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Resumo: O objetivo desse trabalho é estimar a probabilidade do risco de contaminação 

das águas subterrâneas. Para tanto, desenvolve-se um sistema fuzzy, adotando-se um 

modelo de inferência Mamdani e um modelo de reconhecimento de padrões fuzzy-AHP a 

fim de reduzir ambiguidades e subjetividades para avaliar a vulnerabilidade e quantificar 

o perigo, respectivamente. Assim, obtêm-se os índices fuzzy de vulnerabilidade intrínseca 

(Yf) e de perigo (Hj). Em seguida, expressa-se o risco fuzzy (Rf) pela relação multiplicativa 

entre Yf e Hj. Efetiva-se uma abordagem probabilística do risco, P(Rf), por integração das 

funções densidade f(Yf) e f(Hj) e, assim, estima-se P(Rf) pelo método M-FOSM definindo-

se domínios de contaminação (zonas seguras, neutras e inseguras). Esse procedimento 

foi aplicado na área espacial que circunscreve a cidade de Belém, Pará, Brasil. Os 

resultados de Yf, Hj, Rf e P(Rf), quando interpolados na referida área, apresentam-se como 

uma sistema de informação  para a gestão e tomada de decisão com vista à proteção dos 

recursos hídricos subterrâneos. 

Palavras-chaves: Risco, vulnerabilidade, perigo, probabilidade do risco fuzzy de 

contaminação. 

Tema: A utilização das TIC na gestão de recursos hídricos.  

 

 

 

 

 

 

 



1 INTRODUÇÃO 

O risco de contaminação das águas subterrâneas define-se como a probabilidade de um 

aquífero sofrer impactos negativos decorrentes de determinada actividade antrópica a 

ponto de se tornar imprópria para consumo segundo os valores padrão estabelecidos pela 

Organização Mundial da Saúde (OMS) (Foster et al., 2002). Considerando essa 

afirmação, a análise do risco de contaminação apresenta-se como uma das mais 

importantes ferramentas de apoio às ações decisórias com vista à proteção dos recursos 

hídricos subterrâneos, tendo um carácter preventivo. Nestes termos, Zwahlen (2004) 

propôs a concepção de um risco básico de contaminação definido pela origem (origin) e 

pelo caminho (pathway) dos contaminantes. 

A origem refere-se à identificação dos agentes poluidores e das cargas de contaminante. 

Aquele tipo de identificação é gerenciado por um cadastro de fontes contaminantes 

(Zaporozec, 2001); já a carga de um contaminante é dependente da carga hidráulica, 

concentração, mobilidade e persistência dos contaminantes. Neste sentido, Foster et al., 

(2002) propuseram o método Pollutant Origin, Surcharge Hydraulically (POSH). Este 

método classifica as fontes em três níveis de geração de carga contaminante: reduzida, 

moderada e elevada, considerando o tipo de actividade, a sua capacidade geradora de 

contaminante e a carga hidráulica associada. 

No que respeita ao caminho, este termo é associado à vulnerabilidade intrínseca a que 

um determinado aquífero é naturalmente susceptível, sendo apenas consideradas as 

características físicas e climáticas do meio hidrogeológico. Assim, este tipo de definição 

enquadra-se numa base de conhecimento hidrogeológico que generaliza conceitos 

associados ao transporte de contaminantes, simplificando-os por sistemas de indexação. 

Estes sistemas caracterizam-se por serem lineares, por categorizar classes relativas a 

atributos qualitativos e pela ponderação ou não de parâmetros hidrogeológicos (e.g. Aller 

et al., 1987).  

Contudo, para Canter et al. (1987) por exemplo, somente a avaliação da vulnerabilidade 

por sistemas de indexação específica teria algum significado técnico-científico, sendo 

suficientemente reais para prever o comportamento de um determinado contaminante. 

Esses sistemas se caracterizam pela incorporação das propriedades de contaminantes, 

como coeficiente de adsorção e tempo de meia-vida, etc. (e.g. Stewart & Loague, 2003). 

Entretanto, Loague (1994) argumentou que essa abordagem dificulta, sobremaneira, a 

avaliação da vulnerabilidade de um aquífero, uma vez que necessita-se de uma avaliação 

de todos os tipos de contaminantes, e seu comportamento em todo o aquífero, dificultando 

a sua operacionalidade.  

