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1. INTRODUÇÃO 

 

A gestão da água nas suas diversas vertentes tem vindo a evoluir rapidamente para responder 

ao agravamento de pressões, as crescentes exigências relativas à proteção e valorização dos 

recursos hídricos, ao aumento da incerteza e vulnerabilidade dos sistemas e à necessidade de 

incorporar no processo de decisão do país, um conjunto de interações ambientais, econômicas e 

sociais. O desenvolvimento urbano, o aumento exponencial da utilização dos recursos naturais, 

a previsível escassez de água associada à crescente produção de bens alimentares, o 

aquecimento global e seus efeitos no ciclo hidrológico e a pressão sobre a qualidade das águas 

decorrente destas variáveis são alguns dos fatores que conduzem para a necessidade de 

encontrar soluções inovadoras e sustentáveis em distintos contextos.  

O suprimento da demanda de água potável é um dos grandes desafios de Cabo Verde, 

principalmente nos centros urbanos. A perda de qualidade pela sua alta vulnerabilidade à 

contaminação de diferentes tipos de contaminantes, da erosão e à dinâmica costeira associada 

aos fatores de risco é pertinente, constituindo desafios de hoje e exigências de amanhã. 

 

Cabo Verde, país de dimensões restritas e insular consumando sua fragmentação territorial e 

humana. As águas superficiais e subterrâneos estão entre os recursos naturais de maior 

importância dentro desse contexto. O uso crescente das águas subterrâneas, a redução do 

volume de água potável e consequente procura, o assentamento de lixões, a salinização e a 

contaminação dos aquíferos costeiros tem-se tornado num dos problemas mais preocupantes 

nas questões de gestão dos recursos hídricos subterrâneos, no país, visto que são considerados 

reservatórios estratégicos.  

 

As mudanças se sucedem a um ritmo cada vez mais acelerado e em que se assiste a uma 

crescente vulnerabilidade social, ambiental, econômica e politica, a incerteza e o risco 

continuam a persistir como variáveis sistêmicas preponderantes que condicionam os processos 

de tomada de decisão e a gestão do risco mantêm-se como um tema crítico. 

 

A gestão da água na ilha de Santiago tem que estar associada, de uma forma mais ou menos 

explícita, a decisões fortemente influenciadas por incertezas, nomeadamente as relacionadas 

com a garantia de disponibilidade de água, em quantidade e qualidade, e com segurança e, 

também, dos riscos inerentes (Figura 1.1).  

 



Introdução 
 

 

 

PINA, APSA 2014 As águas subterrâneas e a vulnerabilidade aquífera da Ilha de Santiago - CV  24 
 

 

 

Figura 1.1 - Dificuldades e formas de acesso à água no interior da ilha de Santiago, (PINA, 2013). 

 

A utilização do índice de vulnerabilidade constitui sempre uma primeira etapa em qualquer 

plano de ordenamento e gestão de um sistema aquífero, instrumento importante para o estudo 

do potencial de poluição das águas subterrâneas, que está relacionado tanto aos mecanismos e 

características hidrogeológicas naturais, quanto às atividades antrópicas poluentes provocando 

sérios impactos ao ambiente. Contudo, para manter o atendimento a uma determinada demanda 

contínua, além de garantir a qualidade, torna-se necessária uma investigação detalhada que 

coloque em prática a gestão adequada dos recursos hídricos. 

 

Neste contexto, o interesse de avaliar o grau de vulnerabilidade dos aquíferos à contaminação 

decorre fundamentalmente da necessidade de fornecer um instrumento que seja útil nas 

tomadas de decisão ao nível do planeamento e do ordenamento do território. Nesse sentido, esta 

ferramenta poderá ser utilizada para a definição das regiões estratégicas de proteção e recarga 

de aquíferos uma vez que as áreas mais vulneráveis serão, sem dúvida, as mais permeáveis e 

que alimentam o aquífero e, também, com maior impacto para a qualidade da água subterrânea. 

 

Do ponto de vista hidrogeológico, a ilha de Santiago está dividida em três Unidades: Unidade 

Aquífera de Base, Unidade Aquífera Intermédia e Unidade Aquífera Recente, com duas 
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ocorrências diferenciadas de armazenamento e de circulação de água subterrânea. A primeira 

está condicionada às descontinuidades das rochas basálticas que formam o embasamento da 

região, caracterizando um aquífero de ocorrência fissural e a segunda, constituída pelo manto 

de alteração da própria rocha basáltica, composta principalmente por material argiloso, ambas 

caracterizando um aquífero freático livre na grande parte da sua extensão.  

 

Nesta Tese foram feitas análises de vulnerabilidade natural à poluição do aquífero freático dado 

a sua distribuição relativamente uniforme em toda a região. Para esta análise foi escolhido o 

índice DRASTIC, que corresponde ao somatório ponderado dos valores correspondentes a sete 

(7) parâmetros ou indicadores hidrogeológicos. 

O mapeamento da vulnerabilidade natural à poluição em escala local é relevante, na medida em 

que no fluxo de base, o escoamento representa uma fonte poluidora provinda do aquífero, ou de 

zonas mais altas, podendo transformar-se num agravante ambiental para todo o domínio de uma 

bacia hidrográfica afetando, assim, todo o manancial de abastecimento e o equilíbrio dinâmico 

do sistema. Estudos sobre a vulnerabilidade natural das águas subterrâneas mediante as 

contaminações baseiam-se na premissa de que o meio físico pode contribuir com um 

determinado grau de proteção à entrada de contaminantes, considerando-se que os materiais 

geológicos podem constituir-se em filtros naturais. Contudo, esta proteção natural é variável 

para diferentes locais. 

 

A caracterização da suscetibilidade do meio ambiente à poluição fornece subsídios quanto ao 

uso e à ocupação do solo e, consequentemente, ao planeamento socioeconômico. Os índices de 

vulnerabilidade, por sua vez, constituem ferramenta útil de tomada de decisões que visem 

proteção da qualidade das águas subterrâneas, dadas as limitações técnicas e, principalmente, 

econômicas para remediar a contaminação existente. 

 

Nessa perspetiva, o trabalho se justifica pela necessidade de compreender a importância do 

estudo da vulnerabilidade, na identificação da qualidade das águas subterrâneas e potencial 

risco de poluição utilizando o índice DRASTIC. O objetivo principal é de contribuir para uma 

gestão racional dos recursos hídricos subterrâneos. 

 

Por outro lado, é necessário desenvolver a conscientização sobre a vulnerabilidade e de riscos 

de poluição dos recursos hídricos na ilha de Santiago não apenas na comunidade técnico-

científica, mas, também, nos próprios órgãos competentes com atribuições relativas à gestão 
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territorial. Os esforços deverão ser feitos muito no sentido da redução do risco, isto é, 

considera-se crucial enveredar por um caráter preventivo, em detrimento de um carater de 

emergência.  

 

O privilégio de contribuir para uma gestão eficaz e eficiente dos recursos hídricos em Cabo 

Verde, promovendo a sua sustentabilidade e ultrapassando as carências que as condições 

naturais impõem, constitui motivo de satisfação e razão da Tese. 
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2. OBJETIVOS DO TRABALHO 

 

As águas subterrâneas na ilha de Santiago – Cabo Verde vem sendo progressivamente 

sobrexplotadas suprindo as mais variadas necessidades de água nos diversos municípios e 

comunidades, bem como em sistemas autônomos residenciais, industrias, serviços, irrigação e 

lazer. 

O volume explotado é bastante significativo quando comparado às potencialidades de suas 

reservas renováveis. Apesar da sua expressiva contribuição para o desenvolvimento 

socioeconômico da ilha e do seu papel ecológico na manutenção do fluxo de base dos corpos de 

água, a gestão da água subterrânea continua incipiente e não reflete sua relevância atual e 

estratégica.  

 

São muitos os ecossistemas que estão ameaçados pela sobrexplotação das águas subterrâneas, 

pela poluição antrópica e difusa que as afeta e pelos impactos diretos e indiretos das alterações 

climáticas na disponibilidade hídrica. Todas essas ações antropogênicas têm reflexos negativos 

na saúde dos ecossistemas e nos serviços por eles prestados, como é o caso particular dos 

ecossistemas dependentes de águas subterrâneas, entendidos aqui como aqueles que necessitam 

parcial ou totalmente de água subterrânea para manter os processos ecológicos, garantindo a 

sua própria biodiversidade. 

 

O grau de dependência dos ecossistemas da água subterrânea deve ser avaliado com base em 

diversos atributos hidrogeológicos, como sejam a vazão de escoamento subterrâneo, o nível 

potenciométrico e os descritores hidroquímicos. A resposta dos ecossistemas àqueles atributos 

é muito variável, existindo mesmo um valor limite a partir do qual o ecossistema pode colapsar. 

Para uma correta compreensão do funcionamento dos ecossistemas terrestres dependentes das 

águas subterrâneas é necessário utilizar uma abordagem holística, que consiste na aplicação 

quer de técnicas convencionais, como as de balanço hídrico, quer de técnicas mais sofisticadas 

como são as de análise isotópica e os modelos hidrológicos e hidrogeológicos. Um dos 

objetivos da aplicação desta metodologia pluridisciplinar é avaliar a vulnerabilidade e o risco 

dos ecossistemas e das ameaças de natureza antropogênica. 

É crucial que a dimensão ecológica das aguas subterrâneas integre as políticas de planejamento 

e gestão dos recursos hídricos, quer através do reconhecimento dos ecossistemas dependentes 

das águas subterrâneas como locais particularmente vulneráveis a atividades antropogênicas, 
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quer no papel que as funções ecológicas das águas subterrâneas terão no desenvolvimento 

sustentável de várias atividades socioeconômicas, tais como a agricultura, a indústria, o 

urbanismo e o turismo, principalmente nas áreas costeiras e outros setores onde a má gestão dos 

recursos hídricos poderá ser séria ameaça à integridade e a biodiversidade dos ecossistemas. 

 

2.1. OBJETIVO GERAL 

 

O objetivo principal a que esta Tese se propõe é o de realizar a caracterização e o mapeamento 

da vulnerabilidade e de riscos de poluição das águas subterrâneas dos aquíferos da ilha de 

Santiago – Cabo Verde, tendo em consideração que os recursos hídricos não devem ser 

separados em superficiais e subterrâneos.  

De modo a integrar estas duas componentes dos recursos hídricos, recorreu-se à modelação 

matemática das bacias hidrográficas que se encontram sobre o aquífero, utilizando para a 

determinação da vulnerabilidade natural, o índice de natureza intrínseca: DRASTIC, para que 

possa servir como ferramenta de apoio aos órgãos de regulamentação visando à conservação e 

uso sustentável das águas subterrâneas. 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Os objetivos específicos do estudo a ser desenvolvido englobam; avaliar qualitativamente o 

funcionamento dos principais aquíferos da ilha de Santiago – Cabo Verde, visando calcular a 

recarga de aquíferos através do balanço hídrico climatológico por Thornwaite.  

Avaliar qualitativamente a informação disponível nas instituições nacionais numa fase prévia e 

na fase posterior, abranger o monitoramento de uma rede de pontos de água com o objetivo de 

estimar a situação atual dos aquíferos da ilha como dos riscos inerentes. 

 

Uniformizar as informações hidrogeológicas e hidroambientais recolhidas nas instituições e 

produzidas para realizar a caracterização e o mapeamento da vulnerabilidade e riscos de 

poluição nas águas subterrâneas. 
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3. ENQUADRAMENTO GEOGRÁFICO DO ARQUIPÉLAGO DE CABO VERDE 

 

O arquipélago de Cabo Verde localiza-se na margem oriental do Oceano Atlântico, a cerca de 

500 km a Oeste de Cabo Verde do Senegal, na costa ocidental africana, de onde provém o 

nome do arquipélago, entre as latitudes de 17º 13’ N (Ilha de Santo Antão) e 14º 48’ N (Ilha 

Brava) e as longitudes 22º 42’ W (Ilha da Boavista) e 25º 22’ Oeste (Ilha de Santo Antão) 

(Figura, 3-1). É constituído por 10 ilhas, nove das quais habitadas, com áreas que variam desde 

os 35 km2 (ilha de Santa Luzia, desabitada) até aos 991 km2 (ilha de Santiago). O arquipélago 

contém ainda treze ilhéus desabitados, totalizando 4 033 km2. Mais de metade da população de 

Cabo Verde vive na ilha de Santiago (INE, 2000). 

  

 

Figura 3 - 1 Arquipélago de Cabo Verde e sua localização na costa ocidental da África (PINA, 2014).  
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As ilhas de Cabo Verde localizam-se na região da Micronésia, a qual se estende entre as 

latitudes de 39º 45’ e 14º 49’ N e as longitudes de 31º 17’ e 13º 20’ W e possuem 

aproximadamente 14.743 km2, agregando, além de Cabo Verde, as ilhas Canárias, Açores, 

Madeira e Selvagens (LOSADA-LIMA, 1987-88).  

 

As ilhas de origem vulcânica apresentam, para além de dimensões e configurações diversas, 

características geológicas e geomorfológicas que as diferenciam.  

 

O arquipélago é de origem vulcânica e formou-se durante os períodos terciários e quaternários 

(AMARAL, 1974). As ilhas mais antigas situam-se no extremo Este e distinguem-se pelos seus 

relevos antigos que culminam a uma altitude de cerca de 400 m (Sal, Boa Vista e Maio).  

 

As mais recentes situam-se na parte ocidental e atingem uma altitude de 1979 m a Norte (Santo 

Antão) e 2.829 m no Sul (Fogo) sobre a cratera de um vulcão cuja última erupção ocorreu em 

1995. Nas regiões montanhosas há presença de vales estreitos e profundos, devido à ação da 

erosão durante vários anos, provocada por fortes precipitações. Condições adversas 

determinantes pela presença de falhas, de diques diabásio que condicionam barreiras 

hidrogeológicas bloqueando a continuidade de fluxo subterrâneo. 

 

O arquipélago de Cabo Verde está situado na zona de transição subtropicais do Atlântico Norte 

(anticiclone de Açores) e da zona de convergência intertropical, ou seja, no extremo Sul de uma 

vasta faixa de clima desértico onde sopram com carácter quase permanente os alísios de 

nordeste (REIS CUNHA, F. 1960). Da posição e orientação daquelas zonas de ação dependem 

as características das massas de ar que atingem o arquipélago. 

 

A posição Norte extrema da zona de convergência sofre variações de ano para ano, causando da 

grande variabilidade da precipitação em Cabo Verde. A chuva que cai no arquipélago é escassa 

e este fato, por vezes, verifica-se em anos seguidos. Há, por esse motivo, periódicas crises de 

seca que têm afligido de maneira extrema os habitantes de Cabo Verde. 

 

Por outro lado, a precipitação é em geral do tipo aguaceiro, caindo algumas vezes em bátega 

fortíssimas, que arrastam impiedosamente as terras sem proteção. A erosão é, portanto, 

acentuada, e por esse motivo tem vindo a diminuir progressivamente o capital precioso que é a 

magra terra de Cabo Verde. 
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3.1 ENQUADRAMENTO DA ÁREA DE ESTUDO – ILHA DE SANTIAGO 

 

Santiago, a maior ilha de Cabo Verde, pertence ao grupo do Sotavento das ilhas altas ou 

montanhosas e situa-se na parte Sul do Arquipélago, entre os paralelos 15º 20’ e 14º 50’ de 

latitude Norte e os meridianos 23º 50’ e 23º 20’ de longitude Oeste do meridiano de Greenwich 

(Figura 3.1-1). Apresenta forma adelgaçada na direção NW-SE, com um comprimento máximo 

de 54,9 km entre a Ponta Moreia, a Norte, e a Ponta Mulher Branca, a Sul, com uma largura 

máxima de 29 km entre a ponta Janela, a Oeste, e a Ponta Praia Baixo, a Leste, e tendo como 

ponto culminante, 1392 m de altitude (Pico da Antónia, a Sul e a Serra da Malagueta, a Norte) 

(SERRALHEIRO, 1976). Possui 991 km2, representando cerca de 30% da área total do 

arquipélago.  

 

A ilha de Santiago é fundamentalmente constituída por rochas vulcânicas. A pequena cobertura 

vegetal e espessura do solo constituem um ecossistema frágil cujas características físico-

ambientais reduzem substancialmente o seu potencial produtivo. A reduzida disponibilidade de 

água superficial, aliada à baixa e irregular pluviosidade, explica a grande dependência dos 

habitantes em relação à água subterrânea, mesmo sendo essa, de modo geral, uma alternativa 

pouco promissora pela reduzida vocação hidrogeológica das rochas vulcânicas.  

 

Figura 3.1 - 1 Localização da área de estudo ilha de Santiago – Cabo Verde, (PINA, 2014).  
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3.2 CONTEXTOS GEOLÓGICO, GEOMORFOLÓGICO E PEDOLÓGICO   

Para o melhor conhecimento do comportamento das formações aquíferas das ilhas vulcânicas e 

devido a sua complexidade, estudos geológicos, hidrogeológicos e geofísicos requerem uma 

integração conjunta das informações. 

 

3.2.1 GEOLOGIA 

A geologia da ilha é caracterizada fundamentalmente por rochas vulcânicas, com basaltos 

alcalinos e os inerentes produtos lávicos e piroclásticos (brechas e tufos) derramados pela 

cratera do vulcão principal, situada no maciço do Pico da Antónia (FARIA, 1970; ALVES et 

al., 1979). Poucas zonas planas podem ser observadas na ilha, com realce para o planalto de 

Santa Catarina (zona centro) e as plataformas de abrasão que se localizam na zona Norte e Sul 

da ilha e, ainda, em algumas encostas.  

As rochas eruptivas constituem a quase totalidade da parte emersa da ilha, tanto em superfície 

como em volume, distribuindo-se por vários tipos e formações geológicas de idades muito 

diferentes (SERRALHEIRO, 1976) (Figura 3.2.1-1). De modo geral, as rochas mais antigas 

encontram-se nos fundos dos vales, em áreas desnudadas. Os produtos de origem vulcânica 

explosiva formaram os derrames da maior parte da ilha, enquanto que as rochas faneríticas 

ocupam áreas mais restritas. 

Segundo SERRALHEIRO et al., (1977) as unidades geológicas que compõem a ilha de 

Santiago podem ser reunidas em quatro grupos principais, da mais antiga para a mais recente: 

 Pré-miocênicas: Complexo Eruptivo Interno (embasamento); 

 Miocênicas: Formação dos Flamengos e Formação dos Órgãos; 

 Pliocênicas: Complexo eruptivo do Pico da Antónia e Formação da Assomada; 

 Quaternárias: Formação de Monte Vacas. 
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Ressalta-se que as formações geológicas ora caracterizadas, com a exceção das mais antigas, 

isto é, as do Complexo Eruptivo Interno Antigo só com formação de fáceis terrestre, em todas 

as restantes foram identificados ambientes de formação de fáceis terrestre e marinha. 

No que respeita à geologia, as ilhas apresentam formações geológicas com idades diferentes 

(RAMALHO, 2011): a idade das formações é variável entre as ilhas e dentro de cada uma 

delas, ressaltando a natureza recente das formações basálticas da ilha do Fogo. Na generalidade 

das ilhas as formações lávicas são largamente dominantes, mas com natureza por vezes 

bastante diferenciada, de ilha para ilha; por exemplo, na ilha da Boavista, ao contrário das 

restantes, essas formações correspondem, sobretudo, a rochas fonolíticas e sieníticas.  

3.2.2 CONTEXTO GEOMORFOLÓGICO  

Na ilha de Santiago destacam-se dois maciços montanhosos com altitudes superiores a 1000 

metros, a Serra do Pico de Antónia (com o ponto mais alto da ilha (1392 m)) e a Serra 

Malagueta (1063 m), separados por uma região planáltica, a Assomada, com uma altitude 

média de 550 m. A ilha de Santiago caracteriza-se por formas de relevo muito irregulares, com 

extensas áreas planas nas zonas litorais até altíssimas encostas separadas por desfiladeiros, com 

profundos vales de vertentes quase verticais, em grande parte da ilha, sobretudo na parte Oeste, 

dispostos segundo as geratrizes do cone principal (MATOS et al., 1979).  

 

O clima seco e árido, sujeito a chuvas torrenciais, provoca forte erosão hídrica, originando 

vales profundos que se prolongam até ao mar, e podem apresentar perfis transversais em “V” 

(vales abertos entre as rochas) escavados em formações antigas e alteradas, com alguma argila 

na sua constituição, e ravinas ou, quando são escavados em formações mais recentes, 

principalmente em mantos basálticos do Complexo Eruptivo Principal. A morfologia destes 

vales ravinados está relacionada com a disjunção colunar dos mantos subaéreos 

(SERRALHEIRO, 1976).  

