ArAw + Srsw + TrTw + IrIw + CrCw 

onde “r” é o valor obtido para cada parâmetro e “w” é o índice de ponderação. 

Os possíveis valores do índice DRASTIC situam-se entre 23 e 226, sendo mais freqüentes os 

valores entre 50 e 200. Os intervalos de vulnerabilidade do método DRASTIC: 

< 100 – Vulnerabilidade insignificante 

101-119 – Vulnerabilidade muito baixa 

120-139 – Vulnerabilidade baixa 

140-159 – Vulnerabilidade moderada 

160-179 – Vulnerabilidade alta 

180-199 – Vulnerabilidade muito alta 

> 200 – Vulnerabilidade extrema 

Sob o ponto de vista hidrogeológico as classes de vulnerabilidade acima apresentadas podem 

ser definidas como: extrema, onde o aqüífero é susceptível a contaminação, independente do tipo 

de carga contaminante; alta e muito alta, nas áreas onde existe zonas de fraturas abertas 

possibilitando uma rápida migração e contaminação independente do tipo de contaminante; 

moderada, onde o aqüífero é susceptível a contaminação, independente do tipo de contaminante, 

exceto aqueles que são rapidamente absorvidos/adsorvidos ou transformados através de reações 

físico-químicas diversas, nesse grau de vulnerabilidade a expessura da camada não saturada exerce 

um papel importante; baixa, muito baixa ou insignificante, onde a porosidade e a condutividade 

hidráulica são muito baixas, não existindo praticamente fluxo subterrâneo e conseqüentemente 

reduzindo consideravelmente a possibilidade de risco de contaminação. 

 

 

METODOLOGIA 

A metodologia utilizada neste trabalho baseia-se no modelo DRASTIC que foi desenvolvido 

pela National Ground Water Association e é empregado pela Agência de Proteção Ambiental norte-

americana (US/EPA). Este modelo avalia a vulnerabilidade natural de aqüíferos através de um 

sistema padronizado, a partir de dados decodificados em planos de informações (Leite & Möbus, 

1998). 
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Constitui-se num modelo qualitativo para avaliar a poluição potencial das águas subterrâneas 

usando variáveis hidrogeológicas da região em estudo (Aller et al, 1987). Este modelo foi 

desenvolvido para avaliar áreas maiores que 0,4 km2. 

Para a aplicação do método deve-se: 

− obter uma representação detalhada da área em escala apropriada; 

− analisar as informações disponíveis para caracterizar hidrogeologicamente o meio; 

− atribuir valores aos parâmetros, utilizando informações existentes, geológicas e 

hidrogeológicas, bases de dados e eventuais poços presentes no aqüífero; 

− fazer um reconhecimento de campo, e 

− calcular o índice de vulnerabilidade aplicando os índices de ponderação. 

 

 

DETERMINAÇÃO DO ÍNDICE DRASTIC 

O índice DRASTIC, ou índice de vulnerabilidade é calculado pela soma ponderada de sete 

parâmetros detalhados a seguir: 

A Profundidade do lençol freático (D) é um parâmetro que considera a profundidade do nível 

piezométrico no caso de um aqüífero livre ou confinado. A vulnerabilidade diminui com a 

profundidade. Em sua determinação são levados em consideração dados de poços, estudos 

hidrogeológicos e medidas de campo. No caso de se dispor de uma série de evoluções piezométricas 

convém considerar o nível mais alto, por este o cenário mais favorável à contaminação, 

principalmente quando se trata de aqüíferos livres. No caso em estudo o sistema é constituído de um 

aqüífero livre com espessura média saturada de 6,0 metros, nível estático médio de 4,0 metros e 

vazão média de 6,0 m3/h. 

A Recarga do aqüífero (R) leva em consideração a recarga anual que pode ser determinada 

por métodos convencionais de balanço hídrico ou através de dados já existentes da área. Neste 

estudo o parâmetro recarga não foi considerado em função da área apresentar elevada urbanização e 

alto grau de impermeabilização do solo, não possuindo assim áreas de recarga significativas na 

metodologia aplicada. 

A Litologia do aqüífero (A) considera que uma maior granulometria, densidade de fraturas e 

permeabilidade do solo, implica em um grau de vulnerabilidade mais elevado. Na sua determinação 

utiliza-se o mapa geológico da área em estudo. O Porto de Fortaleza está localizada nas formações 

geológicas de Dunas/Paleodunas, que abrangem grande parte da cidade de Fortaleza, incluem 

sedimentos fluviomarinhos, areias esbranquiçadas quartzosas, de granulometria variável, bem 

classificada. 
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O Tipo de solo (S) influência o deslocamento vertical do contaminante. O parâmetro é de fácil 

determinação, bastando para isso ter uma caracterização detalhada da área. Neste em estudo a área 

está localizada na Planície Litorânea, compreende as areias quartzosas distróficas, constituem uma 

faixa estreita, em torno de 2 km ao longo da linha da costa. Possuem baixa fertilidade, são 

profundos e excessivamente drenados, expostos permanentemente ação eólica e com baixos teores 

de umidade. Possui porosidade efetiva em torno de 15%. 