No que diz respeito à introdução das fontes e propriedades dos contaminantes, Nobre et 

al. (2007), Mimi et al. (2009) e Wang et al. (2012) consideraram a associação de um índice 

de perigo com um índice de vulnerabilidade intrínseca para analisar o risco. Esta 

associação, que incorpora o binômio origem e caminho, é a base da concepção de risco 

adoptada neste trabalho. No entanto, algumas limitações metodológicas devem ser 

superadas tais como: a ambiguidade de conceitos que impõe a subjetividade do sistema 

de indexações para avaliar a vulnerabilidade; e a questão multicriterial para quantificar o 

perigo, assim como questões determinísticas, associada a incertezas para analisar o 

risco. Para contornar essas questões, o objetivo deste trabalho é analisar o risco através 

de uma proposta fuzzy-probabilística. 

 



2 AVALIAÇÃO DA VULNERABILIDADE FUZZY 

Para avaliar a vulnerabilidade intrínseca constrói-se um Fuzzy Inference System (FIS) 

cujo modelo de inferência é baseado em Mamdani (1967). Para tanto, cumprem-se três 

etapas: fuzzificação, inferência e desfuzzificação. Na fuzzificação, parâmetros 

hidrogeológicos Xi (i = 1, 2, ..., n) são descritos por uma variável linguística caracterizada 

por 3 graus -  baixo (B), médio (M) e alto (A) - cujos critérios foram propostos por Lisbôa 

et al. (2013). O índice de vulnerabilidade Yf é também descrito por uma variável linguística 

de acordo com os graus do sistema de indexação GOD (Foster & Hirata, 1988): 

insignificante (I), baixa (B), média (M), alta (A) e extrema (E).  

A escolha do sistema GOD justifica-se pelo fato de os dados hidrogeológicos que 

compõem outros sistemas (e.g., DRASTIC e SINTACS) não se encontrarem disponíveis 

para o domínio espacial investigado. Por outro lado, o sistema GOD necessita apenas de 

3 parâmetros hidrogeológicos para avaliar a vulnerabilidade: grau de confinamento (xG), 

caraterização litológica (xO) e profundidade do nível de água (xD). Atribuem-se a função 

de pertinência trapezoidal (trapmf) aos intervalos de xG, xO e xD, na etapa de fuzzificação, 

e as funções de pertinência trapezoidal (trapmf) e triangular (trimf) aos intervalos do índice 

de vulnerabilidade Yf na etapa final de desfuzzificação. Para a etapa de inferência, utiliza-

se o modelo clássico de Mamdani (MIMA) que, através de um conjunto de regras, 

estabelece a relação entre os parâmetros xG, xO e xD e o índice Yf. 

 
Figura 1 – Sistema Fuzzy, cujo modelo de inferência é do tipo Mamdani. 

Na etapa de inferência recorre-se a um conjunto de regras (Ri, i =1, …, npnv) proposto por 

Afshar et al. (2007), com npnv = 27 (np: número de parâmetros hidrogeológicos; nv: 

número de variáveis linguísticas; no presente caso, npnv = 33 = 27). Assim, por exemplo, 

uma das 27 regras é igual a: “IF” xG é M  AND xO é M AND xD é A “THEN” Yf é B. Para 

cada Ri, adopta-se o operador matemático de intersecção entre os conjuntos fuzzy dos 

parâmetros; da união do conjunto dos resultados retira-se um número fuzzy (Yf) para 

avaliar a vulnerabilidade. Para concretizar este procedimento, adota-se o método 

centróide, que finaliza a etapa de desfuzzificação.  
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3 QUANTIFICAÇÃO DO PERIGO FUZZY 

A quantificação do perigo de contaminação foi considerada como um problema 

multicriterial para classificar padrões. Assim, faz-se uma análise de critérios relativos à 

importância das propriedades físicas no comportamento dos contaminantes das fontes 

pontuais e difusas. Logo, enquadram-se as atividades desenvolvidas à superfície (fontes) 

em 5 classes, considerando 4 critérios associados as seguintes propriedades físicas: 

toxicidade (p1), mobilidade (p2), degradabilidade (p3) e solubilidade (p4) (Quadro 1).  