 

Em Santiago distinguem-se sete (7) unidades geomorfológicas: Achadas Meridionais (I), 

Maciço Montanhoso do Pico de Antónia (II), Planalto de Santa Catarina (III), Flanco Oriental 

(IV), Maciço Montanhoso da Malagueta (V), Tarrafal (VI) e Flanco Ocidental (VII) 

(AMARAL, 1964 e MARQUES, 1983) (Figura 3.2.2-1).  
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Figura 3.2.2 – 1 Grandes unidades geomorfológicas da ilha de Santiago: I - Achadas Meridionais; Ia - 

Transição para o Flanco Ocidental; II - Maciço Montanhoso do Pico da Antónia; III - Planalto de Santa 

Catarina; IV- Flanco Oriental; IVA - Transição para o Planalto de Santa Catarina; V - Maciço 

Montanhoso da Malagueta; Va - Transição para o Tarrafal; VI – Tarrafal; VII - Planalto Ocidental; 1- 

Vertentes e/ou encostas com abruptos contínuos; 2 - Superfície decliviosa com transições bruscas; 3 - 

Superfície decliviosa com transições suaves; 4 - Ação eólica intensa (MARQUES, 1990). 
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As Achadas Meridionais (I) têm altitudes abaixo dos 500 m. São superfícies estruturais e/ou 

subestruturais com declives de 2% a 12% em direção ao mar, formadas por escoadas basálticas 

intercaladas com tufos, do Complexo Eruptivo do Pico de Antónia (PA) (MARQUES, 1990). 

No fundo dos seus vales frequentemente afloram as rochas do Complexo Eruptivo Interno 

Antigo (CA), sob as formações do PA (Figura 3.2.2-2 a-d). As linhas de água mais importantes, 

são as ribeiras de Santa Clara, Fundura, São João, Caniço Grande, Ribeira Grande, São 

Martinho Grande, Trindade e São Francisco (Marques, 1990). 

 

O Maciço Montanhoso do Pico de Antónia (II) eleva-se acima dos 600m de altitude e atinge 

os 1392 m. Tem direção principal de NW-SE e apresentam-se fortemente erodido, com 

cumeadas pontiagudas resultantes do intemperismo físico e químico (Figura 3.2.2-2 e, f). 

 

Os maciços do Pico de Antónia e de Malagueta controlam respectivamente a Sul e a Norte, a 

extensa planície plana de cerca de 500 m, o Planalto de Santa Catarina (III), com alguns 

cones eruptivos, mais ou menos aplanados pela ação da erosão. Inclina-se ligeiramente para W, 

até o litoral, onde é limitado por falésias (Figura 3.2.2-2 g, h). O topo está talhado em mantos 

espessos de basaltos, intercalados com assentadas finas de piroclastos, com estrutura horizontal. 

Segundo SERRALHEIRO (1976) corresponde à “Formação de Assomada”, com 50 m de 

espessura apresentando o fundo erodido da antiga caldeira do grande vulcão que deu origem ao 

conjunto litológico conhecido por Complexo Eruptivo do Pico de Antónia durante o Mio-

Pliocénico. 

 

A monotonia do planalto, em que os declives médios variam entre 2% e 12%, é interrompida 

por algumas estruturas vulcânicas da Formação do Monte das Vacas. O planalto é cortado por 

alguns vales, a exemplo do que ocorre nas bacias hidrográficas de Águas Belas e Sansão, no 

fundo dos quais existem regadios (MARQUES, 1990; MOTA GOMES, 2007). 

 

O Flanco Oriental (IV) é uma região exposta aos ventos alísios, muito erodidos, com grande 

variabilidade das formas de relevo e de declives acentuados, com elevada densidade 

populacional, de encostas preenchidas com cultura de sequeiro, a qual exige várias 

mobilizações do solo ao longo dos seus ciclos vegetativos, em função das precipitações. 

Pertencente a Unidade Aquífera Recente, apresenta depósitos bastante heterogêneos, com 

estreita conexão hidráulica com o mar e propensas a intrusão salina. 
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A pouca densidade de cobertura vegetal, a exposição aos ventos alísios e a forte precipitação 

promovem, também, a erosão dos solos. Litologicamente, predominam os tufos-brechas 

alternando com escoadas lávicas pouco espessas do Complexo do Pico de Antónia 

(SERRALHEIRO et al., 1974).  

No fundo dos vales ocorre uma densa rede filoniana que pertence ao Complexo Eruptivo 

Interno Antigo (SERRALHEIRO, 1976; MOTA GOMES, 2007), e sobre estas repousa a 

Formação dos Flamengos, Formação dos Órgãos e por último o Complexo Eruptivo do Pico da 

Antónia. 

 

O Maciço Montanhoso da Serra Malagueta (V) está localizado ao Norte (1063 m de 

altitude), sendo limitado ao Sul por uma escarpa vigorosa, de orientação E-W, no cimo da qual 

se localizam os pontos mais elevados (DINIZ & MATOS, 1986). O topo inclina-se de forma 

regular para Norte e para Este e a Oeste, estendendo-se até ao litoral. Este maciço é formado 

em assentadas de basaltos espessos, com intercalações de piroclastos, preenchidos por uma rede 

densa de filões (Figura 3.2.2-2 i). Os ventos alísios atingem a encosta Norte do maciço, 

originando uma densa cobertura vegetal. A erosão das encostas abruptas do maciço da 

Malagueta é principalmente função da ação da gravidade (Figura 3.2.2-2 f, i). 

 

AMARAL (1964) descreve o Tarrafal (VI) e diz que o maior dos relevos, o Monte Gracioso 

(643 m) apresenta uma cúpula de fonólitos e traquitos rodeada por mantos basálticos (Figura 

3.2.2-2 j).  

Trata-se de uma área de achadas com altitudes a variar entre os 20 e os 300 metros, declives 

médios compreendidos entre 2% e 5% e constituídas essencialmente por formações do 

Complexo Eruptivo do Pico da Antónia. 

Estruturas vulcânicas mais recentes, como os Montes Côvado, Matamo, Vermelho, Braga e 

Furna pertencem as Formações do Monte e Vacas, onde os produtos de explosão alternam com 

lavas. 

Ainda, de fácies terrestres, de idade quaternária, SERRALHEIRO (1976) cita o maior 

afloramento de depósito de enxurrada, que se localiza na achada de Chão Bom e os depósitos 

de vertente, muito espessos e vastos como os de Pedra Empena, na vertente Norte do Monte 

Graciosa. É citada uma área de terras baixas entre a Baia de Chão Bom e a Costa de Biscainhos 

e a área de fonólitos que se estende até Trás-os-Montes (AMARAL, 1964).  
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Geomorfologia propícia para culturas de sequeiro e já se pratica a silvo-pastorícia desenvolvida 

principalmente na zona NE, exposta aos ventos alísios. 

 

O Flanco Ocidental (VII) representa a transição entre o planalto de Santa Catarina e o mar. 

Do ponto de vista litológico encontram-se, de forma esparsa, formações do complexo filoniano 

de base, sobre a qual jazem escoadas lávicas e tufos do Complexo Eruptivo do Pico da Antónia 

e os mantos de fácies basáltica da Formação da Assomada (MOTA GOMES, 2007). 

Corresponde a uma região muito árida, de grandes declives, com descida abrupta, de arribas 

vivas para o mar. As encostas desenvolvem-se paralelamente à linha de costa e têm declives 

médios entre 12% e 25% (MARQUES, 1987).  

  

  

Figura 3.2.2 – 2 Imagens das diferentes unidades geomorfológicas da ilha de Santiago, (PINA, L. 2009). 

a) b) 

c) d) 
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Figura 3.2.2 – 2 (Continuação) Imagens das diferentes unidades geomorfológicas da ilha de Santiago, (PINA, L. 

2009). 

 

e) f) 

g) h) 

i) j) 
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3.2.3 SOLOS 

O estudo completo de cartografia do solo de Cabo Verde abrange apenas cinco (5) das dez (10) 

ilhas do Arquipélago. Esses estudos, que remontam há algumas dezenas de anos, tanto os de 

cartografia mais geral como os mais pormenorizados incidiram, sobretudo, na ilha de Santiago 

e foram efetuados pelas técnicas clássicas de cartografia e tendo em consideração sistemas de 

classificação diferente dos atuais de índole universal. Além disso, a informação é bastante 

diversificada e longe de ser homogênea. Assim, parece evidente, por um lado, a necessidade de 

organizar e reinterpretar a informação disponível, até onde os dados morfológicos e analíticos o 

permitam, de modo a reordenar a informação existente e reclassificar os solos de acordo com os 

sistemas atuais; por outro, identificar a informação indispensável para explicitar na totalidade 

as características morfológicas, físicas-químicas necessárias e classificar os respetivos solos, de 

modo a permitir o seu enquadramento taxonómico e basear num único esquema geral 

interpretativo da sua distribuição no âmbito das condições ecológicas do território de Cabo 

Verde.  

 

A informação disponível sobre os solos de Cabo Verde, além de muito diversificada, é 

relativamente escassa e dispõe de uma fraca base de apoio analítico. Assim, configura-se 

necessário avaliar em que medida a informação disponível é suficiente para essa equiparação, 

bem como para responder às necessidades de inventariação e de gestão e conservação dos 

recursos (nomeadamente do solo e da água), para basear instrumentos de ordenamento do 

território, para apoiar políticas de desenvolvimento e para implementar sistemas e técnicas de 

conservação do solo e da água. Mas, também é fundamental averiguar que informação 

adicional é indispensável para atingir esses objetivos. 

 

3.2.3 - 1 CLASSIFICAÇÕES, CARACTERÍSTICAS E CONDIÇÕES DE OCORRÊNCIA DOS 

SOLOS 

 

O solo é uma das maiores defesas contra a contaminação antrópica de aquíferos, não somente 

pela sua posição, entre a carga poluente e a zona saturada, mas, também, por suas 

características bio-físico-químicas que induzem à degradação de muitas substâncias e 

microrganismos patogênicos. A atividade poluente tem carga orgânica e ácida suficiente para 

produzir mudança geral significativa no Eh e pH da zona não-saturada.  
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Os solos na ilha de Santiago derivam de rochas vulcânicas, sendo, essencialmente, solos 

marrons, pouco espessos (0,5 m), drenados, caracterizados por horizontes pouco profundos e 

ocorre em oito (8) grupos distintos (DINIZ & MATOS, 1986), Quadro 3.2.3-1.1: Litossolos 

(LT), Regossolos (RG), Fluvissolos (FL), Cambissolos (CM), Castanozemes (K), Xerossolos 

(X), Vertissolos (VR) e Luvissolos (LV), (FARIA, 1970), correspondência com as unidades da 

Legenda da FAO/UNESCO (1988). 

 

Existe na ilha de Santiago uma grande diferença entre os solos da zona Norte e a do Sul, 

desigualdade que deriva, essencialmente, do tipo de solo e da topografia destas zonas. Sua 

distribuição espacial na ilha não é homogênea, distinguindo-se, tal como em características 

anteriores, da região mais montanhosa a mais plana situada ao Este.  

 

 

A Figura 3.2.3-1.1 apresenta a distribuição dos solos da ilha de Santiago, tendo em 

consideração os fatores responsáveis pela sua formação, nomeadamente o clima (o regime de 

precipitação), as formações geológicas e o relevo (a altitude e formas de relevo). Da interação 

dos variados tipos locais de clima, de rocha e de vegetação, resulta a formação de uma grande 

diversidade de solos, geralmente de fraco desenvolvimento, frequentemente interrompidas pela 

erosão vigorosa, dadas as características climáticas (AMARAL, 1964). Quantitativamente, o 

tipo de solo pode ser analisado como mostra a Figura 3.2.3-1.1, sendo evidente a maior 

relevância de Litossolos, em contraste com a menor presença de Fluvissolos. 
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Figura 3.2.3 – 1.1 Solos da Ilha de Santiago, FARIA (1970) e FAO/UNESCO (1974). 

 

 

 

Escala 1/150.000 

FARIA (1970) e FAO/UNESCO (1974) 
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Sistematizam-se no Quadro 3.2.3-1.1 as unidades taxonómicas consideradas na classificação 

dos solos da ilha de Santiago, de que existe informação cartográfica completa disponível 

(FARIA 1968, 1970, 1974 e 1992; NUNES, 1962a). Simultaneamente identificam-se as 

características mais relevantes e as condições de ocorrência dos principais tipos de solos 

definidos. 

 

Quadro 3.2.3 – 1.1 Classificação do solo da ilha de Santiago tendo como referência os estudos de FARIA (1970) 

e as classificações da FAO/UNESCO (1988) e USA Soil Taxonomy (1975). 

CLASSIFICAÇÃO DE SOLOS 

FARIA (1970) USA Soil Taxonomy (1975) FAO (1988) 

Ordem Subordem 

 

Solos incipientes (entisols) 

Litossolos (ortents) - E 

Regossolos (psaments) - RG 

Aluviossolos modernos (fluvents) 

Litossolos - LT 

Regossolos - RG 

Fluvissolos êutricos - FL 

Cambissolos - CM 

Solos pouco evoluídos 

(inceptisols) 

Litólicos (umbrepts) - L 

Litólicos (ochrepts) - L 

Cambissolos - CM 

Cambissolos - CM 

Solos isohúmicos (molissols) Solos castanhos (xerolls) - Cn, Ca, Cv Castanozemes - K 

Solos isohúmicos (aridisols) Solos pardos sub-áridos (orthids ) - Pn, Pa, Pv, Pc Xerossolos - X 

Vertissolos (vertisols) xererts - V Vertissolos - VR 

Paraferralíticos (alfisols) Solos pardo-vermelhos (xeralfs) - PF Luvissolos - LV 

 

As unidades taxonómicas consideradas na classificação dos solos da ilha de Santiago de que 

existe informação cartográfica completa, disponível podem ser sintetizadas simultaneamente. 

FARIA (1992) definiu as características mais relevantes e as condições de ocorrência dos 

principais tipos de solos na ilha. 

 

 Solos Incipientes 
 

Na classe dos solos Incipientes destacam-se os Litossolos (FARIA, 1992), com forte 

representação na ilha de Santiago, apresentando uma espessura sobre a rocha compacta 

geralmente inferior a 20 cm. Estes solos relacionam-se com formas de relevo movimentado, 

dominando nas encostas mais declivosas (áreas sujeitas à erosão acelerada), estando, em geral 

associados a afloramentos rochosos e a elevada pedregosidade. Os Aluviossolos desenvolvem-

se sobre as estreitas formações aluviais ao longo das ribeiras ou linhas principais de drenagem. 
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Os Regossolos estão, sobretudo, associados aos solos de textura arenosa desenvolvida sobre 

formações sedimentares não consolidadas e de textura grosseira (NUNES, 1962a). 

 Solos Pouco Evoluídos 

No caso dos solos pouco evoluídos, na ilha de Santiago, são considerados com grande 

expressão os solos Litólicos (FARIA, 1970). As características destes solos apresentam um 

leque muito alargado. Com efeito, a respetiva espessura ou profundidade a que se encontra a 

rocha compacta é muito variável, podendo ter espessura inferior a 30 cm, ou compreendida 

entre 20 e 40 cm (NUNES, 1962a); podem também apresentar desenvolvimento de horizonte 

sub-superficial e textura variável. 

 

 Solos Iso-húmicos 
 

São feitas considerações bastante detalhadas sobre os solos que então se consideraram Iso-

húmicos (FARIA, 1992), seguindo a diferenciação na então CPCS (AUBERT 1965; CPCS, 

1967). Esses solos, de acordo com a informação disponível, desenvolvem-se em geral sobre 

formações de natureza basáltica, variando a sua espessura entre 40 e 120 cm; manifestam uma 

grande variedade de características morfológicas, físicas e químicas. Neles são considerados os 

solos Marron (em que se distinguem os solos Castanhos normais, os solos Castanhos 

avermelhados e os solos Castanhos vertissólicos), bem como os solos Pardos sub-áridos (que 

incluem os normais, os avermelhados, os vertissólicos e outros com crosta calcária). Solos 

semelhantes aos Iso-húmicos também foram identificados e cartografados na ilha de Santiago, 

na área de João Varela, até cerca de 300 m de altitude, por CONSTANTINO e 

COLABORADORES (1979b) e designados por Phaeozems. 

 

 Vertissolos 
 

São solos que apresentam características gerais semelhantes, cuja ocorrência é relatada para 

áreas de rocha basáltica. Porém, a partir da análise das suas características morfológicas, físicas 

e químicas, conclui-se que algum dos perfis de referência utilizado por FARIA (1970), 

corresponderá a solos que exibem claramente um horizonte árgico (senso WRB, 2006), mas, 

em alguns perfis as características vérticas parece não estar suficientemente expressas, de modo 

a justificar tal enquadramento taxonómico. 
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Sublinha-se que, na área de Santa Catarina, entre 400 e 550 m de altitude, em condições de 

declive pouco acentuado, é também relatada à ocorrência limitada de Vertissolos, em 

associação com Luvissolos, Cambissolos e Leptossolos, (CONSTANTINO, 1985). Além disso, 

na área de João Varela, o mesmo autor refere que, até 300 m de altitude, também em relevo 

pouco dobrado, se tem a presença de Vertissolos. 

 

O relevo, em suas respetivas formas, apresenta um efeito determinante na formação do solo, a 

nível local, para condições de clima e material geológico similar. Por exemplo, para uma 

pequena área da ilha de Santiago, em que o clima é semiárido a sub-húmido seco 

(CONSTANTINO, 1985), refere o efeito do declive, descrevendo catenas onde ocorrem 

Luvissolos, Cambissolos e Leptossolos e, noutra área restrita de Santiago, com clima árido, 

indica a presença dominante de Vertissolos, Luvissolos e Phaeozems nos locais de relevo 

pouco acentuado, ao passo que em áreas adjacentes de relevo muito acentuado predominam os 

Leptossolos. Nas áreas mais úmidas muito menos afetadas pela erosão os solos parecem possuir 

certas características que os leva a aproximar dos solos Ferralíticos; aliás, esses solos, embora 

com caráter êutrico, já apresentam um nítido abaixamento do respetivo grau de saturação em 

bases (FARIA, 1970). 

 

A ocorrência do grupo principal Andossolos associa-se frequentemente às áreas mais elevadas 

e úmidas (também afetadas pelas precipitações ocultas) e onde haja materiais vulcânicos de 

projeção. Contudo, este agrupamento poderá não existir em áreas com características similares 

(como sucede na ilha de Fogo), o que mostra não ser condição suficiente à existência de 

piroclastos (fundamentais para a formação dos Andossolos). Porém, a possível ocorrência de 

Andossolos em áreas semiáridas deverá estar associada à presença de materiais piroclásticos 

(FARIA, 1974). 

 

Correlacionando-se à hidrogeologia, na zona aluvionar o solo é constituído por alternâncias de 

areias (finas e grosseiras) ou arenitos mais ou menos argilosos, por vezes intercalados por 

depósitos coluvionares nas rochas maiores e penedos. Sondagens efetuadas por FARIA et al., 

(1991) no local indicam que a maioria dos poços tubulares capta água das areias de 

granulometria média com seixos e pedregulhos. Tal modelo está em concordância com 

GONÇALVES et al., (1978), que apontam as areias e as cascalheiras da base dos depósitos 

aluvionares como as unidades mais transmissivas. 
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Os diferentes tipos de solos vulcânicos que ocorrem na ilha de Santiago apresentam capacidade 

de campo estimada entre 50 e 200 mm/ano e taxas de infiltração média variando entre os 80 

mm/h na unidade aquífera aluvionar e com o máximo de 40 mm/h na zona basáltica 

(BURGEAP, 1974). 

 

Nos solos na ilha de Santiago, nas zonas áridas ou semiáridas com boa drenagem, predominam 

os catiões de Ca2+ e de Mg2+. Porém, quando há uma drenagem inadequada ou o nível estático 

se encontra muito próximo da superfície, esses catiões, durante o processo de concentração de 

sais por evaporação ou evapotranspiração, são precipitados na forma de CaCO3, visto serem 

estes os compostos de menor solubilidade entre os acumulados, aumentando assim a proporção 

relativa de sódio solúvel na solução do solo. Contudo, nem todos os sais incorporados pelas 

águas ficam no solo, alguma parte pode ser eliminada por percolação de águas vindas da 

irrigação ou de chuvas, e a outra parte pode tornar-se insolúvel mediante a precipitação, quer 

por reações químicas ou por atingir os limites de solubilidade na solução do solo e, a restante, 

embora em quantidade pequena, pode ser absorvida pelas plantas.  

 

Por outro lado, a maioria dos solos da ilha está sujeita à degradação por salinização, em 

consequência principalmente da utilização de água salobra na irrigação e agricultura, da erosão 

e da extração de areia nos leitos das ribeiras. A sua presença parece dever-se, além da natureza 

dos materiais originários, também ao relevo, à drenagem, à proximidade de freáticos e à 

deposição atmosférica (PINA, 2011). 

 

Particularidades do material originário podem ditar fortes variações nas características dos 

solos; por exemplo, em áreas de rochas lávicas detríticas pouco consolidadas (Formação dos 

Órgãos) ocorrem solos com espessura apreciável, independentemente do tipo de relevo.  

 

3.2.4 BACIAS HIDROGRÁFICAS 

 

Na ilha de Santiago estão delimitadas 34 bacias hidrográficas, com altitude máxima de 950 

metros, destacando-se a Bacia Hidrográfica da Ribeira Seca com o comprimento máximo de 

75.740 km, seguida da Ribeira de Trindade com 69.430 km, Ribeira de Santana com 58.850 km 

e Ribeira dos Picos com 50.600 km (Figura 3.2.4-1), sendo divididas em três grandes unidades 

hidrogeológicas: Unidade de Base, Unidade Intermédia e Unidade Recente.  
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Figura 3.2.4 – 1 Localização das Bacias Hidrográficas na ilha de Santiago, (JICA, 2010). 
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A hidrografia da ilha de Santiago é constituída por leitos de escoamento ocasionais, ou 

sazonais, formando vales encaixados e escoamentos torrenciais, que normalmente desaguam no 

mar trazendo como consequência, um importante arrastamento de sólidos, fenômeno 

favorecido pela pouca cobertura vegetal, pendentes abruptas, solos pouco profundos e pequena 

coesão interna.  