A Topografia da área (T), define e caracteriza o local quanto ao relevo e declividade, que 

quanto mais elevado maior é o escoamento superficial e menor a infiltração e a lixiviação de 

contaminantes. Localizada na Planície Litorânea, a área do Porto de Fortaleza possui relevo pouco 

acidentado e declividades da ordem de 0 a 4%. A declividade na área em estudo é menor que 2%. 

O Impacto da zona não saturada (I) é um parâmetro que está relacionado à natureza do 

aqüífero e ao tipo de material que compõe a zona não saturada. No caso de um aqüífero livre, o 

parâmetro corresponde à própria litologia do aqüífero. No caso de aqüíferos confinados ou semi-

confinados o parâmetro é relacionado a camada que está acima do aqüífero e que caracteriza a zona 

não saturada. 

A Condutividade hidráulica do aqüífero (C) é um coeficiente de proporcionalidade que leva 

em consideração as características do meio, incluindo porosidade, tamanho e distribuição das 

partículas, bem como as características do fluido que está escoando. A condutividade hidráulica 

refere-se a facilidade da formação aqüífera de exercer a função de um condutor hidráulico. O 

sistema Dunas/Paleodunas possui condutividade hidráulica de 21,6 m/dia (2,5 x 10-4 m/s) e 

transmissividade de 2,4 a 7,0 m2/h. 

A Tabela 01 apresenta os índices de ponderação e os valores dos parâmetros utilizados na 

analise de vulnerabilidade através do método DRASTIC realizada na área do Porto de Fortaleza. 

 

Tabela 01 - Parâmetros e índices de ponderação utilizados no método DRASTIC 

Parâmetros 
Índice de ponderação  

(w) 

Valor do parâmetro 

(r) 

Profundidade do lençol freático (D) 5 9 

Recarga do aqüífero (R) 4 Não considerado 

Litologia do aqüífero (A) 3 8 

Tipo de solo (S) 2 9 

Topografia da área (T),  1 10 

Impacto da zona não saturada (I) 5 8 

Condutividade hidráulica do aqüífero (C). 3 4 
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O valor do índice DRASTIC obtido foi de 149 o que caracteriza a área como sendo de 

vulnerabilidade moderada a contaminação. Em função da disposição e da grande quantidade de 

produtos derivados de petróleo que circulam e são estocados numa área de vulnerabilidade natural 

moderada, associado a um nível estático sub-aflorante e a localização geográfica da região propícia 

a reações de oxidação-redução, a condição de risco potencial de contaminação das águas 

subterrâneas torna-se ainda maior. 

O índice de vulnerabilidade de poluição das águas subterrâneas, ao nível de reconhecimento 

local, constitui uma base técnica de planejamento para a proteção dos aqüíferos, na medida em que 

identifica áreas potencialmente críticas a contaminação. A integração temática realizada entre 

relevo, tipo de solo e litologia forneceu o índice de vulnerabilidade do meio físico, ou seja, o 

aspecto ambiental no qual se encontra a área do Porto de Fortaleza.  

A presença de fontes de contaminação numa área de índice de vulnerabilidade moderada 

implementa um fator de risco. É recomendável a observação das características hidrogeológicas 

utilizando-se índices de vulnerabilidade natural dos sistemas aqüíferos a contaminação, impedindo 

que esses mananciais sofram com a contaminação decorrente do tipo de ocupação existente, 

considerando que a proteção dos sistemas aqüíferos constituem uma ferramenta imprescindível 

dentro da concepção de desenvolvimento sustentável. 

 

 

CONCLUSÕES 

Os resultados obtidos com este estudo de vulnerabilidade à contaminação, respeitadas as 

limitações de escala e método utilizados, permite concluir que o Porto de Fortaleza encontra-se 

localizado em uma área de vulnerabilidade moderada. 

 Vale ressaltar que o índice de vulnerabilidade, a rigor, não compreende o estudo da 

probabilidade de ocorrência de um evento, mas o potencial de contaminação existente. Este tipo de 

índice constitui um apoio valioso às tomadas de decisão, em termos de planejamento da gestão dos 

recursos hídricos, em geral, e das águas subterrâneas, em particular. 

 Considerando o grau de vulnerabilidade natural dos sistemas aqüíferos, associados aos fatores 

de uso e ocupação do meio físico, funções dos aqüíferos, uso atual da água e efeitos potenciais 

adversos, pode-se concluir que uma eventual contaminação constituirá grande risco a toda a área de 

estudo e impacto extenso às reservas de água subterrâneas. 

 Recomenda-se que sejam realizados, para essa região, novos e mais detalhados estudos. A 

melhoria e a atualização dessas informações permitirá definir com maior precisão quais medidas 

deverão ser tomadas, onde e como, no sentido de controlar o grave problema da contaminação das 

águas subterrâneas.  
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