Quadro 1. Classes para a produção do índice fuzzy de perigo. 

pn 
Classes de Perigo de Contaminação 

1 2 3 4 5 

p1 1,0×106 5,0×105 5,5×102 5,5×101 1,0×101 

p2 5,00 4,50 3,50 2,50 1,50 

p3 5,00 4,50 3,25 2,25 1,75 

p4 1,0×10-3 5,05×10-2 5,05 5,0×103 1,0×104 

     

A propriedade p1 refere-se aos efeitos provocados pela interação de químicos com o 

organismo humano. Os compostos químicos de alta toxicidade (benzeno, cromo, etc.) 

com concentrações na água, iguais ou superiores a 10 µg/L foram classificados na classe 

5. Assim, como estes compostos produzem efeitos nocivos na saúde humana, quanto 

menor for a concentração menor será esse efeito.  

Para a propriedade p2 utiliza-se a concepção logarítmica do coeficiente de partição água-

octanol (LogKOC) associado à mobilidade do composto e ao seu deslocamento em direção 

ao aquífero. Portanto, quanto menor for LogKOC, mais o composto tende a ser recalcitrante 

(e.g., bifenilos policlorados (PCBs) e hidrocarbonetos poliaromáticos (PAHs)). Logo, 

enquadra-se um composto na classe 1, por exemplo, quando o valor de Log(KOC) for 

superior a 4,5.  

A propriedade p3 refere-se à degradação química (hidrólise e fotoxidação) e bioquímica 

(biodegradação, aeróbica ou anaeróbica). Contudo, alguns compostos como benzeno são 

mais recalcitrantes, i.e., mais resistentes às degradações. Por outro lado, compostos 

organo-clorados são mais facilmente biodegradados. A quantificação desse parâmetro foi 

realizada pelo aplicativo EPI SuiteTM v4.11 desenvolvido pela U.S. EPA. Assim, por 

exemplo, enquadra-se um contaminante com índice inferior ou igual a 1,75 na classe 5. 

O critério relacionado a propriedade p4 indica que compostos de elevada solubilidade são 

mais susceptíveis à biodegradação e sorção de solos e sedimentos. Assim sendo, 

compostos aromáticos como benzeno apresenta solubilidade> 104 µmoles/L; já 

agrotóxicos como o clordano, por exemplo, a solubilidade é de 10-2 µmoles/L (Sara, 1994). 

Logo, atividades que manuseiam esses compostos enquadram-se nas classes 5 e 2, 

respectivamente.  

As atividades mais frequentemente desenvolvidas à superfície foram relacionadas aos 

seus respectivos contaminantes e propriedades físicas (Quadro 2). Com base nessas 

informações, faz-se um inventário das principais actividades, tais como: postos e 

depósitos de hidrocarbonetos (P), cemitérios (C), lixão/aterro (L/A), indústrias químicas 

(I). As fontes difusas foram relacionadas a zonas sem infra-estrutura sanitária (S). 

 



Quadro 2. Atividades, contaminantes e propriedades físicas. 

Contaminantes Atividades p1 p2 p3 p4 

STD I, L/A,C, S 106 1,35 1,75 10-3 

DBO I, L/A, C, S 5×106 2,96 3,75 10-3 

Cromo I, L/A 5×104 1,75 2,00 10-1 – 10-3 

N-NH4 I, L/A, C, S 5×104 1,35 2,50 10-1 – 10-3 

N-NO3 I, C, S 20×105 1,75 1,80 10-1 – 10-3 

Benezeno-Pireno P, I, S 10 5,95 1,84 10-1 – 10-3 

Diclorometano I 2×104 1,44 2,67 104 

Tricloroetileno I 7×104 2,00 2,39 104 

Naftaleno I 3×105 2,96 2,33 104 

Benzeno P  104 1,75 2,44 104 

Tolueno P  7×105 2,07 2,94 104 

Etilbenzeno P 5×105 2,25 2,91 104 

Xileno P 3×105 2,23 2,81 104 

 