 

A água que circula através de fraturas, filões e níveis impermeáveis dá origem muitas vezes a 

numerosas nascentes que debitam durante todo o ano pequenas vazões, caso concreto das 

nascentes da Ribeira Grande de Santiago, da nascente da Ribeira de Selada e de Santa Clara. A 

principal descarga é concretizada do planalto central flanqueado pelos maciços do Pico de 

Antónia e da Serra Malagueta e da interseção das juntas verticais e horizontais. A taxa de 

descarga varia de 0,2 a 28,2 m3/h, perfazendo uma média de 5,4 m3/h (JICA, 1999). 

 

Dada a elevada complexidade dessas formações, que se traduz em geral pela extrema 

dificuldade em estabelecer modelos concetuais de circulação de água minimamente credíveis, o 

conhecimento desses meios hidrogeológicos é, ainda, muito limitado. No seio destas formações 

surgem, contudo, unidades aquíferas com interesse hidrogeológico relevante, associadas a 

camadas de rochas basálticas com intercalações de piroclásticos e tufos e brechas de base das 

grandes camadas. O modelo hidrogeológico está condicionado a fatores de origem genética e 

tectónica. Enquanto o primeiro fator é condicionante intrínseco da permeabilidade horizontal, o 

segundo condiciona a permeabilidades verticais, as quais intercomunicam as estruturas 

aquíferas interderrames.  

 

Esta diversidade hidrogeológica é responsável pela grande heterogeneidade das formações 

aquíferas de composição hidrodinâmica muito rica, com óbvios reflexos no funcionamento 

hidráulico do sistema aquífero.  

 

O ambiente geológico condiciona significativamente as trocas de água entre os sistemas 

superficial e subterrâneo. É o caso dos aquíferos porosos de características aluvionares, 

caracterizados por elevados valores de coeficiente de armazenamento e de transmissividade, e 

as formações hidrogeológicas fissuradas, em que o fator armazenamento é reduzido e a 

circulação se processa por caminhos preferenciais. 
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3.2.5 HIDROGEOLOGIA 

Os principais fatores que determinam as características hidrogeológicas das formações 

vulcânicas são, de acordo com CUSTÓDIO (1986): o tipo de vulcanismo, a distância do centro 

emissor, a tectônica, os efeitos da idade e a presença de materiais não vulcânicos 

interestratificados. Todos estes fatores incidem sobre o grau de anisotropia e heterogeneidade 

do meio e, consequentemente, na circulação das águas subterrâneas.  

A circulação da água depende, sobretudo, das suas características litológicas primárias, 

resultantes da origem da própria rocha e, em menor grau, das características litológicas 

secundárias provenientes de processos posteriores, de acordo com a evolução geológica. Nos 

basaltos, o condicionamento hidrogeológico desfavorável geralmente só se configura nas 

porções centrais de cada derrame, ou quando são os mesmos compartimentados por intrusões 

de diabásio. Face ao modo de ocorrência dos basaltos, a distribuição espacial das estruturas 

intraderrames e interderrames, e os estágios múltiplos de sua formação, constituem estes meios 

aquíferos de notável heterogeneidade física. Em termos qualitativos e quantitativos, as 

características deste sistema de descontinuidades vai depender dos aspetos dimensionais e do 

agrupamento das fraturas. A água subterrânea nas áreas de mais ampla ocorrência das rochas 

vulcânicas da ilha de Santiago, está condicionada a fatores de ordem genética condicionante 

intrínseco da permeabilidade horizontal e fator tectónica, que condiciona as permeabilidades 

verticais, às quais intercomunicam as estruturas aquíferas interderrames. 

Com a evolução do tempo, as estruturas rochosas tendem a alterar-se, provocando por vezes 

modificações em formações anteriores aparecendo, assim, novas combinações litológico-

estruturais associadas aos fenômenos de variação, compactação e consolidação de minerais 

constituintes das rochas. Em zonas próximas de centros emissores, podem encontrar-se 

produtos piroclásticos de pouca permeabilidade (principalmente depósitos de cinzas) que ficam 

interestratificados com escoamento de lavas mais permeáveis, podendo atuar como barreiras 

quase horizontais (CUSTÓDIO & LLAMAS, 1983). 

Ambientes vulcânicos são geralmente caracterizados pela variação litológica, quer primária, 

quer secundária, originando meios hidrogeológicos heterogêneos, anisotrópicos e com 

variações significativas da permeabilidade. A condutividade hidráulica do meio é, portanto, 

muito variável, complexa e de difícil avaliação. Na prática, tem-se observado, através da 

interpretação de ensaios de bombeamento em poços tubulares, que as condições 
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hidrogeológicas são heterogêneas e anisotrópicas, ocorrendo notável variação lateral da 

permeabilidade do meio. Trata-se, na realidade, de meios fraturados mais frequentemente 

descontínuos do que contínuos. Tais feições, colocam os derrames basálticos, quanto às 

condições de aquíferos, numa situação bem mais promissora do que as demais rochas ígneas do 

contexto regional. Nos basaltos, o condicionamento hidrogeológico desfavorável geralmente só 

se configura nas porções centrais de cada derrame, ou quando são os mesmos compartimentos 

por intrusões de diabásio. As melhores propriedades aquíferas são condicionadas por uma série 

de unidades superpostas, apresentando, cada uma, feições originadas dos processos de fluxo e 

resfriamento de lavas. 

Em relação ao Complexo Eruptivo Antigo – CA, é de destacar o papel relevante que os diques 

desempenham, quer servindo como barreira natural, dado serem quase impermeáveis aos fluxos 

de água subterrânea, quer proporcionando o movimento do fluxo subterrâneo paralelo à sua 

inclinação. As condições de ocorrência da água subterrânea são de aquíferos livres. Entretanto, 

nos poços mais profundos há tendências de evolução para ocorrências de águas subterrâneas 

sob condições confinadas, quando restritas aos contatos e juntas horizontais.  

Os aquíferos condicionados por estas estruturas podem ser mais ou menos independentes 

segundo às características de permeabilidade dor derrames que os separam. 

As rochas vulcânicas de composição basáltica apresentam normalmente, maior permeabilidade 

que as rochas vulcânicas mais ácidas e, as lavas mais recentes são mais permeáveis que as mais 

antigas (CUSTÓDIO & LLAMAS, op. Cit.).  

Fatores como o tempo e velocidade da consolidação do magma contribuem para a diminuição 

da porosidade nas rochas vulcânicas devido aos processos erosivos e que, posteriormente, vão 

preenchendo os espaços intersticiais das rochas (CUSTÓDIO, 1978).  

A complexidade geológica e estrutural que caracteriza normalmente as ilhas vulcânicas como 

se pode constatar no resumo expostos nos Quadros 3.2.5-1 e 3.2.5-2 faz com que os estudos 

hidrogeológicos em ambientes geológicos específicos sejam agregados, tendo muitas vezes que 

se recorrer à integração conjunta de resultados de técnicas de investigação de geologia, 

hidrogeologia e geofísica para se obter um conhecimento mais detalhado do comportamento 

das formações aquíferas. Resultados dos ensaios de bombeamento e dos perfis dos poços 

permitiram a JICA (1999) estimar os valores da vazão e da transmissividade em função das 

diferentes formações geológicas existentes na ilha (Quadro 3.2.5-2).  
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CLASSIFICAÇÃO HIDROGEOLÓGICA E PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS 

 

HIDROGEOLOGIA FORMAÇÕES TIPO DE ROCHAS CARACTERÍSTICAS DISTRIBUIÇÃO NOTAS 

HIDROGEOLOGICAS 

 

 

 

 

Formação de 

embasamento do Pré 

Mioceno ao Mioceno 

(CA, cv, B, γ,σ, φ) 

 

 

 

Complexo 

Vulcânico (CA) 

Lava basáltica, Brecha 

vulcânica, aglomerado (CA) 

com Gabro (γ,σ) Carbonatito 

(cb) Trachitiquo, Filões 

Phonoloticos. Outros de tipos 

de rochas (φ). 

 

 

Alta resistividade ou alterações com 

inclusão de filões. Geralmente 

amarela acastanhado ou branco 

acinzentado. 

 

 

 

Assomada, Ribeiras de 

Sul de Praia e do Norte 

do Tarrafal. 

 

 

 

O limite da formação é 

altamente compacto. Pequenas 

fraturas e diáclases.  

 

 

Formação dos 

Órgãos (CB) 

Aglomerados vulcânicos, 

areias calcárias. 

Massivo e consistente de areia de tufo 

e brechas. 

 

Vales da Ribeira Seca- 

Norte e zona terminal do 

Tarrafal. 

 

Camada compacta 

impermeável com múltiplas 

aparências no local. 

 

 

Formação de 

Flamengos (λρ) 

 

Lava basáltica, brecha 

vulcânica, piroclastos, 

aglomerado. 

Piroclastos em abundância e 

depósitos submarinos. Tufo amarelo 

acastanhado com camadas ou brechas 

de massivo basáltico. 

 

 

Nordeste de Assomada e 

ao longo dos vales ao 

sudeste. 

 

Potenciais aquíferos 

localizados junto das lavas 

submarinas. Ausência da 

continuidade da camada. 

 

Complexo vulcânico 

do Mioceno ao 

Plioceno (PA, A) 

Formação do 

Pico de 

Antónia (PA) 

Lava basáltica, Piroclastos, 

brecha Tufo, lavas submarinas 

(pilow lavas), domes. 

 

Cobre repetidamente toda a ilha. 

Basalto acinzentado escuro. Tufo em 

lâminas. 

 

 

Em toda a ilha. 

Boa camada estratigráfica 

resultante do fluxo das lavas e 

de tufos. Principal aquífero. 

 

Formação de 

Assomada (A) 

 

Lava basáltica, Piroclásticos, 

brecha e Tufos. 

Apresenta as mesmas características 

formação do Pico de Antónia. 

Camadas de conglomerados 

intercalados. Acinzentado roseado. 

 

Observado apenas na 

zona de Assomada. 

Potenciais aquíferos e com 

formação semelhante ao Pico 

de Antónia. Juntas ricas em 

basalto. 

Depósitos em 

plataformas diluviais 

 

(Cascalho) 

Conglomerados com camadas 

de areia (calhaus, pedregulhos 

e areia). 

Camadas acinzentadas e 

acastanhados laminados. Presença de 

pedregulhos basálticos. 

Observado apenas ao 

longo das grandes 

ribeiras. 

Boa transmissividade e 

capacidade de armazenamento 

bastante limitado. 

Depósitos aluviais 

Recentes 

 

Aluviões (Al) 

Rochas sedimentares (areia, 

siltes e conglomerados). 

Camadas cobertas com tufos de silte 

e areia. 

Observado apenas ao 

longo dos vales. 

A vazão dependendo da 

profundidade e da formação 

Rochas vulcânicas 

Recentes 

Formação 

Monte das 

Vacas (V) 

Escória e lavas basálticas 

(piroclásticos, lavas, tufos 

vulcânicos). 

Tufos soltos e piroclásticos de cor 

acinzentada. 

Apenas na zona Nordeste 

e Sudeste ocupando 3 km 

de área. 

Alta permeabilidade, fraca 

capacidade de armazenamento 

devido à natureza das rochas. 

Quadro 3.2.5 - 1 Caracterização geológica, hidrogeológica e distribuição das rochas na ilha de Santiago, (Adaptado, PINA, 2014). 
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CLASSIFICAÇÃO HIDROGEOLÓGICA E PRINCIPAIS PARÂMETROS HIDRÁULICOS 

 
VALORES 

ESTIMADOS EM 

1974 

VALORES 

ESTIMADOS EM 

1999 

HIDROGEOLOGIA FORMAÇÕES OBSERVAÇÕES 
RESISTI 

(Ώm) 

VAZÃO 

(m3/dia) 

CAP. ESP 

(m3/dia/m) 

TRANS 

(m2/dia) 

VAZÃO       TRANS 

(m3/h)            (m2/seg) 

VAZÃO TRANS 

(m3/h)    (m2/seg) 

Formação de 

embasamento do Pré 

Mioceno ao Mioceno 

(CA, cv, B, γ,σ, φ) 

Complexo 

Vulcânico (CA) Compostos de rochas 

altamente impermeáveis 

com superfície 

impermeabilizada ou 

argilosa, exceto em λρ que 

é altamente poroso. 

17 - 136 
149 – 196 

(173) 

14 – 21 

(18) 

12 – 42 

(27) 

0 – 10 

(3) 

0,2 à 3E-4 

(5E-5) 

6 – 8 

(7) 

1E-4 à 5E-4 

(3E-4) 

 

Formação dos 

Órgãos (CB) 
 

Formação de 

Flamengos (λρ) 
17 - 140 

240 – 567 

(404) 

57 – 282 

(170) 

1,3 – 130 

(66) 

0 – 10 

(3) 
5E-5 10 – 28 

(17) 

 

 (2E-5) 

 

Complexo vulcânico 

do Mioceno ao 

Plioceno (PA, A) 
 

Formação do Pico 

de Antónia (PA) 
Boa porosidade, excelentes 

aquíferos. 

20 - 705 
216 – 823 

(538) 

99,5 - 5879 

(3122) 

107 – 8861 

(4905) 

0 – 15 

(6) 

0,2 à 3E-4 

(5E-5) 

9 – 34 

(22) 

1E-3 à 1E-1 

(1E-4) 

 

Formação de 

Assomada (A) 
300 - 2200 

288 – 480 

(462) 

28 – 96 

(50) 

5 – 109 

(66) 

5 – 30 

(15) 

2E-2 à 2E-4 

 

12 – 20 

(19) 

6E-5 à 1E-3 

(7E-4) 

 

Depósitos em 

plataformas 

diluviais 

 

(Cascalho) 

O lençol freático localiza-

se abaixo da plataforma na 

maioria das localidades 

dificultando a exploração 

hídrica. 

Sem informação 

Depósitos aluviais 

Recentes 

 

Aluviões (Al) 

Excelentes aquíferos 

transmissividade elevada. 
45 - 350 

432 – 909 

(687) 

791 – 2667 

(1441) 

1934- 5026 

(3775) 

3 – 15 

(10) 
2E-2 

18 – 38 

(29) 

2E-2 à 6E-2 

(4E-2) 

Rochas vulcânicas 

Recentes 

Formação Monte 

das Vacas (V) 

Materiais altamente 

porosos, vazão reduzida. 
790 - 1300        

Quadro 3.2.5 - 2 Caracterização e distribuição dos principais parâmetros hidráulicos na ilha de Santiago, (Adaptado, PINA, 2014). 

 



Enquadramento geral da ilha de Santiago 
 

 

 

PINA, APSA 2014 As águas subterrâneas e a vulnerabilidade aquífera da Ilha de Santiago - CV  55 
 

Do ponto de vista hidrogeológico, ocorrem na ilha sistemas geológicos de vários tipos 

(poroso, fissurado e cárstico) que condicionam o armazenamento e transmissão da água 

subterrânea. Os estudos hidrogeológicos realizados na ilha de Santiago, com base na 

análise das formações geológicas e tendo como suporte as perfurações, ensaios de 

bombeamento e inventários de pontos de água, tornaram possível o estabelecimento do 

quadro hidrogeológico da ilha de Santiago, subdividido pelas Unidades de Base, 

Unidade Intermédia e Unidade Recente. 

 

 Unidade de Base – é constituída principalmente pelo Complexo Eruptivo 

Interno Antigo (CA), a Formação dos Flamengos (ρλ) e a Formação dos Órgãos 

(CB). Esta unidade é caracterizada por rochas basálticas com um grau elevado 

de compacidade, uma forte alteração dos afloramentos, tornando-a assim com 

baixa permeabilidade relativamente às formações geológicas mais recentes. 

 

 Unidade Intermédia – é constituída pelas Formações do Complexo Eruptivo do 

Pico de Antónia (PA) e da Assomada (A). Ambas as formações são manto de 

alteração das rochas basálticas. 

 

- A Formação do Complexo Eruptivo do Pico de Antónia (PA) é a unidade geológica 

mais extensa e espessa da ilha e apresenta uma permeabilidade muito superior à série de 

base, tornando-se; assim, o aquífero principal da ilha. Nesta formação, quando 

predominam as pillow lavas, fácies submarina, podem obter-se vazões acima da média 

da ilha, como por exemplo, 40 m3/ h, com uma exploração média de 12 horas por dia e 

por vezes chegando a atingir 20 horas por dia. 

 

- A Formação da Assomada (A) é constituída por mantos basálticos subaéreos e 

piroclastos, atingindo por vezes espessuras de dezenas de metros, na parte central, que 

se localiza no planalto da Assomada ladeada pelos dois principais maciços da ilha, o 

Pico de Antónia e a Serra Malagueta. A vazão média de exploração oscila, em média, 

em 20-25 m3/ h, com uma exploração média de 10-12 horas/dia com um rebaixamento 

pouco significativo. A transmissividade média identificada é de 1.10-4 a 5.10-4 m2/s. 
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 Unidade Recente – Constituída pela Formação do Monte das Vacas (MV) e 

Aluviões (a). 

 

- A Formação do Monte das Vacas (MV) é formada principalmente por cones de 

piroclástos basálticos. Associados a alguns cones podem ser observados pequenos 

derrames. Esta Formação é muito permeável, por isso, não permite a retenção das águas, 

que se infiltram, privilegiadamente, em direção ao aquífero principal. 

- As Aluviões (a), compostas por clastos de granulometria grossa com elevada 

permeabilidade, atingem espessura de até 30 m, constituindo um dreno natural nas 

formações vulcânicas permeáveis, como os depósitos de pillow-lavas. 

Assim, quando espessas, grosseiras e isentas de argila, possuem alta porosidade e 

permeabilidade, pelo que permitem poços de grande produtividade, como se pode 

observar na parte terminal da Ribeira dos Flamengos, Achada Baleia, Ribeira Seca e na 

Ribeira dos Picos, chegando a atingir vazões médias de exploração de 40 m3/ h, com 

uma exploração média de 12 horas por dia (Quadro 3.2.5-3). 

A diversidade hidrogeológica da ilha representa na variedade das formações litológicas 

onde ocorrem os aquíferos, é seguramente responsável pela existência de vários tipos de 

funcionamento hidráulico, pela multiplicidade de conexões hidráulicas com outros 

subsistemas, pela variabilidade das produtividades observadas e pela variedade dos 

sentidos de fluxo.  

Dos três sistemas aquíferos, dois funcionam como aquíferos mono-camadas em regime 

livre ou confinado (Aquíferos da Unidade Hidrogeológica de Base e da Unidade 

Hidrogeológica Intermédia) e da Unidade Hidrogeológica Recente apresenta conexões 

hidráulicas entre as unidades aquíferas que os compõem. 

O mecanismo de infiltração ou de intercâmbio de água entre as camadas aquíferas quer 

em regime natural quer induzida por exploração intensiva, desempenha um papel crucial 

no escoamento de água subterrânea, sendo por esse motivo, uma componente que não 

pode ser negligenciável nos balanços hídricos desses sistemas. O Quadro 3.2.5-3 

apresenta as principais características das três principais Unidades hidrogeológicas da 

ilha. 
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Quadro 3.2.5 - 3 Principais características das unidades hidrogeológicas da Ilha de Santiago. 

 BURGEAP, (1974). 

 

O funcionamento hidráulico, dado a sua importância, é oportuno ressaltar alguns 

aspetos hidrodinâmicos valiosos aos sistemas aluvionares e cársticos, onde, nos 

cársticos, há a salientar o papel relevante das nascentes no funcionamento hidráulico 

daqueles sistemas que debitam vazões apreciáveis. 

 

Quanto aos sistemas aluvionares, há a referir a sua interdependência com os cursos de 

água com os quais estão conectados, revelando características efluentes ou influentes 

conforme o funcionamento hidráulico sazonal dos sistemas hidrogeológicos. 

 

As principais unidades hidrogeológicas apresentadas na Figura 3.2.5-1 (JICA, 1999) 

integram uma sinopse de diversos estudos científicos desde ASSUNÇÃO e GARRIDO 

(1953), COSTA (1995 e 1996), BOURGUET (1974, 1983, 1984, 1985, 1986, 1991), 

SERRALHEIRO (1976), FERNANDOPULLÉ (1977 e 1979), MOTA GOMES (1980), 

UNIDADES Formações Geológicas PRODUTIVIDADE 

Limites de 

Produção 

(m3/h) 

Vazão Média 

Recomendada 

(m3/h) 

Transmissividade 

(m2/s) 

Unidade 

Base 

Complexo Eruptivo 

Interno Antigo (CA) 

Variável segundo o grau de 

fraturamento e aparecimento de 

filões. 

Estéril nas zonas de tufos. 

0 – 10 3 0,2 → 5·10-5 

Formação dos Flamengos 

(λρ) 

Variável segundo a relação 

pillow-lavas/brechas. 

Estéril nas zonas de tufos 

0 – 25 5 0,2 → 5·10-5 

Formação dos Órgãos 

(CB) 

Variável segundo a percentagem 

de piroclastos e aparecimento de 

filões. 

0 – 10 3 0,2 → 5·10-5 

Unidade 

Intermédia 

Complexo Eruptivo do 

Pico de Antónia (PA) 

Camadas de rochas basálticas 

com intercalações de piroclastos 

e tufos. 

Predominância de tufos e 

brechas. 

Predominâncias de pillow-lavas 

Brecha de base das grandes 

camadas. 