Assim, com base nas informações do Quadro 2 constrói-se a matriz K agregando valores 

médios das propriedades físicas (p1, p2, p3, p4) em função de atividades (fontes) 

desenvolvidas em superfície (Quadro 1). Nestes termos, exemplifica-se a atividade que 

manuseia o BTEX, que agrega quatro tipos de contaminantes (benzeno, tolueno, 

etilbenzeno e xileno): calcula-se um valor médio para os quatros critérios, referentes aos 

quatros compostos. Esse tipo de raciocínio é estendido às demais 86 fontes pontuais e 

às zonas sem infra-estrutura sanitária. Define-se uma matriz padrão ZP, com 4 linhas (p) 

e 5 colunas (h). As linhas referem-se às propriedades físicas e as colunas correspondem 

às respectivas classes, as quais foram propostas para enquadrar padrões de perigo das 

fontes (k). Realiza-se o enquadramento das atividades comparando-as com uma matriz 

padrão de perigo, por modelo de reconhecimento de padrão. Este modelo foi desenvolvido 

por Chen (1996) para classificar o perigo. Assim, a aplicação do modelo é precedido da 

normalização de ZP, obtendo-se a matriz normalizada ZN = (zp,h) igual a: 
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Em seguida, comparam-se as matrizes ZP e ZN com os valores dos dados amostrais, i.e., 

o cadastro das fontes definido por uma matriz K = (kp,j), em que j representa o número de 

fontes cadastradas (j = 1, 2,...N) e kp,j é função das propriedades físicas e do 

comportamento dos contaminantes associados às atividades (p = 1, 2, 3, 4). Contudo, o 

enquadramento das atividades nas classes h (1, 2, 3, 4, 5) necessita de dois 

procedimentos. O primeiro refere-se à normalização da matriz K: a matriz K = (kp,j) 

transforma-se em KN = (kp,j) em função da matriz ZP. O segundo refere-se ao processo de 

reconhecimento de padrões, i.e., ao enquadramento das atividades desenvolvidas à 

superfície nas classes h de padrão de perigo. Assim, para uma atividade, parte-se do 

pressuposto que existe uma distância que a separa de kp,j = 1 e de kp,j = 0 e que é dada 

pela expressão 
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em que wp é o peso de cada propriedade física no comportamento do contaminante. Para 

obtenção do valor de wp faz-se o julgamento da importância de cada propriedade p (wp, p 

= 1, 2, 3, 4) na composição do perigo. A qualificação do julgamento foi fundamentada pela 

escala de Saaty que integra a análise hierárquica de processo (AHP) (Saaty, 1999). 

Assim, avalia-se qual das propriedades se apresenta como a de maior peso na 

composição final do perigo de contaminação das águas subterrâneas. Para este tipo de 

avaliação considerou-se que, para a composição final do perigo, p1 é muito mais 

importante que p2, p3 e p4; que p2 é mais importante que p3 e p4; e que p3 tem uma 

importância moderada relativamente a p4. Entretanto, pelo pressuposto da Equação (2), 

as atividades só podem ser enquadradas na classe 1 ou na classe 5.  

Por esta razão, Chen (1996) introduziu a premissa fuzzy de tal maneira que atividades 

desenvolvidas à superfície devem ser enquadradas nas classes h por uma matriz U = 

(uh,,j), onde uh,j é o grau de pertinência da amostra j ser enquadrada nas classes h. Assim, 

estabelece-se uma relação entre dh,j e uh,j dada por Dh,j = dh,j*uh,j. Logo, 2 estratégias foram 

desenvolvidas para que o grau de pertinência seja calculado para N amostras j. A primeira 

dessas estratégias foi estabelecer uma restrição da matriz U, a fim de que o somatório de 

N elementos de uh,j seja igual a 1. A segunda considerou a minimização de uma função 

objetivo para a resolução de uh,,j definida pelo somatório do quadrado de Dh,j, para cada 

fonte j: 
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A combinação dessas estratégias culminou na aplicação do método dos multiplicadores 

de Lagrange (λj), cuja função é dada por: 
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A resolução das derivadas parciais da função de Lagrange pode ser feita por uh,j = 0 e λj 

=0. Logo, torna-se possível enquadrar as N amostras j nas classes h por: 
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para dh,j ≠ 0. Caso dh,j seja igual a 0, zp,h é igual a kp,j (uh,j = 1), significando que uma amostra 

j pertence completamente a uma classe h. Para que a variação de cada classe h seja 

estabelecida, i.e., para que cada atividade seja enquadrada no “eixo” das classes h, 

generaliza-se a Equação (5) num valor característico de classificação uh,j* que compõe a 

matriz U*. Assim, classifica-se o perigo de N fontes j por: 
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em que Hj é o índice fuzzy de perigo de N fontes j.  O perigo é qualificado em muito baixo 

(MB; Hj = 1), baixo (B; Hj = 2), médio (M; Hj = 3), alto (A; Hj = 4) e muito alto (MA; Hj = 5). 