0 – 10 

0 – 5 

20 – 100 

10 – 60 

5 

3 

40 

30 

1·10-4 → 5·10-4 

0,2 → 3·10-4 

10-1 → 2·10-2 

10-1 → 2·10-2 

Formação da Assomada 

(A) 

Basalto alveolar e piroclastos. 

Espessa sucessão de camadas. 

0 – 10 

5 – 40 

5 

25 
10-4 → 5·10-4 

Unidade  

Recente 

Monte das Vacas (MV) Zona privilegiada de infiltração - - - 

Aluviões (a) 

Variável segundo espessura e 

percentagem de argila. 

A montante – vales pequenos e 

espessura reduzida. 

A jusante dos grandes vales – 

vales amplos e aluviões 

espessas, grosseiras e limpas. 

2 – 15 

 

20 – 100 

8 

 

40 

10-4 → 10-5 

 

10-1 → 2·10-2 
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SABINO (1991 e 1992), PNUD e JRH (1992), PNUD e CNAG (1993), constituindo um 

marco histórico significativo no domínio da investigação sobre o desenvolvimento da 

água subterrânea em Cabo Verde.  

 

Trabalhos mais recentes sobre a hidrogeologia e hidroquímica culminaram em Teses 

PINA, A.F.L. (2009) e MOTA GOMES (2009), contribuindo para o melhor saber e 

colmatar certas lacunas ainda existentes no domínio da geoquímica, da vulnerabilidade 

e de riscos de poluição.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 3.2.5 - 1 Principais Unidades Hidrogeológicas da ilha de Santiago, (JICA, 1999). 
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3.2.6 SITUAÇÃO ATUAL DOS RECURSOS HÍDRICOS NA ILHA DE SANTIAGO 
 

Os trabalhos hidrogeológicos que conduziram à exploração e gestão de água subterrânea 

de diferentes origens; poços tubulares, cacimbas e nascentes na ilha de Santiago tiveram 

por finalidade, essencialmente, fornecer água potável para o abastecimento e irrigação 

das populações. Certas medidas corretas de aproveitamento das águas superficiais têm 

possibilitado a recarga natural dos aquíferos favorecendo a agricultura e, 

consequentemente, a diminuição da sobrexplotação dos pontos de água, problema que 

afeta principalmente a costa leste da ilha de Santiago. A dessalinização da água do mar 

para reforço de abastecimento em água potável constitui uma das formas para uma 

gestão sustentável dos recursos hídricos.  

 

Existem na ilha de Santiago, num total de 2287 pontos de água identificados e 

georreferenciados desde poços tubulares, cacimbas, piezômetros e nascentes, para além 

dos clandestinos (Quadro 3.2.6-1) infelizmente, a instituição – INGRH/ANAS só 

consegue monitorar 353 pontos de água, correspondentes a 15,4%, sendo 211 poços 

tubulares, 39 nascentes, 14 piezómetros e 89 cacimbas. 

 

Os poços tubulares são monitorados mensalmente pela instituição ANAS com medições 

de vazões, CE, temperatura e STD visando caracterizar a avaliação da qualidade da 

água in situ para posterior avaliação do controle laboratorial.  

 

O critério de seleção reflete a sua distribuição espaço temporal e em localidades que 

integram a rede de controlo hidrogeológico e, posteriormente, todos os pontos 

explorados como também a periodicidade das medições. 

 

Além da perceção visual da distribuição espacial do problema é usualmente utilizado os 

padrões existentes como considerações nos seguintes casos: 

 

 Análise de uma região para fins de zoneamento agrícola; 

 Escolha de variáveis explicativas – solo, vegetação, geomorfologia para além 

das características intrínsecas do ponto de água; 

 Proposta metodológica para a indicação de áreas potenciais à degradação da 

qualidade da água. 
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O Quadro 3.2.6-1 sintetiza a distribuição dos pontos de água por concelhos monitorados 

pelo INGRH/ANAS. 

 

Quadro 3.2.6 - 1 Distribuição dos pontos de água por Concelho e monitorados pelo ANAS - 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O consumo de água na ilha de Santiago é maioritariamente de origem subterrânea 

dependendo das condições de cada poço tubular e da variação sazonal das necessidades 

para a irrigação. Cerca de 76,4% da produção total dos poços tubulares são usados para 

irrigação, os restantes são usados no abastecimento (Quadro 3.2.6-2). 

 

O número de nascentes e a sua produtividade tendem a diminuir nos últimos vinte anos 

resultado direto dos efeitos das mudanças climáticas, secas severas e prolongadas tendo 

como consequência a redução da pluviosidade na ilha. Acresce salientar que o consumo 

per capita para fins domésticos representa apenas 14,3% das vazões exploradas. Nos 

centros urbanos, o consumo médio de água potável para as populações ligadas à rede foi 

estimado em 50 L/hab. /dia, e 15 L/hab./dia, para os utilizadores dos fontanários (INE-

CV, 2000). Nas áreas rurais os consumos são variáveis: de 25 a 50 L/hab./dia nas 

ligações domiciliárias e entre 5 a 15 L/hab./dia nas outras formas de abastecimento, 

num consumo médio per capita inferior ao recomendado pela Organização Mundial de 

Saúde que é de 20 a 40 L/dia. 

 

 

Concelho Poços Tubulares Cacimbas Nascentes Piezômetros 

Praia 27 20 13 8 

R.G. Santiago 15 - 2  

S. Domingos 31 13 4  

S.L. Órgãos 12 - - - 

S.S. do Mundo  10 - - - 

Stª Catarina 29 4 19  

Tarrafal 21 4 - 5 

Stª Cruz 45 36 - - 

São Miguel 21 12 1 1 

TOTAL 211 89 39 14 
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Quadro 3.2.6 - 2 Volumes de água (m3) explotada nos diferentes pontos monitorados pelo ANAS. 

Ano: 2009 

 

 

CONCELHO 

PONTOS DE ÁGUA DISTRIBUIÇÃO DA PRODUÇÃO ANUAL 

 

POÇO 

 

CACIM 

 

NASC. 

 

MÉDIA 

mensal 

 

ABAST. 

 

AGRIC. 

 

DESSAL. 

OUTROS  

USOS 

 

TOTAL 

PRAIA 24 20 1 

43.806,22 244.544,00 148.869,80 0,00 132.260,80 525.674,60 

R.G. SANTIAGO 12 0 2 

22.642,03 219.105,90 52.598,43 0,00 0,00 271.704,33 

S DOMINGOS 22 0 0 

31.190,62 169.854,90 201.949,57 0,00 2.483,00 374.287,47 

S.L.ÓRGÃOS 11 1 0 

8.633,48 99.984,70 3.617,00 0,00 0,00 103.601,70 

S. CRUZ 36 1 0 

136.907,67 287.351,00 1.346.180,00 0,00 9.361,00 1.642.892,00 

S. CATARINA 29 0 2 

40.491,50 456.629,00 29.269,00 0,00 0,00 485.898,00 

TARRAFAL  18 0 0 

57.001,25 368.018,00 315.997,00 0,00 0,00 684.015,00 

S. MIGUEL 18 0 0 
27.773,33 110.776,00 222.504,00 0,00 0,00 333.280,00 

 

TOTAL 

 

170 

 

22 

 

5 

 

368.446,09 

 

 

1.956.263,5 

 

 

2.320.984,80 

 

 

0,00 

 

144.104,80 

 

 

4.421.353,10 

 
 

Ano: 2010 

 

CONCELHO 

PONTOS DE ÁGUA DISTRIBUIÇÃO DA PRODUÇÃO ANUAL 
 

POÇO 

 

CACIM 

 

NASC. 
 

MÉDIA 

mensal 

 

ABAST. 

 

AGRIC. 

 

DESSAL. 

OUTROS  

USOS 

TOTAL 

PRAIA 24 20 1 49.026,80 254.836,00 180.861,60 0,00 152.624,00 588.321,60 

R.G. SANTIAGO 12 0 2 23.483,21 225.850,20 55.948,28 0,00 0,00 281.798,48 

S DOMINGOS 22 0 0 35.738,48 208.641,00 217.841,72 0,00 2.379,00 428.861,72 

S.L.ÓRGÃOS 11 1 0 14.269,25 161.298,00 9.933,00 0,00 0,00 171.231,00 

S. CRUZ 36 1 0 130.329,1 286.554,00 1.273.343,00 0,00 4.052,00 1.563.949,00 

S. CATARINA 29 0 2 45.163,83 512.352,00 29.614,00 0,00 0,00 541.966,00 

TARRAFAL  18 0 0 55.406,31 364.876,00 292.491,67 0,00 7.508,00 664.875,67 

S. MIGUEL 18 0 0 28.608,58 126.312,00 216.991,00 0,00 0,00 343.303,00 

 

TOTAL 

 

170 

 

22 

 

5 

 

382.025,5 

 

2.140.719 

 

 

2.277.024,27 

 

 

0,00 

 

166.563,0 

 

 

4.584.306,5 

 

Ano: 2011 

 

CONCELHO 

PONTOS DE ÁGUA DISTRIBUIÇÃO DA PRODUÇÃO ANUAL 
 

POÇO 

 

CACIM 

 

NASC. 
 

MÉDIA 

mensal 

 

ABAST. 

 

AGRIC. 

 

DESSAL. 

OUTROS  

USOS 

TOTAL 

PRAIA 24 20 1 55.048,92 238.026,00 218.268,00 0,00 204.293,00 660.587,00 

R.G. SANTIAGO 12 0 2 27.186,92 271.822,00 51.958,00 0,00 2.463,00 326.243,00 

S DOMINGOS 22 0 0 37.939,75 193.198,00 259.832,00 0,00 2.247,00 455.277,00 

S.L.ÓRGÃOS 11 1 0 17.340,25 188.275,00 19.808,00 0,00 0,00 208.083,00 

S. CRUZ 36 1 0 133.698,3 278.172,00 1.314.910,00 0,00 11.297,00 1.604.379,00 

S. CATARINA 29 0 2 39.497,75 450.820,00 17.257,00 0,00 5.896,00 473.973,00 

TARRAFAL  18 0 0 39.782,42 357.697,00 115.513,99 0,00 4.178,00 477.388,99 

S. MIGUEL 18 0 0 20.234,58 121.921,00 120.894,00 0,00 0,00 242.815,00 

 

TOTAL 

 

170 

 

22 

 

5 

 

370.728,8 

 

 

2.099.931 

 

 

2.118.440,99 

 

 

0,00 

 

230.374,00 

 

 

4.448.745,1 
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Ano: 2012 

 

CONCELHO 

PONTOS DE ÁGUA DISTRIBUIÇÃO DA PRODUÇÃO ANUAL 
 

POÇO 

 

CACIM 

 

NASC. 
 

MÉDIA 

mensal 

 

ABAST. 

 

AGRIC. 

 

DESSAL. 

OUTROS  

USOS 

TOTAL 

PRAIA 24 20 2 57.020,13 215.914,00 230.858,10 38.436,00 199.033,50 684.241,60 

R.G. SANTIAGO 15 0 2 24.907,92 210.754,00 59.295,00 0,00 28.846,00 298.895,00 

S DOMINGOS 29 0 0 39.107,54 143.019,40 258.321,45 0,00 67.949,60 469.290,45 

S.L.ÓRGÃOS 12 0 0 17.851,88 196.511,50 17.711,00 0,00 0,00 214.222,50 

S. CRUZ 45 0 0 124.823,1 263.779,00 1.224.771,00 0,00 9.327,00 1.497.877,00 

S. CATARINA 10 0 0 2.953,17 34.154,00 0,00 0,00 1.284,00 35.438,00 

TARRAFAL  29 0 2 39.587,33 426.903,50 21.746,00 0,00 26.398,50 475.048,00 

S. MIGUEL 21 0 0 43.092,50 336.381,00 175.954,00 0,00 4.775,00 517.110,00 

 

TOTAL 

 

206 

 

 

20 

 

6 

 

375.306,1 

 

 

1.927.721 

 

 

2.199.901,55 

 

 

38.436,00 

 

337.613,60 

 

 

4.503.672,55 

 

Ano: 2013 

 

CONCELHO 

PONTOS DE ÁGUA DISTRIBUIÇÃO DA PRODUÇÃO ANUAL 
 

POÇO 

 

CACIM 

 

NASC. 
 

MÉDIA 

mensal 

 

ABAST. 

 

AGRIC. 

 

DESSAL. 

OUTROS  

USOS 

TOTAL 

PRAIA 27 20 2 64.757,91 231.684,50 269.299,40 73.848,00 202.263,00 777.094,90 

R.G. SANTIAGO 15 0 2 24.454,08 233.331,00 58.662,00 0,00 1.456,00 293.449,00 

S DOMINGOS 29 0 0 44.730,20 146.023,97 348.012,40 0,00 42.726,05 536.762,42 

S.L.ÓRGÃOS 12 0 0 20.770,17 207.034,00 42.208,00 0,00 0,00 249.242,00 

S. CRUZ 45 1 0 138.258,1 322.819,00 1.320.338,00 0,00 15.942,00 1.659.099,00 

S. CATARINA 10 0 0 2.267,08 27.205,00 0,00 0,00 0,00 27.205,00 

TARRAFAL  29 0 2 40.437,17 415.365,60 40.310,40 0,00 29.570,00 485.246,00 

S. MIGUEL 21 0 0 49.537,00 360.718,00 229.795,00 0,00 3.931,00 594.444,00 

TOTAL 209 21 6 413.071 2.056.592 2.530.526 73.848,00 295.888.1 4.956.854 
CACIM: Cacimbas; NASC: Nascentes; ABAST: Abastecimento; AGRIC: Agricultura; DESSAL: Dessalinizada 

Nos últimos cinco anos, a agricultura continua a ser o setor com maior consumo da água 

na ilha de Santiago, representando mais de 52,5% do volume total anual despendido nos 

diferentes usos de água. Nos anos subsequentes, houve uma pequena redução do 

volume, fato que se podem associar aos fatores climatológicos, bons anos de chuva 

consequentemente recarga favorável e armazenamento de água (Quadro 3.2.6-3). 

 

Quadro 3.2.6 - 3 Histogramas dos diferentes usos de água monitorados pelo INGRH/ANAS. 
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4. METODOLOGIA DE TRABALHO 
 

Nesta secção apresenta-se a metodologia usada para a análise definida no objetivo. 

Primeiro define-se o objetivo desta Tese e qual a abordagem para atingi-lo. Em seguida 

mostram-se os métodos utilizados para completar os dados necessários, seguido de uma 

descrição dos modelos analíticos aplicados para a caracterização da hidrogeoquímica e 

qualidade das águas subterrâneas dos principais iões dominantes e respetiva evolução 

sazonal, da assinatura isotópica na costa leste da ilha e do cálculo da recarga pelo 

método de balanço hídrico climatológico por Thorntwaite. Por fim, o mapeamento da 

vulnerabilidade e riscos de poluição nas águas subterrâneas. 

 

A referenciação de coordenadas planimétricas é efetuada segundo o Decreto-lei n.º 

35/2011 de Cabo Verde, com a projeção cartográfica Cónica conforme Secante de 

Lambert, centro de projeção com latitude 15º 50` N e longitude de 24º W, paralelos 

normais com latitudes de 15º 00`e 16º 40` N e translação da origem para o ponto de 

latitude 14º 40` N e de longitude 14º 40` W.   

 
4.1 ABORDAGENS PREVISTAS PARA O ESTUDO 

 

Numa perspetiva geral, a análise e a gestão dos riscos podem ser consideradas como 

componentes de uma gestão integrada dos recursos hídricos. Com efeito, a variável 

risco pode ser integrada nos diferentes processos de decisão relativos a cenários futuros 

de forma a propiciar a minimização das possíveis consequências expectáveis ou 

adversas contribuindo, assim, para melhorar a segurança, a eficiência e a 

sustentabilidade da gestão da água. 

 

Na construção de mapas de vulnerabilidade intrínseca dos aquíferos é preciso estar 

precavido de forma realista e sensata! Evitar o alarmismo desnecessário para não 

desacreditar a comunidade científica. 
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4.1.1 – EVOLUÇÃO TEMPORAL DA PRECIPITAÇÃO E DA POTENCIOMETRIA 

 

A variável potenciométrica por vezes é considerada na perceção do estado de equilíbrio 

ou de desequilíbrio entre o volume de recarga e o de explotação, nomeadamente no 

diagnóstico de estados da sobrexplotação de aquíferos.  

Qualquer variação das extrações provocará variações dos níveis de água como resposta 

dinâmica do sistema. 

 

Devido à inexistência de dados consistentes de piezômetro em certas zonas da região, 

resultantes de atos de vandalismos, do acesso ao local ou do seu entupimento o registo 

de informação credível dos estados de desequilíbrio (de não equilíbrio ou de regime 

transitório) que dependem de vários fatores como da precipitação ocorrida, do volume 

de extração de água subterrânea e efeitos de marés nos aquíferos costeiros entre outros, 

obriga por vezes a cálculos estatísticos limitados para determinar a qualidade, a vazão 

e/ou o uso para um determinado fim (abastecimento ou agricultura). 

 

Conjugando os dados hidrométricos e climatológicos existentes, definiu-se como 

período de referência a época entre Julho de 1961-62 a 2009, ou seja, 47 anos 

hidrológicos completos (Quadro 4.1.1 – 1). Este período foi escolhido de modo a 

aproveitar o volume elevado de dados hidrométricos existentes, sem descartar o fato da 

maioria dos dados climáticos estarem apenas disponíveis a partir de 1966. 

 

O Quadro 4.1.1 -1 apresenta a síntese dos dados onde consta o período de registros 

disponíveis, início e fim, bem como o número de falhas existentes.  
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Quadro 4.1.1 - 1 Síntese dos dados de precipitação existentes (PINA, 2014). 

 

Nº. Código do Posto Posto Udométrico 
Período de Registros Número de falhas 

Início Fim Mensais Anuais 

1. 806084 Achada Além 1963 1998 28 5 

2. 806043 Achada Carreira 1961 1997 66 9 

3. 806038 Achada Longueira 1961 1997 17 4 

4. 806047 Achada Monte 1963 2008 92 21 

5. 806095 Assomada 1961 2009 6 2 

6. 806096 Babosa Picos 1961 2009 10 4 

7. 806013 Chão Bom 1961 2009 15 4 

8. 806103 Curralinho 1961 2008 5 4 

9. 806109 Figueira Portugal 1961 1999 89 12 

10. 806123 Flamengos 1963 2009 118 16 

11. 806002 Praia Aeroporto 1960 2009 2 2 

12. 806121 Principal 1963 1997 59 9 

13. 806087 Ribeira da Barca 1963 2009 32 7 

14. 806126 Ribeirão Manuel 1963 2009 53 10 

15. 806065 Sala 1963 2009 147 24 

16. 806014 Santa Cruz 1980 2005 17 4 

17. 806125 Santana 1963 1990 42 8 

18. 806080 São Domingos 1962 2009 126 14 

19. 806009 São Francisco 1961 2009 54 5 

20. 806088 São João Baptista 1970 1992 86 12 

21. 806012 São Jorge dos Órgãos 1960 2009 0 0 

22. 806082 Serra Malagueta 1961 2008 6 4 

23. 806090 Telhal 1961 1997 65 12 

24. 806010 Trindade 1962 2006 48 7 

 

 

A quantificação dos fenômenos hidrológicos, da sua irregularidade e das suas 

interdependências, exige a recolha sistemática dos dados ao longo do tempo, obtidos 

pelo INMG – Delegação Praia e adequadamente equipadas. Estes locais são os 

chamados postos ou estações e compõem a rede udométrica, cuja densidade e 

manutenção são essenciais para a qualidade dos estudos hidrológicos. Quanto mais 

longo for o registo desses dados, melhores serão as respostas para os diversos 

problemas hidrológicos.  

 

Nas séries hidrológicas utilizadas foram averiguadas a aleatoriedade e consistência de 

registros. Para testar a qualidade das séries de registros, utilizaram-se os métodos de 
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acumulação Simples, a dupla acumulação e a análise da homogeneidade das médias 

parciais resultando no Quadro 4.1.1 – 2.  

 

Quadro 4.1.1 - 2 Precipitações mensais médias e anuais médias. 

Anos hidrológicos – 1961/62 à 2007/2008, (PINA, 2014). 

 

Localidade JUL AGO SET OUT NOV DEZ JAN FEV MAR ABR MAI  JUN ANUAL 

Achada Além 18,68 103,13 144,42 66,65 13,46 0,93 2,78 0,64 0,01 0,0 0,1 0,04 350,8 

Achada Carreira 14,81 66,51 74,15 34,08 6,99 0,86 2,52 1,23 0,0 0,18 0,0 0,35 201,7 

Achada Longueira 17,69 125,67 129,88 64,78 11,25 0,84 2,68 1,17 0,0 0,07 0,16 0,03 354,2 

Achada Monte 8,02 84,86 110,74 45,35 11,8 1,22 1,41 1,47 1,3 1,56 0,25 0,8 268,8 

Assomada 25,29 119,84 165,09 65,31 9,93 2,27 3,79 0,73 0,26 0,12 0,09 0,0 392,7 

Babosa Picos 26,07 136,47 172,72 64,73 8,78 7,65 3,86 1,24 0,16 0,02 0,03 0,26 422,0 

Chão Bom 10,08 62,35 87,67 34,45 5,36 1,86 3,09 1,72 0,0 0,0 0,31 0,0 206,9 

Curralinho 27,45 149,26 176,5 67,43 13,45 7,47 3,76 2,77 0,05 0,1 0,31 0,14 448,7 

Figueira Portugal 13,28 83,17 94,05 35,18 7,3 1,95 2,15 2,62 0,08 0,01 0,32 0,04 240,2 

Flamengos 17,95 94,92 117,43 50,44 9,65 1,07 1,98 0,79 0,01 0,0 0,27 0,01 294,5 

Praia Aeroporto 7,88 51,99 63,5 25,6 2,78 3,76 1,9 0,72 0,07 0,03 0,31 0,03 158,6 

Principal 23,92 93,74 110,85 56,8 13,37 3,69 4,24 0,58 0,16 0,17 0,0 0,07 307,6 

Ribeira da Barca 10,55 64,7 108,47 38,62 3,03 0,51 1,74 0,65 2,1 0,58 0,04 0,05 231,0 

Ribeirão Manuel 18,03 109,41 159,57 63,7 4,86 0,51 0,18 0,08 0,0 0,0 0,0 0,02 356,4 

Sala 13,93 97,56 118,68 37,87 10,63 4,79 1,83 1,42 0,005 0,02 0,15 0,14 287,0 

Santa Cruz 16,48 99,64 124,96 49,65 16,25 3,96 3,1 1,9 0,06 0,03 0,71 0,2 316,9 

Santana 16,12 90,26 123,6 46,44 3,87 3,31 2,16 1,55 0,009 0,07 0,0 0,09 287,5 

São Domingos 14,24 87,95 121,32 47,61 16,79 5,63 2,36 2,8 0,05 0,05 0,38 0,08 299,3 

São Francisco 9,33 60,83 82,3 40,65 4,98 4,27 2,62 1,32 0,06 0,0 0,2 0,05 206,6 

São João Baptista 12,41 76,3 95,69 32,22 3,13 0,69 2,33 0,9 0,07 0,03 0,07 0,04 223,9 

São Jorge dos Órgãos 25,81 123,03 171,44 60,78 18,38 8,11 6,79 2,89 0,35 0,17 0,11 0,33 418,2 

Serra Malagueta 32,49 172,24 213 112,95 22,92 3,88 6,05 2,37 0,21 0,0 0,1 0,28 566,5 

Telhal 18,28 108,72 163,78 66,21 10,69 2,24 2,33 1,06 0,01 0,0 0,03 0,02 373,4 

Trindade 8,31 68,55 92,26 27,91 6,31 1,26 2,32 2,6 0,03 0,01 0,24 0,02 209,8 
 

 

Foram utilizadas 24 estações e postos udométricos para compilação das séries de dados 

climatológicos existentes para posterior análise do balanço hídrico e associado com os 

anos de ocorrência do fenômeno para melhor compreender os períodos secos e húmidos, 

através do método de Thorntwate. 

O estudo da intensidade de precipitação reverte importância especial na região, na 

formação de clima e na influência do relevo, devido às características das quedas 
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pluviométricas e que por vezes atingem grande intensidade em função da altitude e da 

distância à costa (Quadro 4.1.1-3). 

Quadro 4.1.1 - 3 Dados de precipitação média anual, da altitude e da distância à costa (PINA, 2014). 

 

CODIGO ESTACÕES 

Precipitação 

(mm) 

Altitude 

 (m)  

Distância à costa 

(m) 

806125 Santana 287,5 388  6879 

806010 Trindade 209,8 280  5620 

806009 S. Francisco 206,6 89  2757 

806002 Praia Aeroporto  158,6 27  719 

806103 Curralinho 598,7 950  12515 

806248 Milho Branco 162 162  6305 

806012 S. Jorge dos Órgãos 418,2 319  14211 

806074 Ponte Ferro 230 230  1100 

806097 Alto Casanaia 543 543  12410 

806123 Flamengos 294,5 95  4475 

806241 Mato Brasil 475 475  2370 

806013 Chão Bom 206,9 16  1132 

806082 Serra Malagueta 566,5 850  10037 

806095 Assomada Portãozinho 392,7 555  11290 

806090 Telhal 373,4 335  9540 

806096 Babosa Picos 422 454  14698 

 

Com base na informação contida na carta geológica 1:100.000 de ANTÓNIO 

SERRALHEIRO (1977) (Figura 3.2.1-1), foi elaborado uma caracterização geológica 

onde ficaram descritas as principais litologias e formações associadas, caracterização 

hidroquímica e qualidade das águas subterrâneas, assim como referidos os principais 

acidentes tectônicos – estruturais passiveis de influenciar o escoamento da água 

subterrânea (Quadros 3.2.5-1 e 3.2.5-2). 

 

O nível estático - NE dos poços tubulares (Furos de exploração assim denominados em 

Cabo Verde), e das cacimbas foi medido em Outubro de 2013, utilizando-se para o 

efeito, um medidor de nível, com sinal sonoro. A medida foi feita da boca do poço até o 

nível d’água, subtraindo-se a altura da boca do poço. A figura 4.1.1-1 apresenta as 

isolinhas de profundidade (m) sobre o mapa geológico da ilha de Santiago. As cacimbas 

localizadas na costa leste apresentam profundidades inferiores a 30 metros. 
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Figura 4.1.1 - 1 Geologia e isolinhas de profundidade (m) do topo de aquífero – ilha de Santiago (PINA, 

2014).  
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4.1.2 – GEOQUÍMICA E QUALIDADE DA ÁGUA SUBTERRÂNEA 

 

Na procura da melhor compreensão sobre a qualidade das águas subterrâneas, 

considera-se importante a familiarização com a descrição hidroquímica das águas desde 

a coleta de novos dados para melhorar a modelagem conceitual e numérica, da avaliação 

de riscos de poluição e de contaminação, inclusive à aferição e suscetibilidade das 

medidas de proteção da qualidade das águas subterrâneas. 

  

O monitoramento e controle da qualidade de água subterrânea feito pelo INGRH 

envolvem os principais catiões e aniões e são efetuados em duas campanhas anuais de 

campo correspondentes ao período seco (baixa vazão) e pós-chuvoso.  

Na seleção dos pontos de água considerou-se os fatores ambientais relacionados 

principalmente, com os aspetos hidrogeológicos, como perfis de poços e as condições 

de uso e ocupação do meio físico representada pela distribuição das potenciais fontes 

poluidoras e concentração populacional. 

 

Com base na série de dados disponíveis durante dez anos de registros (2001 a 2010) 

foram efetuadas: 

  

 Reconhecimento da área: estado e evolução dos aquíferos da ilha de Santiago; 

 

 Levantamento geológico e condições hidrogeológicas: definido a partir dos 

elementos técnicos representados por: construção geológica da área, cadastro, locação, 

situação topográfica e influência marinha; 

 

  Identificação das caraterísticas de qualidade ambiental com particular 

sensibilidade em face de determinados critérios, tais como: ações antrópicas e riscos 

naturais dos principais aquíferos da ilha. O posicionamento dos poços próximo das 

fossas sépticas, localização na área do seu raio de influência, principalmente em setores 

desprovidos de saneamento urbano; 

 

 Registro de pontos de controlo com GPS para elaboração dos mapas temáticos 

da ilha, sua variabilidade espacial com o suporte ao software Arcview 3,2 e ArcGis 9,0; 
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 Caraterizadas qualitativamente as águas subterrâneas dos aquíferos, recorrendo 

ao quimismo dos íons dominantes; 

 

 Medição in situ dos parâmetros: pH, temperatura, STD, CE, OD, Eh; 

  

 Analisados e determinados no laboratório do INGRH: parâmetros químicos dos 

principais catiões maiores, tais como; Ca2+, Mg2+, Na+, K+ e aniões maiores SO4
2-, Cl-, 

HCO3
-, NO3

-, PO4
3-; 

 

 Classificados os problemas de qualidade da água subterrânea: tipo de problema 

causa subjacentes e principais contaminantes, com estudos de razões iônicas; 

 

 Caraterizados as fácies hidrogeoquímicas subterrâneas e suas propriedades 

representadas de um modo global por diagramas de PIPER valendo-se ao software 

Qualigraf foram possíveis gerar gráficos qualitativos das análises de água dos 133 

pontos selecionados sendo: 53 poços tubulares (Furos de captação), 39 nascentes, 25 

cacimbas (poços assim denominados em Cabo Verde), 7 piezômetros e 9 poços 

tubulares mistos (Figura 4.1.2-1).  

 

 Os iões maiores nas águas foram usados para classificá-la em vários tipos, com 

base no catião e anião dominante. Para a classificação das águas, foi usado o 

método trilinear ou Diagrama de PIPER. As concentrações de cada íon em mg/L 

foram expressos em meq/L, em percentagem do total de aniões e do total de 

catiões, separadamente (Figura 4.1.2-2). 

 

 As 133 amostras, cada uma delas com 10 parâmetros analisados, foram tratadas 

recorrendo a análise fatorial de componentes, através da determinação de um 

número reduzido de fatores que mantêm as informações do conjunto. Esta 

análise é feita através dos seguintes passos (BAKAC, 2004): 
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1. Padronização dos dados, que resulta em novos valores para todas as variáveis 

que não tem somente média zero, mas são medidos em unidades de desvio 

padrão. Isto é feito subtraindo a média da distribuição de cada observação e 

dividindo pelo desvio padrão da distribuição. A nova variável tem uma forma 

padrão normal; 

2. Cálculo de uma matriz de correlação; 

3. Extração de uma matriz de fatores pelo método de componentes principais 

considerando fatores significantes; 

4. Cálculo dos escores para cada fator;  

5. Rotação da matriz dos fatores pelo método Varimax normalizado para obter uma 

estrutura simples para interpretação; 

6. Interpretação dos fatores dominantes, e, 

7. Interpretação de processos. 

 

A estrutura que é obtida pelo método Varimax inclui fatores dominantes, as variáveis e 

seus valores de comunalidade que é a proporção da variância total de uma variável 

explicada pelos fatores totais. 

A interpretação do processo, gráficos das projeções das cargas dos fatores principais foi 

feita no plano bidimensional. 

A escolha desta metodologia justifica-se pelo facto de se pretenderem incluir na análise 

variável quantitativa e qualitativa, a fim de obter uma melhor compreensão dos 

processos envolvidos. 

A análise de componentes principais está particularmente vocacionada para o 

tratamento de variáveis mensuráveis. Quando se dispõe de observações ordinais, que 

apenas se podem dividir em categorias, é necessário recorrer à análise dos dados em 

tabelas de contingência. Este método foi desenvolvido e aplicado por diversos autores, 

nomeadamente HIRSCHFIELD (1935) e FISHER (1940). BENZECRI (1980) escreveu 

extensivamente sobre o assunto e a expressão análise fatorial de componentes tornou-se 

mais utilizado para descrever este tipo de análise. 

A análise de correspondência (AC) trabalha sobre tabelas de contingências, em que os 

seus elementos podem ser vistos como probabilidades condicionais (DAVIS, 1986). 

Dada à natureza da transformação, as relações entre as linhas e as colunas da tabela 

transformada são as mesmas que dentro da matriz de dados original. 
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Para tratar dados contínuos com o método da análise de correspondências HILL (1974), 

sugeriu um processo que consiste em dividir em categorias discretas a escala de 

intervalos de observações e em contar o número de medições que caem dentro de cada 

categoria de nominada por matriz disjuntiva completa. Desta forma os dados são 

reduzidos a uma classe ordinal. De facto, cada variável contínua é substituída por um 

determinado número de variáveis discretas. Isto diminui o conteúdo de informação dos 

dados originais, mas permite trabalhar simultaneamente com a matriz disjuntiva 

completa (GUILLAUME, 1977).  

A matriz resultante consiste num conjunto de zeros e uns, que são convertidos em 

probabilidades de ocorrência.  

A escolha da análise de correspondências como algoritmo privilegiado para o 

tratamento de tabelas de contingência é justificado por certas propriedades do método 

(LEBART et al., 1982). A leitura das projeções a duas dimensões é feita através da 

distância entre os pontos (distância “ponderada”, ou distância do chi-quadrado). Esta 

distância tem a propriedade fundamental de satisfazer o princípio da equivalência 

distribucional, tendo sido proposta a sua utilização por BENZECRI. Quanto mais 

afastadas da origem se encontrarem as projeções, mais elas contribuem para explicar o 

significado do fator que representa o eixo em análise. A projeção simultânea das 

variáveis e das observações, sobre o plano de eixos fatoriais, tomados dois a dois, 

facilita também a interpretação dos resultados (GUILLAUME,1977).  

 

Para a interpretação dos dados procedeu-se a uma análise fatorial de componentes, em 

que para além das variáveis que dizem respeito aos parâmetros químicos, até aqui 

referidos, também se tiveram em conta variáveis de natureza qualitativa, nomeadamente 

a posição topográfica dos locais de amostragem e a litologia.  

 

Para este tipo de análise foi necessário converter os valores das variáveis de forma a 

obter uma matriz apenas de zeros e uns. Para tal e para cada variável, foram criadas 

classes definidas a partir da análise do histograma respetivo e procurando que cada 

classe tivesse um número semelhante de indivíduos.  
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Figura 4.1.2 - 1 Localização dos pontos de água monitorados para a caraterização hidroquímica 

subterrânea – ilha de Santiago, (PINA, 2014). 
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Figura 4.1.2 – 2 Diagrama de PIPER com chave dos tipos químicos. 

 

Variáveis tais como: seleção da malha de amostragem, frequência e procedimento de 

coleta, análises a serem efetuados, acondicionamento e transporte do material coletado e 

processamento dos dados, foram compatibilizadas de forma a assegurar a eficácia do 

diagnóstico de qualidade de água e executados em conformidade com as recomendações 

técnicas, descritos no Standard Methods (APHA, 1998) em função dos parâmetros 

analisados visando garantir a confiabilidade dos resultados obtidos através dos dados 

coletados na área. 

 

Foram identificadas e caraterizadas as fontes de poluição antrópicas como industriais, 

pecuárias (suinicultura) e efetuou-se avaliação da operacionalidade destas fontes, ou 

seja, dados específicos em função do tipo de fontes poluentes da região (poluição 

agrícola, se existe, e.g. pesticidas e organoclorados), e casos que violam os valores 

paramétricos definidos nos normativos legais e respetiva evolução sazonal dos 

descritores. Parâmetros estatísticos tais como: média, mediana e desvio padrão foram 

utilizados na caracterização do quimismo das águas em função das três Unidades 

Hidrogeológicas.  
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 Classificados o nível de salinização dos aquíferos da costa leste da ilha de 

Santiago recorrendo à assinatura isotópica de deutério e 18 O; 

 

 Calculada a disponibilidade hídrica da ilha utilizando o método do balanço 

hídrico o de Thornwaite; 

 

 Desenvolvido uma base pública de dados relativa aos aquíferos da ilha, que 

permita um acesso público à informação nela contida. 

 

Os procedimentos para a elaboração de cartas de vulnerabilidade intrínseca e riscos de 

poluição das águas subterrâneas baseiam-se nas seguintes informações: 

 

 Informação geológica e mapas geológicos (escala 1:25:000); 

 Profundidade (m) do nível de água do aquífero; 

 Mapa de solos, descrição dos solos (granulometria, ponto de murchamento, 

capacidade de campo), e da camada mais superficial da zona não saturada; 

 Topografia dos pontos de água monitorados (Modelo de Elevação Digital 

elaborado a partir da cota dos poços) e bases topográficas, através de ArcGis 

9,3;  

 Informação hidrogeológica e mapas hidrogeológicos (inventário dos pontos de 

água, dos piezómetros, "logs" litológicos, dados de qualidade, parâmetros 

hidráulicos – transmissividade, condutividade hidráulica nos aquíferos livres); 

 Precipitação (mm/ano) média mensal como principal fonte de recarga; 

 Relatórios de poços monitorados pela instituição - INGRH e interpretação do 

ábaco que condiciona a condutividade hidráulica com a litologia e resultados de 

ensaio; 

 

A metodologia para a elaboração de cartas de vulnerabilidade consiste na integração 

lógica dos diferentes dados disponíveis, conhecendo-se previamente os terrenos do 

ponto de vista físico, biótico e ambiental. O conjunto de todas estas informações será 

integrado para gerar e armazenar uma base de dados georeferenciados recorrendo ao 

software Arcview® GIS 9.3, possibilitando com isso uma análise sistemática de cada 

elemento dos mapas temáticos.  
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Para a obtenção do mapa de vulnerabilidade intrínseca foram preparados antes outros 

mapas temáticos como geológico, geomorfológico, hidrológico e mapa de solos que 

representam os layers básicos para programa específico ou em Gis onde tem-se como 

resultado final a carta de vulnerabilidade integrada da área como um todo. 

 

4.1.3 – QUALIDADE DE ÁGUA DA BARRAGEM DE POILÃO – Fins agrícolas 

 

Foi avaliada a qualidade de água superficial da Barragem de Poilão localizada na bacia 

hidrográfica da Ribeira Seca, destinada à rega quanto ao perigo de salinização dos solos 

utilizando o índice RAS e do nível de eutrofização em termos de concentrações de 

fosfatos e de clorofila a. 

 

Na classificação das águas para fins de irrigação, foi utilizado o diagrama de AYRRES 

& WESTCOT (1991) que se baseia na condutividade elétrica (CE) e na Razão de 

Adsorção de Sódio (RAS). A RAS é usada para avaliar a nocividade do sódio. Os 

valores da RAS fornecem o risco de sódio, e os da CE, o risco de salinidade. Quanto 

maior a CE e RAS menos apropriada a água para irrigação. 

As áreas onde a salinização do solo e de água é acentuada localizam-se a jusante da 

Barragem de Poilão. A coleta foi realizada em diferentes pontos do reservatório, tais 

como: no Serrado (afluente da barragem), região litorânea e limnética do reservatório e 

em São Jorge dos Órgãos para posterior caraterização dos parâmetros: pH, CE, HCO3
-, 

SO4
2-, F-, DQO, N-total, P-total, Ca2+, Mg2+, Na+, K+, DT, AT, Clorofila a, Feotina, 

PO4
3- e N-NO3

- no Laboratório de Geoquímica Ambiental do Departamento de 

Geologia da UFC-Brasil.  

 

O Laboratório de Salinidade dos Estados Unidos de América classifica os solos quanto 

à salinidade em função da CE, da PST ou da RAS e do pH (Quadro 4.1.3-1). 
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Quadro 4. 1.3 – 1 Classificação da água de irrigação quanto aos riscos de sodicidade (AYRRES & 

WESTCOT, 1991). 

SOLO CE  

(mmhos/cm) 

RAS 

(%) 

pH 

NORMAL <4        <3 <8,5 

SALINO >4      <13 <8,5 

SÓDICO <4      >13 ≥8,5 

SALINO/SÓDICO >4      >13 <8,5 

 

RAS é um índice que expressa a possibilidade da água de irrigação provocar a 

sodificação do solo, no que depende a proporção do Na+ em relação aos demais catiões, 

em meq.L-1 e é calculado através da Equação 4.1 correspondente ao Nanograma de 

Richard (RICHARDS, 1954). 

 

 
 

O Na+ desloca o Ca2+ ou outros iões associados aos materiais adsorventes como os 

minerais de argila e substâncias orgânicas, modificando as suas características, 

principalmente a permeabilidade. Problemas de infiltração em solos podem estar 

relacionados com o conteúdo de CO3
2- e HCO3

- na água de irrigação, (CAUDURO, 

1991). 

 

No caso de excesso de CO3
2- e HCO3

- com a evapotranspiração, a solução do solo fica 

mais concentrada e parte do Ca2+ e Mg2+ da solução adsorvidos precipitam como CaCO3 

ou de MgCO3, permanecendo no solo carbonato de sódio solúvel e sódio adsorvido nos 

coloides (CAUDURO, 1991). Esse processo pode ser avaliado separadamente do 

conceito RAS, mediante o índice de CSR, definido pela Equação 4.2: 

 

 

CSR = (CO3
2- + HCO3

-) - (Ca2+ + Mg2+) 

 

 

 

[Eq. (4.1)] 

[Eq. (4.2)] 
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Normalmente na avaliação da qualidade da água de irrigação, no que diz respeito ao 

perigo de Na+ ou de HCO3
-, utiliza-se além do RAS o CSR expresso em meq.L-1 

(EATON, 1950). Segundo WILCOX et al., (1954), água com CSR até 1,5 meq.L-1 não 

oferece nenhum perigo, com valores entre 1,5 e 2,5 meq.L-1 é considerada marginal e 

acima de 2,5 meq.L-1 não é adequada para irrigação.  

 

 

Os dois conceitos (RAS e CSR) são combinados resultando uma nova relação de 

adsorção de sódio ajustada (RASa), definida pela Equação 4.3: 

 

 

Em que: 

 

8,4 = pH de um solo salino não sódico, em equilíbrio com CaCO3; 
 

pHc = fator de ajuste = (pK’2  -  pK’c) + p(Ca2+ + Mg2+) + p(CO3
2- + HCO3

-); 
 

K’2 = constante de dissociação do HCO3
-, e; 

 

K’c = constante de solubilidade do CaCO3 
 

 

O pHc representa um valor teórico de pH, calculado para uma água em contato com 

Ca2+ do solo e em equilíbrio com o seu CO2. Valores de pHc superiores a 8,4 diminuem 

o RAS e o risco de sodificação devido a tendência de dissolução do CaCO3 do solo 

enquanto, valores inferiores demostram uma tendência à precipitação da Ca2+ 

(CRUCIANI, 1997). 