A vantagem de aplicar o modelo de reconhecimento de padrão fuzzy-AHP é que N fontes 

podem ser enquadradas nas 5 classes h, função de uma ponderação das propriedades 

físicas do comportamento de contaminantes. 



4 ESTIMATIVA DA PROBABILIDADE DO RISCO DE CONTAMINAÇÃO 

O risco é o produto dos índices de vulnerabilidade e de perigo. A proposta deste trabalho 

considerou tanto a avaliação da vulnerabilidade quanto a quantificação do perigo por uma 

abordagem fuzzy. Assim, o risco incorporou a denominação fuzzy, pelo produto entre Yf 

e Hj. Após a análise do risco fuzzy, estima-se a probabilidade de contaminação das águas 

subterrâneas, P(Rf). Esta estimativa é feita pela integração do produto das funções f(Yf) e 

f(Hj), consideradas estatisticamente independentes  
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em ordem aos graus y da vulnerabilidade e h das classes de perigo; e, f(Yf) e f(Hj) são as 

funções densidade de probabilidade de vulnerabilidade e perigo, respectivamente. Por 

esta estimativa não significa que haja contaminação do ambiente subterrâneo, mas se os 

domínios limites são alcançados ou excedidos, i.e., se 0,45 < P(Rf) < 0,50, domínio em 

que há um limite entre uma provável contaminação ou não contaminação (zona neutra); 

se P(Rf) < 0,45,  há um domínio em que é mais provável que o limite de contaminação 

não seja excedido (zona segura); se P(Rf) > 0,50, há um domínio em que é mais provável 

que o limite de contaminação seja excedido (zona insegura).  

Para resolver a Equação (7) utilizou-se a técnica Mean First Order Second Moment (M-

FOSM), a qual não requer a obtenção das formas das funções f(Yf) e f(Hj). Para tanto, 

necessita-se da média (μ) e variância, i.e., os dois primeiros momentos dessas 

distribuições, aproximando uma função de desempenho G(X) ao segundo momento 

estatístico, por truncagem da série de Taylor, de tal modo que:   
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em que X’ é composto pelos valores de xG, xO, xD, e Hj envolvidos no cálculo de Rf, e que 

são independentes entre si. Os termos G(X") e G(X’) referem-se às primeira e segundas 

derivadas da função de G(X). Logo, quando a série é truncada na derivada de primeira 

ordem, manipula-se a Equação (8) obtendo-se G(X") – G(X’) = G(X").(X – X’), em que 

G(X") – G(X’) é o desvio-padrão da função G(X’) e G(X").(X" – X’) é a sua média. Elevando 

ambos os termos ao quadrado, obtém-se a variância da variável de G(X’), igual a 

[G(X’)]2*V(X’) em que V(X’) é a variância de X’. Considera-se que G(X’) está associada a 

Rf e, então, calcula-se a variância dos parâmetros por: 
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onde a relação entre ∂Rf e ∂X’ são as derivadas parciais para obtenção da função 

densidade de probabilidade - f(Rf). Entretanto, devido à dificuldade na obtenção dessas 

derivadas, Christian et al. (1994) propuseram uma aproximação das diferenças divididas, 

i.e., uma estratégia em aproximar, matematicamente, por diferenças finitas do cálculo das 

derivadas parciais. Para tanto, varia-se, separadamente cada um dos parâmetros que 

compõem Yf e Hj, observando-se a variação produzida em Rf por: 
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em que δX’ refere-se à variação dos parâmetros que compõem Yf e Hj. As expressões 