 

A classificação dos valores da RAS (BONCOMPANI, 2006) pode ser definida da 

seguinte maneira:  

 Baixa ≤13;  

 Média entre os 13,1 à 20;  

 Alta dos 20,1 a 30; e,  

 Muito Alta ≥ 30. 

 

 

[1 + (8,4 - pHc)] [Eq. (4.3)] 
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4.1.4 – ASSINATURA ISOTÓPICA 

 

Foram coletadas na ilha de Santiago, entre os dias 3 e 12 de Dezembro de 2007, 21 

amostras de águas subterrâneas que se incidiram essencialmente sobre captações 

monitoradas pelo INGRH e quatro (4) amostras de água do mar localizadas em diversos 

pontos (Figura 4.1.4-1), sendo que, em cada ponto de amostragem foram medidos os 

seguintes parâmetros físico-químicos: CE e pH a 25ºC, STD, temperatura e o potencial 

redox (Eh). 

  

As amostras foram posteriormente enviadas para o “Environmental Isotope Laboratory” 

do Departamento de Geociências da Universidade do Arizona (EUA), onde foram 

submetidas a determinações analíticas dos isótopos estáveis da molécula de água (δ2H e 

δ18O). A precisão analítica é de 0,08‰, para o δ18O, e de 0,9‰, para o δ2H.  

 

 

 

Figura 4.1.4 - 1 Localização dos pontos de água monitorados para a caraterização isotópica da água 

subterrânea na costa leste – ilha de Santiago (PINA, 2007). 
 

Cada um dos elementos da molécula da água tem vários isótopos, proporcionando 

diferentes massas à molécula. São atualmente conhecidos três isótopos naturais de 

hidrogênio (1H, 2H e 3H) e nove isótopos de oxigênio (12O, 13O, 14O, 15O, 16O, 17O, 18O, 

19O e 20O), os quais podem entrar na composição da molécula de água (CLARK & 

FRITZ, 1997). 
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No caso do hidrogênio, o 1H (protón) e o 2H (deutério) são estáveis, enquanto o 3H 

(trítio) é radioativo, libertando partículas β- e convertendo-se em átomo estável de 3H e, 

seguindo uma taxa de decaimento com um tempo de semi-vida de 12,32 anos (LUCAS 

e UNTERWEGER, 2000). As abundâncias isotópicas na água do mar do 1H, 2H e 3H 

são de 99,984%, 0,016% e 5x10-6%, respetivamente (MAZOR, 1991). 

 

Dos nove isótopos de oxigênio, três são estáveis (16O, 17O e 18O) e os restantes são 

radioativos, com tempos de semi-vida que variam entre 13,5 e 122 segundos. As 

abundâncias relativas na água do mar dos três isótopos estáveis são de 99,76%, 0,04% e 

0,20%, respetivamente para o 16O, 17O e 18O (ROZANSKI et al., 2000). 

 

Do exposto, facilmente se conclui que os isótopos mais abundantes na água são o 1H e o 

16O. No entanto, apesar das suas abundâncias relativas serem muito baixas, os isótopos 

estáveis restantes participam, também, na composição de moléculas de água, em 

proporções não necessariamente iguais à sua abundância isotópica. Com efeito, ao 

longo do ciclo hidrológico, as massas de água sofrem alterações na sua composição 

isotópica global, através de um fenômeno chamado de fracionamento isotópico, no qual 

a composição isotópica da precipitação é normalmente diferente da composição 

isotópica da água do mar, de onde se evaporou (Figura 4.1.4-2). Do mesmo modo, as 

águas subterrâneas também apresentam usualmente assinaturas isotópicas distintas da 

precipitação e da água do mar. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1.4 - 2 Representação esquemática do fracionamento isotópico em diversas etapas do ciclo 

hidrológico (adaptado de COPLEN et al., 2001). 

A composição em isótopos estáveis na água é determinada com base na razão entre os 

dois isótopos mais abundantes de cada elemento. Por exemplo, no caso do oxigênio, a 
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razão entre o isótopo mais pesado (18O) e o isótopo mais leve (16O) é de 0,20/99,76, ou 

seja, 0,002005. No entanto, o processo de fracionamento modifica ligeiramente o valor 

desta razão, embora as variações ocorram apenas no nível da quinta ou da sexta casa 

decimal. A medida absoluta das razões isotópicas é um processo extremamente 

complexo e pouco preciso, por isso, se procede à medição relativa destas razões, 

obtendo-se valores cerca de uma ordem de grandeza mais precisos do que os que se 

obteriam em medições absolutas (COPLEN et al., 2001).  

Favoravelmente, as diferenças relativas entre os isótopos podem ser determinadas 

facilmente através de medição da relação diferencial com Espectrómetros de Massa. 

Esta relação diferencial ou concentração isotópica (δ) é expressa como uma proporção 

(partes por mil - ‰) entre a razão medida na amostra e a razão medida em um padrão de 

referência internacional (antigamente SMOW - Standard Mean Ocean Water definido 

por CRAIG, 1961-a, e atualmente VSMOW - Viena Standard Mean Ocean Water), à 

partir das indicações de COPLEN (1994), medidos simultaneamente no mesmo 

aparelho e expressos da seguinte forma (Equação (4.4)). 

 

Onde Ramostra e Rpadrão representam as razões isotópicas da amostra e do padrão, 

respetivamente. Exemplificando, para o caso do oxigênio, através da Equação 4.5: 

 

Assim, uma amostra com um teor de δ18O = 50,0‰ está enriquecida em 5% (ou 50‰) 

relativamente ao padrão e é considerada isotopicamente “pesada” em relação ao padrão. 

Um valor de δ negativo indica que a amostra está empobrecida em isótopo pesado 

relativamente ao padrão e, por isso, é considerada isotopicamente “leve”, em relação ao 

padrão. 

[Eq. (4.4)] 

[Eq. (4.5)] 
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CRAIG (1961-b) baseado em cerca de 400 amostras de água de rios, lagos e da própria 

precipitação, verificou que, à escala global, os teores dos principais isótopos de 

hidrogênio e oxigênio nas águas naturais apresentavam entre si uma proporção mais ou 

menos constante como demonstrada pela Equação 4.6: 

δ2H = 818O + 10‰      SMOW 

Esta expressão, conhecida pela equação da Reta Meteórica Global RMG, corresponde 

ao melhor ajuste linear dos pontos relativos à composição isotópica das amostras acima 

referidas.  

O valor da ordenada na origem é denominado de “excesso de deutério” e resulta 

essencialmente da difusidade diferencial das moléculas de água, já que a maior 

difusidade da molécula 2H1H16O em relação à molécula 1H1H18O conduz a um 

incremento do deutério em relação ao oxigênio “pesado”. A umidade relativa e a 

velocidade do vento parecem ser os principais fatores que controlam o excesso de 

deutério na precipitação. Desta forma, este parâmetro pode ser utilizado na identificação 

das fontes de vapor de água. 

ROZANSKI et al., (1993) procederam a uma revisão da equação proposta por CRAIG 

(1961-b), utilizando dados da reta global de isótopos na precipitação, tendo chegado à 

Equação 4.7: 

δ2H = 8,1318O + 10,8‰      (SMOW)                      

Ambas as equações apresentadas correspondem, de fato, a médias de várias retas 

meteóricas locais ou regionais que diferem da reta meteórica global, devido a variações 

climáticas e a parâmetros geográficos (ONAC et al., 2008). 

Os isótopos estáveis que constituem a molécula de água têm uma das suas principais 

aplicações no estudo das áreas de recarga de aquífero, particularmente na estimativa das 

respetivas altitudes médias. Os fundamentos desta metodologia relacionam-se com o 

fenômeno de fracionamento isotópico, designadamente através do efeito de altitude. De 

um modo geral, o padrão de distribuição de δ18O e δ2H na precipitação reproduz a 

topografia. De fato, em regiões montanhosas, a diminuição da temperatura com a 

altitude promove a condensação do vapor de água, conduzindo à depleção de isótopos 

pesados na precipitação, de acordo com gradientes que variam entre -0,15‰ e -

[Eq. (4.6)] 

[Eq. (4.7)] 
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0,50‰/100 m, no caso do δ18O, e entre -1‰ e -4‰/100 m, para o δ2H (CLARK & 

FRITZ, 1997).  

Considera-se que o efeito de altitude resulta de um processo contínuo de destilação de 

Rayleigh durante o esvaziamento do reservatório de vapor atmosférico (Figura 4.1.4-3), 

provocado pelo arrefecimento decorrente da expansão adiabática das massas de ar à 

medida que progridem em altitude, devido à diminuição da pressão.  

Durante este processo, tanto a água condensada como o vapor remanescente fica 

progressivamente empobrecido em isótopos pesados. Desta forma, à medida que as 

massas de ar húmidas se elevam na atmosfera, ficam com menor quantidade de vapor de 

água, o qual, em processos de condensação subsequentes, dará origem a precipitações 

gradualmente mais “leves” (Figura 4.1.4-3). 

 

Figura 4.1.4 - 3 Variação do teor de δ18O na precipitação de acordo com o modelo de destilação de 

Rayleigh, partindo de um teor inicial de δ18Ovapor = -11‰, à temperatura de 25 °C. As linhas a tracejado 

estabelecem a ligação entre a composição isotópica da precipitação e as respetivas temperaturas de 

condensação. (Adaptado de CLARK & FRITZ, 1997). 
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4.1.5 – RECARGA 

  

Na avaliação da infiltração eficaz, foi utilizado para a estimativa de recarga natural na 

ilha de Santiago, o método de THORNTHWAITE (1955).  

 

CASTANY (1975) considera a infiltração eficaz como sendo a parcela que atinge o 

lençol freático e se constitui em recarga subterrânea, ou seja, a infiltração eficaz e 

mencionada como a variação do armazenamento subterrâneo, expressa através da 

variação do nível potenciométrico.  

 

Os dados utilizados para processar o método de Thornthwaite serão também aplicados 

ao método analítico para calcular a recarga – avaliação qualitativa através do balanço 

hídrico e, na caracterização e o mapeamento da vulnerabilidade à poluição das águas 

subterrâneas através dos índices DRASTIC.  

 

 

4.1.5 – 1 MÉTODO DO BALANÇO HÍDRICO DE THORNTHWAITE (1955) 
 

 

O ciclo hidrológico em Cabo Verde é condicionado pela aridez que rege as condições 

climáticas ambientais e que nitidamente apresenta um período de deficiência hídrica 

mais elevada temporalmente e espacialmente em relação ao excesso hídrico. 

 

O estudo do balanço hídrico é de fundamental importância para se definir a 

disponibilidade hídrica da região, no entanto, além da precipitação, deve-se admitir o 

retorno da água à atmosfera através da evaporação e transpiração das plantas, portanto a 

água disponível no solo é proveniente da interação desses dois fatores. 

O conceito de balanço hídrico climatológico por Thornthwaite avalia o solo como um 

reservatório fixo, no qual a água armazenada, até o máximo da capacidade de campo, 

somente será removida pela ação das plantas. 

Um dos aspetos contraditórios no uso desta metodologia é a confusão que muitos dos 

usuários fazem entre água armazenada no solo e água disponível. Tal fato com certeza 

aumenta as contradições sobre os resultados obtidos e a comparação com outras regiões, 

sob cultivo com diferentes culturas. 
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THORNTHWAITE (1948) teve o grande mérito e a sensibilidade de confrontar de 

maneira pratica os valores de precipitação e de evapotranspiração, sendo que esta 

comparação entre os valores de precipitação e evapotranspiração potencial determina 

em linha base o balanço hídrico. 

O balanço hídrico, além da evapotranspiração potencial, possibilita estimar a 

evapotranspiração real, excedente hídrico, deficiência hídrica e as fases de reposição e 

retirada de água no solo (VIANELLO, 1991). 

HARGREAVE & SAMANI (apud PEREIRA et al., 2002) estima a evapotranspiração 

potencial para as zonas áridas e semiáridas através da equação (4.8): 

ETP = T * 0,01 * Qo * N * K 

Onde: 

T = Temperatura média diária do ar º C; 

Qo = Radiação solar (milímetros equivalentes); 

N = Número de dias; 

K = Fator de ajuste dependente de temperatura média do período (Quadro 4.1.5-1.1). 

 

Quadro 4.1.5 – 1.1 Valores do fator de ajuste em função da temperatura média do período (CAMARGO, 

1993). 

T K 

≤ 23,5º C 1,00 

23,6º C e 24,5º C 1,05 

24,6º C e 25,5º C 1,10 

25,6º C e 26,5º C 1,15 

26,6º C e 27,5º C 1,20 

≥ 27,6º C 1,30 

 

O balanço hídrico é a contabilização da água resultante da aplicação do princípio de 

conservação de massa de um determinado volume. A variação de armazenamento de 

água no volume considerado ∆ARM, por intervalo de tempo, representa o balanço entre 

o que entrou e o que saiu de água do sistema (CUSTODIO, 1987). 

 

[Eq. (4.8)] 
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Como a chuva é expressa em milímetros, isto é, em altura de água por metro quadrado 

de superfície, para facilitar a contabilização do balanço hídrico, adota-se também uma 

área superficial de 1 m2 * 1 mm para o volume de controlo. Portanto, o volume de 

controlo torna-se uma função apenas da profundidade do sistema radicular das plantas. 

Admite-se que o mesmo seja representativo de toda a área em estudo. Genericamente, o 

balanço hídrico de uma área vegetada pode ser representado pela Figura 4.1.5-1.1. 

 

          

 

Figura 4.1.5 -1.1 Representação esquemática dos fluxos do balanço hídrico indicando as possíveis 

entradas e saídas de água de um volume de controlo, (Adaptado: PEREIRA et al., 2002). 

 

A chuva e o orvalho dependem do clima da região, enquanto as demais entradas 

dependem do tipo de solo e de relevo. O orvalho representa uma contribuição com 

ordem de magnitude (mm/dia) bastante pequena, inferior ao consumo diário de uma 

vegetação em pleno crescimento ativo. Nessas condições, sua contribuição é mais 

importante no aspeto ecológico, sendo desconsiderado para o cálculo do balanço hídrico 

(PEREIRA et al., 2002). 

 

As entradas e saídas por escoamento superficial (Ee e Es) e drenagem lateral (DLe e DLs) 

tendem a se compensar porque o volume de controlo adotado é pequeno (1m2 x 

profundidade efetiva do sistema radicular) (PEREIRA et al., 1997).  

Legenda 

AC: Ascensão Capilar; 

ARM: Armazenamento; 

Dle: Drenagem lateral (entrada); 

DLs: Drenagem lateral (saida); 

DP: Drenagem Profunda; 

Ee: Escoamento superficial (saida); 

Es: Escoamento superficial (entrada); 

ET: Evapotranspiração; 

I: Infiltração, e; 

P: Precipitação 
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O balanço hídrico evidenciando o cálculo de recarga do aquífero na ilha de Santiago, 

Cabo Verde, pode, então, ser expresso pela Equação 4.9: 

 

∆ARM = P + I - ET   

 

Onde:  

 

ET = Evapotranspiração; 

I = Infiltração; 

P = Precipitação (+ Orvalho); 

 

Se os valores restantes podem ser, de certa forma, simples de calcular, tal não se passa 

com a ETR.  

 

Para aplicação do método de Thornthwaite através de programa elaborado em planilha 

EXCEL por ROLIM et al., (1998) foram utilizados na preparação do balanço hídrico 

climatológico dados de temperatura média mensal e de precipitações mensais médias e 

anual média ao longo dos anos hidrológicos – 1961/62 à 2007/2008 (Quadro 4.1.1-2), 

totalizando 24 estações meteorológicas pertencentes às redes de monitoramento do 

INMG – Delegação Praia.  

 

Segundo AMORIM (1989), o procedimento para a execução do balanço hídrico 

obedece as seguintes etapas: 

 

 Precipitação (P): para um determinado ano, utiliza-se a precipitação total mensal. 

 

 Evapotranspiração Potencial (ETP): calculada através do método de Thornthwaite, à 

partir de dados de temperatura média mensal. 

 

A fórmula que permite o cálculo da ETP encontra-se na Equação 4.10.  

 

ETP = 16K ( a     

 

 

 

[Eq. (4.10)] 

[Eq. (4.9)] 
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Onde: 

 

a – vem do índice térmico regional; 

ETP – evapotranspiração potencial (mm.mês-1);  

I – índice térmico que expressa o nível de calor da região;  

K – fator de correção que depende da latitude; 

T – temperatura média diária do mês (°C); 

 

O valor de I depende da variabilidade anual da temperatura e é calculado através da 

Equação 4.11.  

I =  1,51412                                     

 

O a é um índice térmico regional, que varia com o valor de I, e que pode ser calculado 

com a Equação 4.12. 

 

a = 6,75 ×10-7.I3 – 7,71×10-5 .I2 + 1,7912 × 10-2 × I + 0,49239           

 

A evapotranspiração real ETR é calculada a partir da comparação entre o valor da água 

armazenada do solo ao longo do dia, Hi, e da evapotranspiração potencial ETP, dada por 

KINZELBACH (1986), pelo roteio seguinte: ETR = ETP, se Hi for maior que ETR e 

ETR = Hi se Hi for menor que ETP. 

 

 Diferença entre Precipitação e Evapotranspiração Potencial (P – ETP): essa 

diferença indica quando a planta tem as suas exigências hídricas plenamente satisfeitas, 

(P – ETP> 0) e há excesso d’água ou quando há deficiências hídricas (P – ETP <0) que 

prejudicam o seu desenvolvimento potencial. 

 

 Negativo Acumulado (NEG. ACUM.): corresponde ao somatório dos valores de P – 

ETP <0. Esta coluna deve ser preenchida simultaneamente com a do armazenamento 

(ARM) porque quando existirem valores de P – ETP> 0 somam-se estes ao do ARM.  

 

O preenchimento desta coluna deve ser iniciado a partir do primeiro mês que apresente 

P – ETP> 0 após o período chuvoso, quando este existir (P> ETP), ou quando a 

diferença P – ETP for mínima. 

 

[Eq. (4.11)] 

[Eq. (4.12)] 
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 Armazenamento (ARM): representa a quantidade de água que o solo comporta 

na sua profundidade efetiva ou no caso da planta, na profundidade equivalente a 

80% do comprimento do seu sistema radicular.  

 

 Alteração (ALT): representa os ganhos (valores positivos) e perdas de água 

(valores negativos) do solo em função das alterações do armazenamento. 

 

 Evapotranspiração Real (ETR): é obtida em dois casos distintos: 

 

⇒ Quando a P ≥ ETP, a evapotranspiração real é igual à evapotranspiração 

potencial (ETR = ETP). 

 

⇒ Quando a P ≤ ETP, a evapotranspiração real é igual à soma da precipitação 

mais o valor absoluto da alteração negativa (ETR = P+│ALT│). 

 

 Deficit hídrico (DEF): é dado pela diferença entre a evapotranspiração potencial 

e a evapotranspiração real (DEF = ETP - ETR). 

 

 Excesso hídrico (EXC): ocorre nos casos em que a precipitação é maior do que 

a evapotranspiração potencial.  

É obtido através da relação EXC= (P – ETP> 0) - ALT. 

 

 As figuras do balanço hídrico: são automaticamente elaboradas as figuras do 

extrato do balanço hídrico, dos valores de precipitação, evapotranspiração 

potencial e real, possibilitando visualizar, além da deficiência e excedente 

hídrico, as áreas de retirada de água do solo (alteração negativa, ALT-), de 

reposição de água no solo (alteração positiva, ALT+) e da variação do ARM ao 

longo do ano. 

 

Sob condições naturais, apenas uma parcela destas reservas reguladoras constitui o 

potencial de explotação possível. Em geral esta parcela é calculada entre 25% e 50% 

das reservas reguladoras. Este volume de explotação pode ser aumentado em função das 

condições de ocorrência de recarga, bem como dos meios técnicos e financeiros 

disponíveis, considerando que a soma das extrações com as descargas naturais do 

aquífero para rios e oceanos, não podem ser superior a de recarga do aquífero. 
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4.1.6 AVALIAÇÃO DA VULNERABILIDADE ÍNDICE - DRASTIC  

 

Para a avaliação da vulnerabilidade na ilha de Santiago, foi escolhido o método do 

índice DRASTIC, que se fundamenta num conjunto de procedimentos que permitem 

integrar vários parâmetros caracterizadores do meio subterrâneo e suas especificidades. 

A escolha do método depende; da difusão e alcance da metodologia, da informação 

disponível, do alcance da avaliação e da validação de resultados. 

 

O método DRASTIC foi desenvolvido pela National Groundwater Association (US), e 

empregada pela Environmental Protection Agency (EPA) constituindo um modelo 

qualitativo para avaliar a vulnerabilidade natural das águas subterrâneas e potenciais 

cargas poluentes, através de variáveis hidrogeológicas (ALLER et al., 1987). 

 

LOBO FERREIRA e CABRAL (1991), propuseram que o conceito de vulnerabilidade à 

poluição de águas subterrâneas fosse definido, em Portugal, de acordo com as 

conclusões da conferência internacional sobre "Vulnerability of Soil and Groundwater 

to Pollutants", realizada em 1987 (Duijvenbooden and Waegeningh (Ed.), 1987), como:  

 

“a sensibilidade da qualidade das águas subterrâneas a uma carga poluente é 

função apenas das características intrínsecas do aquífero” 

 

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 significativa, ou haver um risco de poluição 

excecional 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 

atividades poluentes, fator dinâmico que, em princípio, pode ser controlado (FOSTER, 

1987).  
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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, considerados na definição de vulnerabilidade.  

 

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 incorretas e, no entanto, ser pouco vulnerável a cargas 

patogênicas. 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 (LOBO FERREIRA, 1991).  

 

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.  

 

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 

atividades 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. 

 

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). 
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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 adoção de índices de vulnerabilidade tem a 

vantagem, em princípio, de eliminar ou minimizar a subjetividade 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 Proteção 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. 

Este modelo otimiza uso de dados e é o mais vulgarmente utilizado para avaliar a 

sensibilidade aquífera (USGS, 1999). 

 

A principal fragilidade do modelo DRASTIC consiste na subjetividade inerente à 

conversão das escalas físicas na escala de 10 categorias e na atribuição dos pesos 

relativos a cada parâmetro. As limitações podem ser superadas utilizando escalas 

adequada de trabalho, menor que 1:100.000. 

 

Outro índice que também tem características de coerência e simplicidade é o índice 

desenvolvido por FOSTER (1987): o índice GOD.  

 

A confiabilidade dos métodos de avaliação da vulnerabilidade depende largamente da 

disponibilidade de dados hidrogeológicos, hidrológicos, geomorfológicos, em 

quantidade e qualidade suficiente. 

 

A grande maioria dos métodos de avaliação da vulnerabilidade possuem uma natureza 

empírica que é veículo para o surgimento de um vasto leque de diferentes interpretações 

por diferentes técnicos. 

A vulnerabilidade intrínseca de um aquífero é determinada por fatores que expressam; a 

acessibilidade da zona saturada à penetração de poluentes, da capacidade de atenuação 

resultante da retenção físico-química ou reação ao poluente na zona não-saturada e a 

diluição/remobilização do poluente. 



Metologia de trabalho 
 

 

 

PINA, APSA 2014 As águas subterrâneas e a vulnerabilidade aquífera da Ilha de Santiago - CV  94 
 

4.1.6 - 1 MATRIZ DRASTIC  

 

Este método, que se descreve na seção seguinte, inclui índices de vulnerabilidade 

formados por parâmetros hidrogeológicos, morfológicos e outras formas de 

parametrização das características dos aquíferos, de um modo bem definido. A adoção 

de índices de vulnerabilidade tem a vantagem, em princípio, de eliminar ou minimizar a 

subjetividade inerente aos processos de avaliação.  

O método DRASTIC foi desenvolvido a partir dos seguintes pressupostos (cf. ALLER 

et al.,1987):  

 

1. O contaminante é introduzido à superfície do terreno; 

  

2. O contaminante é transportado verticalmente até o aquífero pela água de 

infiltração; 

 

3. O contaminante tem a mobilidade da água; 

 

4. A área mínima avaliada pelo DRASTIC é de 0,4 km2 (100 acres).  

 

O índice DRASTIC corresponde a média ponderada de 7 valores, correspondentes aos 

seguintes parâmetros ou indicadores hidrogeológicos (cf. ALLER et al.,1987):  

 

 D - Profundidade do lençol freático ou nível da água (Depth to groundwater); 

 R - Recarga do Aquífero (Recharge); 

 A – Material do Aquífero (Aquifer media); 

 S - Tipo de Solo (Soil media); 

 T – Topografia (Topography); 

 I – Impacto na zona não saturada (Impact of the unsaturate zone); 

 C - Condutividade Hidráulica do Aquífero (hydraulic Condutivity). 

 

A vulnerabilidade surge, assim, como um conceito que permite integrar vários 

parâmetros caracterizadores do meio subterrâneo e da sua especificidade (Figura 4.1.6-

1.1). 
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D = Profundidade do Topo do Aquífero 
R = Recarga do Aquífero 
A = Material do Aquífero 
S = Tipo de Solo 
T = Topografia 
I = Influência da Zona Vadosa 

C = Condutividade Hidráulica do Aquífero 

nível freático 

Zona vadosa 

abaixo do solo 

Zona saturada 

 

Solo 

D 

A 

 I 

S 

C 

R 

T 

 

Figura 4.1.6 – 1.1 Parâmetros hidrogeológicos incorporados no modelo DRASTIC (FERREIRA, 1981). 
 

Cada parâmetro tem um peso predeterminado que reflete sua importância relativa na 

quantificação da vulnerabilidade e varia de 1 a 5 (Quadro 4.1.6-1.1).  

 

Quadro 4.1.6 – 1.1 Peso relativo de cada parâmetro do índice DRASTIC. 

 

Estes pesos, denominados fatores de ponderação DRASTIC, são relacionados entre si 

através da Equação 4.13, aplicada a cada unidade geográfica de trabalho. Cada um dos 

sete parâmetros DRASTIC foi dividido quer em escalas quer em tipos de meio 

significativos que condicionam o potencial de poluição e atribui-se a cada uma das 

divisões um índice que varia entre 1 e 10 e cujo valor se relaciona diretamente com o 

potencial de poluição (ALBINET & MARGAT, 1970).  

 

O índice de vulnerabilidade DRASTIC obtém-se através da Equação 4.13:  

 

    DRASTIC = Dp x Di + Rp x Ri + Ap x Ai + Sp x Si + Tp x Ti + Ip x Ii + Cp x Ci 

 

Onde: 

  

i é o índice atribuído ao elemento em causa e p é o seu peso.  

 

PARÂMETRO D R A S T I C 

PESO 5 4 3 2 1 5 3 

[Eq. (4.13)] 
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Os valores mais frequentes do índice DRASTIC situam-se entre 50 e 200 (ALLER et 

al., 1987, LOBO FERREIRA e OLIVEIRA, 1993). Adotaram-se nesta Tese as classes 

ou intervalos de vulnerabilidade apresentados no Quadro 4.1.6-1.2. 

 

Quadro 4.1.6 – 1.2 Valores referentes aos intervalos do índice DRASTIC. 
 

 

DRASTIC Intervalo de Valores 

Insignificante <100 

Muito baixa 101 - 119 

Baixa 120 - 139 

Moderada 140 - 159 

Alta 160 - 179 

Muito alta 180 - 199 

Vulnerabilidade extrema > 200 

 
 

Os valores para cada parâmetro do índice DRASTIC foram definidos segundo dados 

preexistentes, obtidos de um conjunto de pontos de água monitorados pelo INGRH, 

(Figura 4.1.2-1). Nas áreas onde não existem pontos de água, foram considerados e 

interpretados os dados extraídos dos mapas geológicos, topográficos, além de visitas in 

situ, para identificar redes de drenagens e melhor interpretação do meio. 
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Fonte de dados primários utilizados na elaboração dos mapas temáticos (Quadro 4.1.6-

1.3). 

Quadro 4.1.6 – 1.3 Características do parâmetro DRASTIC e fonte de dados. 

 
Fatores 

Hidrogeológicos 

Símbolo Descrição Fonte de Dados Escala Data 

 

Profundidade do 

topo do aquífero 

 

D 

Refere-se à profundidade do 

nível de água da formação 

aquífera. D alta> dificuldade 

para o contaminante. 

Adotou-se a 

profundidade do NE dos 

pontos monitorados pelo 

INGRH. Mapas 

potenciométricos e 

topográficos 

 
1:220.000 

 

2013 

 

Recarga do aquífero 

 

R 

A precipitação como 

principal fonte de R 

Condiciona o transporte dos 

poluentes. R alta > potencial 

de poluição. 

Valores calculados 

através do Balanço 

Hídrico. Modelo 

Thornthwaite (1955). 

 1961 

 

2010 

 

Material do 

aquífero 

 

A 

Refere-se às características 

das rochas ou sedimentos da 

formação aquífera. Quanto 

mais grossa a granulometria 

> a permeabilidade e 

consequentemente > é a 

vulnerabilidade. 

Mapa geológico, 

relatórios com discrição 

litológica dos pontos de 

água monitorados pelo 

INGRH formato 

impresso. 

 

 
 

 

1:25.000 

 

 

 

 

2013 

 

Tipo de solo 

 

S 

Refere-se à porção 

considerada como solo, ou 

seja, a camada mais 

superficial da zona não 

saturada, aquela que está sob 

influência das raízes das 

plantas (1m). 

Mapa semi detalhado de 

solos e classes de 

capacidade de uso das 

terras. Elaborado pela 

FAO/UNESCO 

 

  
1:150.000 

Faria, 

1970 

 

FAO, 

1988 

 

Topografia 

 

T 

Condiciona a velocidade de 

escoamento do poluente 

também as direções de fluxo 

preferenciais, principalmente 

nos aquíferos freáticos. 

Terrenos íngrimes 

aumentam o Es reduzindo o 

aporte de águas precipitadas 

para o aquífero. 

Cadastro topográfico dos 

pontos de água 

monitorados. Modelo 

Digital do Terreno 

(MDT) elaborados a 

partir de cota dos poços e 

bases topográficas, 

através de ArcGis 9,3 

 

 
 

 

 
1:220.000 

 

 

 

 

2013 

Influência na zona 

vadosa 

I Pacote sedimentar localizado 

acima do nível de água. 

Mobilidade do tempo de 

trânsito. 

Relatório de perfuração 

dos pontos de água 

monitorados INGRH. 

 Várias 

Condutividade 

hidráulica 

C Relaciona o fluxo de água 

horizontal e vertical na 

formação aquífera. 

Interpretação do ábaco e 

de resultados de ensaios. 

 Várias 
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4.1.6 - 2 DESCRIÇÕES DOS PARÂMETROS - DRASTIC  

A análise de vulnerabilidade DRASTIC é complexa, envolvendo múltiplos parâmetros 

hidrogeológicos e hidráulicos cuja variação no tempo ocorre a diferentes escalas e é 

difícil de prever.  

A cartografia de vulnerabilidade DRASTIC visa servir à racionalização de ações de 

proteção de aquíferos, porque compatibiliza atividades antrópicas com capacidade do 

terreno em suportá-las, sem prejuízo para a qualidade das águas subterrâneas. Justifica 

os mapas de vulnerabilidade de aquíferos a poluição porque a água subterrânea 

representa uma importante fonte de água potável na ilha de Santiago, mas, por outro 

lado, altas concentrações de atividades humanas/econômicas representam fontes reais 

ou potências de contaminação. 

 

O conceito de vulnerabilidade DRASTIC usado serve exclusivamente para expressar a 

classificação de aquífero baseado na importância do recurso hídrico e, 

consequentemente, das áreas críticas para que possa servir como ferramenta de apoio 

para o monitoramento da qualidade da água. 

 

Há índices consagrados por sua coerência e simplicidade (LOBO FERREIRA, 1998): o 

índice DRASTIC, desenvolvido por Aller, para a Agência de Proteção Ambiental dos 

Estados Unidos, a U.S. EPA (corresponde à média ponderada de 7 valores) e o índice 

GOD desenvolvido por FOSTER (1987). 

 

O índice de vulnerabilidade à poluição GOD, de acordo com FOSTER (1987), 

considera três parâmetros: 1- Ocorrência de águas subterrâneas (Groundwater 

occurrence), i.e., se o aquífero é livre, semi-confinado, confinado, etc. (se houver 

aquífero); 2-Classe global do aquífero (Overall aquifer class) em termos do grau de 

consolidação e das características litológicas; 3-Profundidade ao nível freático ou 

espessura ao teto do aquífero (Depth to groundwater table or strike).  

 

Os principais parâmetros subjacentes à elaboração de mapas de vulnerabilidade à 

poluição diferem de país para país (LOBO-FERREIRA E CABRAL 1991).  
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4.1.6-2 - 1 Parâmetro D - Profundidade do Topo do Aquífero 

 

A profundidade do topo do aquífero condiciona a espessura de material que um 

poluente tem que atravessar a zona não saturada para atingir o aquífero. Para aquífero 

livre, a profundidade é à distância ao nível freático; para aquífero confinado, a 

profundidade é a distância ao topo do aquífero e, no caso de aquífero semi-confinado 

deve-se optar entre a distância ao nível freático ou ao topo do aquífero (FOSTER, 

1987). 

 

Para a elaboração do mapa de profundidade do nível freático (Figura 5.6-1) foram 

considerados os 133 pontos de água da ilha de Santiago, cadastrados no Sistema de 

Banco de Dados do INGRH, com valores de profundidade de nível de água variando 

entre 3,73 m (aluviões) aos 301,76 m (aquíferos confinados ou semi-confinados) além 

de variações qualitativas entre extrapolações de informações disponíveis. Os dados 

estão apresentados na forma de Quadros (Anexo I). 

 

ALLER et al., (1987), consideram os seguintes intervalos de profundidades do topo do 

aquífero e respectivos índices (Quadro 4.1.6-2-1):  

 

Quadro 4.1.6 -2 – 1 Valores referentes aos intervalos do índice DRASTIC - Parâmetro D. 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Existe uma relação inversa entre a vulnerabilidade intrínseca e a soma da profundidade 

da água e com a espessura do solo. 

 

 

 

D – Profundidade do Topo do Aquífero – m 

(Peso - normal: 5; - Pesticidas: 5) 

Índice 

<1,5 10 

1,5 – 4,6 9 

4,6 – 9,1 7 

9,1 – 15,2 5 

15,2 – 22,9 3 

22,9 – 30,5 2 

>30,5 1 
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4.1.6-2 - 2 Parâmetro R – Recarga do Aquífero 

 

O processo do aporte de água oriunda da precipitação para a zona saturada é um dos 

principais responsáveis pela manutenção das reservas hídricas subterrâneas. 

A recarga do aquífero condiciona o transporte de um poluente na zona não saturada e a 

disponibilidade de água para processos de dispersão e diluição tanto na zona vadosa 

como na zona saturada. De uma maneira geral, quanto maior a recarga, maior será o 

potencial de poluição de águas subterrâneas. No entanto, um grande volume de recarga 

favorece a diminuição do potencial de poluição, pois possibilita a diluição das 

substâncias poluentes (LOBO FERREIRA et al., 1981). 

 

ALLER et al., (1987) considera os seguintes intervalos de recarga e respetivos índices 

(Quadro 4.1.6-2-2): 

 

Quadro 4.1.6-2 – 2 Valores referentes aos intervalos do índice DRASTIC - Parâmetro R. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Na quantificação da recarga recorreu-se aos dados de precipitação durante 47 anos de 

registos do INMG – Delegação Praia (Quadro 4.1.1-2) e os respetivos fatores de 

conversão na caraterização da sua variabilidade espacial visando à gestão das águas 

subterrâneas.  

 

4.1.6-2 - 3 Parâmetro A – Material do Aquífero 

 

Para LOBO FERREIRA e OLIVEIRA (2003), o material do aquífero - A refere-se à 

capacidade do aquífero para atenuar os efeitos dos poluentes na zona saturada. Para 

além deste efeito principal, o material do aquífero condiciona o fluxo de água 

subterrânea que, a par da condutividade hidráulica e do gradiente hidráulico, 

determinam o tempo disponível para a ocorrência dos processos de atenuação.  

 

R – Recarga do Aquífero – (mm/ano) 

(Peso - normal: 4; - Pesticidas: 4) 

Índice 

<51 1 

51 – 102 3 

102 – 178 6 

178 – 254 8 

>254 9 
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ALLER et al., (1987) consideraram os seguintes materiais de aquífero com importância 

para a atenuação do potencial de poluição (Quadro 4.1.6-2-3): 

 

Quadro 4.1.6-2 – 3 Valores referentes aos intervalos do índice DRASTIC - Parâmetro A. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Cada material tem um intervalo de valores, apresentando-se entre parêntesis o índice 

típico a atribuir. A escolha do índice a atribuir deve basear-se em informação específica 

sobre o material do aquífero. Se esta informação não existir, deve-se utilizar o índice 

típico. 

 

4.1.6-2 - 4 Parâmetro S – Tipo de Solo 

 

O parâmetro S - Tipo de Solo refere-se ao material da zona alterada da superfície 

terrestre, com uma espessura normalmente inferior a 2 m. O tipo de solo tem um 

significativo impacto na quantidade de recarga, mas é, sobretudo, pelo seu potencial 

atenuador da poluição que é considerado no índice DRASTIC. 

São as seguintes propriedades de um solo que condicionam o potencial de poluição: 

 

 Espessura do solo; 

 Textura do solo; 

 Expansibilidade/contractilidade do solo, e; 

 Teor em matéria orgânica do solo. 

O tipo de solo apresenta as mesmas implicações que o material do aquífero, mas ao 

contrário dele que indica sobre a área saturada, este reflete o comportamento numa 

camada superficial do solo e saprófito com espessura normal inferior a 2 metros.  

 

A – Material do Aquífero – m 

(Peso - normal: 3; - Pesticidas: 3) 

Índice 

Xisto argiloso, argilito 1-3 (2) 

Rocha metamórfica, ígnea 2-5 (3) 

Rocha metamórfica, ígnea alterada 3-5 (4) 

Arenito calcário e argilito estratificados 5-9 (6) 

Arenito maciço 4-9 (6) 

Calcário maciço 4-9 (6) 

Areia  4-9 (8) 

Basalto 2-10 (9) 

Calcário carstificado  9- 10 (10) 
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Baseados nestas características, ALLER et al., (1987) definiram 11 tipos diferentes de 

solos aos quais atribuíram índices entre 1 e 10 (Quadro 4.1.6.2-4): 

 

Quadro 4.1.6.2 - 4 Valores referentes aos intervalos do índice DRASTIC - Parâmetro S. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.6-2 - 5 Parâmetro T - Topografia 

 

A topografia refere-se ao declive do terreno. Este parâmetro condiciona a probabilidade 

de um poluente escoar superficialmente ou de permanecer à superfície durante o tempo 

suficiente para se infiltrar. Influencia, ainda, o desenvolvimento de solos condicionando, 

desta forma, o efeito de atenuação do contaminante. Num declive de 0-2% o potencial 

de poluição por infiltração encontra-se no máximo, enquanto num declive superior a 

18% este potencial é diminuto. Contudo, a contaminação de águas superficiais aumenta 

com maior probabilidade de erosão (ALLER et al., 1987) 

ALLER et al., (1987) definiram as seguintes cinco classes de declive (Quadro 4.1.6-2-

5): 

 

Quadro 4.1.6.2 - 5 Valores referentes aos intervalos do índice DRASTIC - Parâmetro T. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

S – Tipo de solo 

(Peso - normal: 2; - Pesticidas: 5) 

Índice 

Fino ou ausente 10 

Basalto 10 

Areia 9 

Turfa 8 

Argila agregada e/expansível 7 

Franco arenoso 6 

Franco  5 

Franco siltoso 4 

Franco argiloso 3 

Muck 2 

Argila não agregada e não expansível 1 

T – Topografia – (declividade em %) 

(Peso - normal: 1; - Pesticidas: 3) 

Índice 

<2 10 

2 – 6 9 

6 – 12 5 

12 – 18 3 

>18 1 
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4.1.6-2 - 6 Parâmetro I – Influencia na Zona Vadosa 

 

O tipo de material da zona vadosa condiciona o tempo de contacto com o poluente, 

permitindo a ocorrência de diversos processos: biodegradação, neutralização, filtração 

mecânica, reação química, volatilização e dispersão. Quanto maior for este tempo, mais 

extenso o processo de desenvolvimento. Fraturamentos nesta zona são particularmente 

importantes, pois facilita a percolação vertical do poluente até ao aquífero. Este 

parâmetro incorpora duas características, profundidade ao nível freático e a 

permeabilidade dos solos. 

ALLER et al., (1987) considerara os seguintes materiais da zona vadosa com 

importância para a atenuação do potencial de poluição (Quadro 4.1.6-2-6). 

 

 

Quadro 4.1.6-2 - 6 Valores referentes aos intervalos do índice DRASTIC - Parâmetro I. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Cada material tem um intervalo de valores, apresentando-se entre parêntese o índice 

típico a atribuir. A escolha do índice a atribuir deve basear-se em informações 

específicas sobre o material da zona vadosa. Caso não exista a informação, deve-se 

utilizar o índice típico. 

A área saturada é caracterizada por um estado de saturação intermitente resultante de 

um nível freático oscilante. 

 

I – Influencia na zona Vadosa 

(Peso - normal: 5; - Pesticidas: 4) 
Índice 

Camada confinante 1 

Argila/Silte 2-6 (3) 

Xisto argiloso, argilito 2-5 (3) 

Calcário 2-7 (6) 

Arenito 4-8 (6) 

Arenito, calcário e  

argilito estratificados 
4-8 (6) 

Areia e basalto com percentagem 

significativa de silte e argila  
4-8 (6) 

Rocha metamórfico-Ígnea 2-8 (4) 

Areia e balastro 6-9 (8) 

Basalto 2-10 (9) 

Calcário carsificado 8-10 (10) 
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4.1.6-2 - 7 Parâmetro C – Condutividade Hidráulica do Aquífero 

 

Este parâmetro refere-se à capacidade do aquífero para transmitir água, que, 

conjuntamente com o gradiente hidráulico controla o fluxo de água subterrânea. 

A condutividade hidráulica depende da quantidade e conectividade dos espaços vazios 

dentro do aquífero, que podem ser poros, fraturas, cavidades ou planos de estratificação. 

ALLER et al., (1987) considerou os seguintes seis intervalos de condutividade 

hidráulica com importância para a atenuação do potencial de poluição (Quadro 4.1.6-2-

7). 