(8), (9) e (10) foram desenvolvidas em torno do valor médio de X’, i.e., considerando X’ 

um vetor de valores médios de xG, xO, xD e Hj. Efetiva-se a estimativa probabilística por 

aproximação, partindo do princípio de que o conhecimento dos dois primeiros momentos 

da função f(Rf) é suficiente para definir a função densidade de probabilidade. Logo, torna-

se necessário o conhecimento de apenas uma forma de distribuição que, usualmente, se 

admite ser normal. Considerando que os parâmetros envolvidos na determinação de Rf 

possuem tais características, e que a função G(X’) seja linear, resolve-se a Equação (7) 

pelo calculo da probabilidade sob a curva de distribuição expressa pela Equação (11) 
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em que φ é função densidade acumulada aferida pelo Rf e suas variância por cada X (xG, 

xO, xD) e Hj. Assim, aplicando a Equação (10), obtem-se o risco em função de xG, xO, xD e 

Hj, ou seja, Rf(xG), Rf(xO), Rf(xD), Rf(Hj). Precedido do cálculo da variância do risco V[Rf(xG)], 

V[Rf(xO)], V[Rf(xD)], V[Rf(Hj)], obtido pela Equação (9), estima-se P(Rf) pela Equação (11). 

Para analisar a sensibilidade de cada parâmetro X’ obtém-se uma relação entre a V[Rfi], 

função dos parâmetros considerados, e a variância total do risco V[Rf]. 

 

5 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A avaliação da vulnerabilidade foi produzida pela interpolação do índice Yf, proposto por 

um FIS, cujo modelo de inferência foi o Mamdani. Os resultados geraram uma matriz de 

275x474, cujo espaçamento entre células foi de 50x50 m. Na área que abrangeu a cidade 

de Belém, 67,46% apresentou uma vulnerabilidade média (M). Este modelo espacial foi 

gerado a partir de 533 dados de poços relativos aos parâmetros xG e xD extraídos do 

Sistema Nacional de Informações sobre Águas Subterrâneas (SIAGAS). A estimação do 

parâmetro xO foi baseada nos trabalhos sobre hidrogeologia, no referido domínio espacial, 

detalhados em Pallheta (2008). O método de krigagem foi utilizado pelo software Surfer 9 

(Figura 2A). 

 
Figura 2 – Mapeamento: (A) Yf, (B) Hj e (C) Rf. 

 A interpolação do índice Hj, advindo do MRPF-AHP, gerou uma matriz de 275x474, cujo 

espaçamento entre células no referido domínio espacial foi de 50x50 m. Este modelo 

espacial foi gerado por 83 dados de fontes pontuais e pelas áreas sem infra-estruturas 

sanitárias. Os resultados apontaram que 25,35% da área tem um perigo muito alto (MA) 
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de contaminação (Figura 2B). A relação entre Yf e Hj produziu a Figura 2C, em que 50,37% 

da área tem risco moderado (M) de contaminação. A estimativa da P(Rf) considerou a 

média, o desvio-padrão e a variância dos parâmetros X’ e indicou que grande parte da 

área se apresenta num domínio limite de contaminação (Figura 3A).  

 
Figura 3 – (A) Mapa P(Rf), (B), (C), (D), (E), (F) Sensibilidade; (G) Domínios de contaminação. 

Considerando a variação dos parâmetros X e Hj, notou-se que xO agregou mais incertezas 

na análise do risco, para cada tipo de fonte (Figura 3B,C,D,E,F). Notou-se que mesmo 

sendo o risco baixo (B) ou moderado (M), há a probabilidade do risco se encontrar num 

domínio seguro (zona segura) ou limite de contaminação (zona neutra, que pode torna-

se segura ou insegura, dependendo do perigo). Mesmo o risco sendo M, também pode 

encontrar-se num domínio de contaminação (zona insegura) (Figura 3G). 

 

6 CONCLUSÕES 

A vulnerabilidade, o perigo e risco puderam ser estimados por uma abordagem fuzzy. 

Incertezas na estimativa do risco foram remediadas por abordagem probabilística. 

Estabeleceram-se domínios de contaminação e estimou-se que xO foi o mais sensível 

para analisar o risco. A interpolação dos resultados e a metodologia utilizada 

apresentaram-se como importante ferramenta para gestão do risco. Sugere-se que 

cenários de perigo devem ser testados, em função do peso das propriedades; e deve-se 

estabelecer novos domínios de contaminação, sendo proposto um risco limite. 
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