Quadro 4.1.6-2 - 7 Valores referentes aos intervalos do índice DRASTIC - Parâmetro C. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acordo com ALLER et al., (1987), para os casos em que não há informação 

publicada, deve-se utilizar quadros ou ábacos que relacionam a condutividade hidráulica 

com a litologia para a caracterização do parâmetro C.  

 

Neste caso utiliza-se o ábaco apresentado em FREEZE e CHERRY (1979) (Figura, 

4.1.6-2-7). De acordo com este ábaco verifica-se que as rochas ígneas e metamórficas 

fraturadas apresentam valores de condutividade hidráulica de 0,001 m/d até 28,5 m/d. 

Havendo somente dois valores para este parâmetro, e dado que numa escala logarítmica, 

que traduz normalmente a dispersão espacial dos valores de condutividade hidráulica, a 

maioria do intervalo de valores característicos se encontra abaixo de 4,1 m/d, para estas 

formações opta-se pelo índice 1. Deve referir-se, porém, que localmente em áreas de 

fraturamento intenso ou de maior alteração a pequena profundidade, esta condutividade 

poderá ser muito mais elevada e como tal o índice a atribuir deveria ser superior. 

Contudo não há elementos que permitam definir estas áreas.  

T – Condutividade hidráulica do Aquífero – (m/d) 

(Peso - normal: 3; - Pesticidas: 2) 

Índice 

<4,1 1 

4,1 – 12,2 2 

12,2 – 28,5 4 

28,5 – 40,7 6 

40,7 – 81,5 8 

>81,5 10 



Metologia de trabalho 
 

 

 

PINA, APSA 2014 As águas subterrâneas e a vulnerabilidade aquífera da Ilha de Santiago - CV  105 
 

Nas áreas de ocorrência de formações ígneas e metamórficas não fraturadas os valores 

de condutividade hidráulica são abaixo de 0,0001 m/d, o que também cai na classe mais 

baixa do parâmetro C. 

 

 

 Figura 4.1.6-2 - 7 Ábaco que condiciona a condutividade hidráulica com a litologia (Adaptado 

de FREEZE & CHERRY, 1979). 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O grau de dependência dos ecossistemas à água subterrânea deve ser avaliado com base 

em diversos atributos hidrogeológicos, como seja a vazão de escoamento subterrâneo, o 

nível piezométrico e os descritores hidroquímicos (HATTON e EVANS, 1998).  

A resposta dos ecossistemas aqueles insígnias é muito variável, existindo mesmo um 

valor limite, a partir do qual o ecossistema pode colapsar. Nesse quadro é possível 

identificar vários graus de dependência numa gama que vai desde os ecossistemas 

totalmente dependentes da água subterrânea até aqueles que utilizam de uma forma 

pontual, ou oportunista, a água subterrânea para a sua sobrevivência. Para uma correta 

compreensão do funcionamento dos ecossistemas terrestres dependentes das águas 

subterrâneas é necessário utilizar uma abordagem holística, que consiste na aplicação 

quer de técnicas convencionais, como as de balanço hídrico quer de técnicas mais 

sofisticadas como são as de análise isotópicas e os modelos hidrológicos e 

hidrogeológicos. O resultado de aplicação desta metodologia pluridisciplinar é avaliar a 

vulnerabilidade e o risco dos ecossistemas às ameaças de natureza antropogénica. 

 

5.1 - CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS 

 

A ilha de Santiago apresenta grande variabilidade das quedas pluviométricas anuais 

devidas, principalmente, à variável posição extrema Norte da zona de convergência 

intertropical. Devido ao relevo e à maior área geográfica daquela ilha, nas zonas de 

altitude a quantidade de precipitação anual é apreciavelmente maior e menos variável do 

que nas regiões do litoral (Figura 5.1-1).  

 

A altitude influencia na precipitação uma vez que o ar é obrigado a subir sempre que no 

seu trajeto encontra um obstáculo montanhoso, consequentemente, diminui a sua 

temperatura e mais facilmente ocorrem condensação e precipitação nas vertentes 

expostas à ascensão dos ventos húmidos. 

O fator altitude (Quadro 4.1.1-3) intervém para reduzir a variabilidade inter-anual dos 

volumes precipitados entre Julho e Novembro na ilha (Figura 5.1-1) à partir de Trindade 

a localidade de Babosa Picos. 
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Figura 5.1 – 1 Relação entre a precipitação média anual (mm) e a altitude (m) na ilha de Santiago (série 

de dados 1961-2008) (PINA, 2014). 
 

A temperatura diminui com a altitude porque diminuem os gases que têm capacidade 

para reter a radiação terrestre, tais como o vapor de água e o dióxido de carbono. 

A proximidade do mar ou continentalidade, zona de S. Francisco faz sentir as suas 

influências à escala regional e local exercendo ações distintas sobre os elementos do 

clima.  

A Figura 5.1- 2 define os períodos pluviométricos e a variação com a distância à costa. 

 

Figura 5.1 - 2 Relação entre a precipitação média anual (mm) e a distância à costa (m) na ilha de 

Santiago (série de dados 1961-2008) (PINA, 2014). 
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Grande parte da ilha, sobretudo litoral, é árida. Entretanto, nas regiões de altitude, por 

efeito do relevo é apreciavelmente maior a quantidade de chuva que cai, 

consequentemente consideradas zonas agrícolas. Nas regiões do litoral a maioria das 

ocorrências de precipitação anual são inferiores a 400 mm, havendo também registros 

inferiores a 100 mm. Nas regiões de altitude há apreciável número de casos superiores a 

1000 mm, designadamente na Serra Malagueta. 

 

No trimestre chuvoso de Agosto-Outubro caem cerca de 80% da precipitação anual e no 

pentamestre de Julho-Novembro fica com 95%, havendo grande variabilidade das 

quedas mensais, por exemplo, na cidade da Praia predominam as precipitações diárias 

inferiores a 10 mm, mas há relativamente apreciável número de casos superiores a 50 

mm (SOARES, 2011). 

 

Para o traçado das isoietas tomou-se em consideração a variação da precipitação com a 

altitude. As zonas com maior precipitação anual localizam-se espacialmente no interior 

da ilha, ao longo da cordilheira pelo Pico de Antónia, pela Serra Malagueta e pelo 

planalto de Santa Catarina, sobretudo nos topos e nas vertentes setentrional e oriental 

dos maciços montanhosos e na parte meridional do planalto (Figura 5.1 3). 

 

É possível sobre este aspeto considerar as principais zonas: 

 

 Toda a encosta virada a nordeste e a virada ao quadrante Sul acima de 

aproximadamente 500 m, em que a variação é aproximadamente 100 mm/100m; 

 

 A encosta virada ao quadrante Sul até cerca de 300 – 400 m de altitude, onde 

praticamente não há variação significativa, ou esta é muito pequena. 
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Figura 5.1 - 3 Distribuição da precipitação média anual (mm) da ilha de Santiago (série de dados 1961-

2008) (PINA, 2014). 
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Grande parte da ilha, sobretudo litoral, é árida, mas nas regiões de altitude, onde por 

efeito do relevo é apreciavelmente maior a quantidade de chuva que cai, 

consequentemente consideradas zonas agrícolas. 

 

Os postos meteorológicos que serviram de base nesta pesquisa são os que apresentam 

maiores registos de observações. É muito alto o coeficiente de variabilidade da 

precipitação anual nas zonas do litoral, ultrapassando 60% na região Sul. Nas zonas de 

altitude este coeficiente é sensivelmente menor, da ordem de 35-40% (CORREIA, 

2008). 

 

Há boa correlação entre os valores da precipitação anual da Praia e dos outros postos da 

ilha, designadamente os que estão localizados na parte Sul. Excetuam-se os postos à 

Norte da Serra Malagueta, para os quais a correlação não é significativa. 

 

A variação da precipitação anual com a altitude é da ordem de 80-100 mm/100 m, a 

exceção da encosta virada ao quadrante Sul, até 300-400 m de altitude, onde a variação 

é nula ou muito pequena (SOARES, 2011). 

 

Nas regiões do litoral a maioria das ocorrências de precipitação anual são inferiores a 

400 mm, havendo também registros inferiores a 100 mm. Nas regiões de altitude há 

apreciável número de casos superiores a 1000 mm, designadamente na Serra Malagueta. 

 

No trimestre chuvoso de Agosto-Outubro caem cerca de 80% da precipitação anual e no 

pentamestre de Julho-Novembro fica com 95%, havendo grande variabilidade das 

quedas mensais (SOARES, 2011). 

 

Os coeficientes pluviométricos são muito altos na estação chuvosa, em especial de 

Setembro-Novembro. 
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5.2 - GEOQUÍMICA E QUALIDADE DE ÁGUA SUBTERRÂNEA 

 

Em termos hidrogeológicos, a qualidade da água subterrânea varia com o tempo 

exigindo para o seu controle a realização de análises em diferentes épocas do ano, sendo 

tão importante quanto ao aspeto quantitativo. A disponibilidade dos recursos hídricos 

subterrâneos para determinados tipos de uso depende, fundamentalmente, da qualidade 

físico-química, biológica e radiológica. Neste estudo hidrogeoquímico visa identificar e 

quantificar as principais propriedades e constituintes maiores da água subterrânea, 

procurando estabelecer uma relação com o meio físico. 

 

As características químicas das águas subterrâneas refletem os meios por onde 

percolam, guardando uma estreita relação com os tipos de rochas drenados e com os 

produtos adquiridos das atividades humanas ao longo de seu trajeto. Em áreas 

industrializadas encontra-se uma forte marca das atividades humanas na qualidade 

química das águas. Esta relação é, em particular, marcante onde predominam os 

aquíferos fraturados, passíveis de serem facilmente influenciados pelas atividades 

humanas. Nas proximidades dos grandes centros urbanos tem-se problemas associados 

às seguintes descargas de poluentes: efluentes líquidos industriais e domésticos, 

chorumes provenientes de depósitos de lixo doméstico e de material particulado lançado 

na atmosfera pelos veículos.  

 

Nas áreas onde se desenvolve algum tipo de agricultura na ilha de Santiago, a química 

da água pode estar fortemente influenciada pelos produtos utilizados: inseticidas, 

herbicidas, adubos químicos, calcário, entre outros (PINA, 2005). 

 

As águas subterrâneas têm sua qualidade afetada pelas condições naturais do solo, em 

função da incorporação de impurezas ocorridas durante a precipitação, ao longo do 

escoamento superficial e no processo de infiltração e percolação, mesmo que as 

condições naturais das bacias hidrográficas sejam as mais preservadas possíveis ou 

mesmo inexploradas. A qualidade da água é definida por sua composição e pelo 

conhecimento dos efeitos que podem causar os seus constituintes. O conjunto de todos 

os elementos que a compõem permite estabelecer padrões de qualidade da água, 

classificando-a, assim, de acordo com os seus limites estudados e para o fim que se 

destina.  
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Neste trabalho de pesquisa, as análises de água incidiram nas determinações de alguns 

constituintes maiores (quando presentes em teores superiores a 5 mg/L) como: o sódio, 

potássio, cálcio, magnésio, cloretos, sulfatos, carbonatos e bicarbonatos. Os resultados 

das análises hidroquímicas das águas subterrâneas (série de dez anos) estão compilados 

no ANEXO II. 

 

As quantidades presentes refletem não somente os substratos rochosos percolados, mas 

variam, também, em função do comportamento geoquímico dos compostos químicos 

envolvidos. Como há sensíveis variações nas composições químicas das rochas, é de se 

esperar certa relação entre a composição da água e das rochas preponderantes na área.  

É necessário, contudo, frisar que o comportamento geoquímico dos compostos e 

elementos é o fator decisivo na sua distribuição nas águas. Desta forma, por exemplo, o 

sódio e o potássio, dois elementos que ocorrem com concentrações muito próximas na 

crosta continental participam em quantidades sensivelmente diferentes nas águas 

subterrâneas. As amostras (133) e parâmetros (10) foram estudados separadamente sob 

o aspeto do contexto hidrogeológico: Unidade Aquífera de Base, Unidade Aquífera 

Intermédia e Unidade Aquífera Recente representativa na ilha de Santiago. 

 

5.2.1 – TEMPERATURA 

 

Em relação à qualidade das águas, a temperatura é importante por acelerar reações 

químicas e reduzir a solubilidade dos gases e dos minerais principalmente em ambientes 

vulcânicos. A amplitude térmica anual das águas subterrâneas, em geral, é baixa (de 1 a 

2 °C) e independente da temperatura atmosférica, a não ser nos aquíferos freáticos onde 

a temperatura é um pouco superior à da superfície. Em profundidade, depende do 

gradiente geotérmico (1ºC/ 25,7 m em média), podendo sofrer maiores elevações 

provocadas por efeito de vulcanismos e radioatividade. No local de amostragem durante 

dez anos foram feitas medidas de temperatura e as amostras representam a temperatura 

de água do interior do poço, tubulação e reservatórios e não da água do aquífero medido 

na “boca do poço”. 

 

No Quadro 5.2.1-1 estão representados os dados estatísticos básicos referentes à 

variação dos valores de temperatura da água no interior do poço por unidade 

hidrogeológica na ilha de Santiago. 
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Quadro 5.2.1- 1 Dados estatísticos dos valores de temperatura (°C) das águas nas três Unidades 

hidrogeológicas da ilha de Santiago (série de dados 2001- 2010). 

 

 

Parâmetros Estatísticos 

Média das duas campanhas anuais 

Unidade          Unidade               Unidade 

   Base            Intermédia            Recente 

Média     26,1                  26,0                    25,0 

Mediana     26,4                  26,3                    26,0 

Valor Mínimo     22,7                  20,7                    23,9 

Valor Máximo     29,4                  32,7                    28,5 

Desvio Padrão      1,9                   2,0                       1,4 

Nº Poços Tubulares      18                    43                          0 

Nº Nascentes      10                    29                          0 

Nº Cacimbas       0                      0                         26 

 

Consideram-se insignificantes a diferença de temperaturas da água registradas nas três 

unidades hidrogeológicas (<1 ºC) podendo chegar até 4 ºC. Na Unidade Aquífera de 

Base, a temperatura da água subterrânea varia entre 22,7 a 29,4 °C; na Unidade 

Aquífera Intermédia, entre 20,7 a 32,7 °C e, finalmente, na Unidade Aquífera Recente, 

entre 23,9 a 28,5 como mínimos e máximos respetivamente. Em toda a ilha de Santiago 

a temperatura da água subterrânea varia entre 20,7 aos 32,7 °C.  

 

5.2.2 – pH 

Os valores de pH e de Eh definem faixas nas quais a água se encontra na natureza. Estes 

valores são determinados pelas reações de oxidação e de redução da água e a 

estabilidade é função das pressões parciais de oxigênio e de hidrogênio. 

 

O pH traduz o comportamento ácido ou básico de uma solução, sendo controlado pelas 

reações químicas e pelo equilíbrio entre os iões presentes. O pH da maior parte das 

águas naturais é essencialmente uma função do gás carbônico dissolvido e da 

alcalinidade da água através de um conjunto de reações em equilíbrio (Figura 5.2.2-1). 
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O CO2 hidrolisa-se de acordo com a Equação 5.1 a 5.3 para formar o ácido carbónico, 

HCO3
.  

 

Contudo, a maioria das águas subterrâneas tem pH entre 6,0 e 8,5 não atingindo, 

geralmente, os valores necessários para haver corrosão alcalina, enquanto águas com 

alto valor de pH tendem a formar incrustações (HEM, 1985). 

 

 

 

Expected change: Mudança esperada. Recente pH range: Escala recente de pH 

 

Figura 5.2.2 - 1 Diagrama pC- pH para uma solução carbonatada a 10-5 M e a 25 °C (SNOEYINK e 

JENKINS, 1980). 

 
 

CO2(g) + H2O (l) ↔ H2CO3(aq)  

 

H2CO3(aq) ↔ HCO3
-(aq) 

 

HCO3
-(aq)  ↔ CO3

2- + H+ 

 

 

Das equações 5.1; 5.2 e 5.3 tem-se: 

 

[HCO3
-]/[H2CO3] = 10-6,4/[H+] 

 

[CO3
-2]/[HCO3] = 10-10,3/[H+] 

 

Quando [HCO3
-] = [H2CO3] então [H+] = 10-6,4, ou seja, o pH = 6,4. 

Quando [CO3
-2] = [HCO3

-] então [H+] = 10-10,3, ou seja, o pH = 10,3. 

[Eq. (5.1)] 

[Eq. (5.2)] 

[Eq. (5.3)] 

- log concentrações 

(mg/L) 

pH 6,4 10,3 

[Eq. (5.4)] 

[Eq. (5.5)] 
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Assim, quando o pH<6,4 predomina H2CO3; na faixa de 6,4 a 10,3 predomina HCO3
- e 

o CO3
-2 é dominante para pH>10,3. 

No Quadro 5.2.2-1 estão representados os dados estatísticos básicos referentes à 

variação dos valores de pH da água subterrânea por unidade hidrogeológica na ilha de 

Santiago. 

 

Quadro 5.2.2 - 1 Dados estatísticos dos valores de pH (escala Sourense) das águas subterrâneas das três 

unidades hidrogeológicas da ilha de Santiago (série de dados 2001 - 2010). 

 

Parâmetros Estatísticos 

Média das duas campanhas anuais 

Unidade          Unidade               Unidade 

   Base            Intermédia            Recente 

Média     7,1                   7,1                          7,1 

Mediana     7,1                   7,1                          7,0 

Valor Mínimo     6,3                   6,0                          6,6 

Valor Máximo     7,6                   8,1                          7,5 

Desvio Padrão     0,3                   0,5                          0,3 

Nº Poços Tubulares      18                    43                            0 

Nº Nascentes      10                    29                            0 

Nº Cacimbas       0                      0                           26 
 

Em toda a ilha de Santiago e durante os dez anos de monitoramento, o valor de pH da 

água subterrânea variam entre 6,0 a 8,1 (Quadro 5.2.2-1). As águas contêm geralmente 

iões de HCO3
- e de CO2 livre em pequenas quantidades. Esta pequena variação entre as 

unidades hidrogeológicas pode ser explicada à medida que as águas subterrâneas se 

misturam com águas de escoamento superficial ocorre à dissolução de ácidos a exemplo 

de; H2CO3, ácidos orgânicos como o CH3COOH da dissolução de qualquer base; CO3
2- 

e do NH3. Por outro lado, a fotossíntese e a dissolução do calcário das rochas aumentam 

o valor do pH.  

 

No ambiente natural, os valores de pH são influenciados por vários fatores (sais, ácidos 

e bases presentes no meio), o que torna esta variável ambiental uma das mais difíceis de 

se interpretar. Nas três Unidades Hidrogeológicas estudadas, o pH é influenciado pela 

concentração de iões H+ originados da dissociação do ácido carbônico (H2CO3 ↔ 2H+  

+ CO3
2-), gerando valores baixos de pH (6,0), e pelos iões OH- resultantes das reações 

de iões carbonato e bicarbonato com a molécula de água (CO3
2-  +  H2O ↔  HCO3

-  +  

OH-; HCO3
-  +  H2O ↔ H2CO3  +  OH-), que elevam o pH para a faixa alcalina 

(pH>7,0) até 8,1 máximo registrado (Figura 5.2.2-2). 
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Valores do pH registrados na ilha na faixa da neutralidade (média = 7), foram 

insuficientes para que haja a dissolução do CO2 na água (pH<8,3). A razão pode ser 

devida a processos químicos e biológicos no solo da interação com os materiais da zona 

não saturada e zona saturada (hidrólise, variação de Eh e pH).  

 

Os valores mais elevados de pH são encontrados, nas zonas áridas e semiáridas da ilha 

nas quais o balanço hídrico é zero, onde os corpos de água são influenciados pela água 

do mar, que recebem contribuições significativas de carbonatos e bicarbonatos.  

 

 

 

Figura 5.2.2 - 2 Evolução sazonal dos valores de pH vs HCO3
- (mg/L) em função da média anual e da 

época (seca ou chuvosa) durante dez anos de monitoramento (PINA, 2014). 

 

A melhor correlação registada entre o pH e HCO3
- foi no período chuvoso apresentando 

a seguinte equação da reta: y = 44,04x + 139,07 com diferença mínima em relação ao 

período seco características típicas de zonas áridas e semiáridas e com nove meses de 

estiagem.  

Com o incremento do pH, no entanto, o percentual de bicarbonato aumenta (Figura 

5.2.2 - 2), principalmente no intervalo de valores entre 6,8 e 7,2. Esse comportamento 

observado é indicativo do controle de pH sobre o sistema carbonato-bicarbonato. 

 

A Figura 5.2.2-3 apresenta a distribuição espacial da média dos valores de pH (2001 – 

2010) na ilha de Santiago. 
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Figura 5.2.2 - 3 Distribuição espacial do pH na água subterrânea da ilha de Santiago (PINA, 2014). 
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5.2.3 – CONDUTIVIDADE ELÉTRICA - CE  

 

Os sais dissolvidos e ionizados presentes na água transformam-na no eletrólito capaz de 

conduzir a corrente elétrica. Assim sendo, STD é a soma dos teores de todos os 

constituintes minerais presentes na água em meq.L-1. Pode-se estimar através da relação 

de proporcionalidade, o teor de sais dissolvidos pela medida de CE de uma água. Essa 

capacidade depende da presença de iões, da sua concentração, mobilidade e valência, e 

da temperatura de medição (FENZEL N., 1988). 

 

Soluções de compostos inorgânicos são relativamente boas condutoras, enquanto 

moléculas de compostos orgânicos que não se dissociam em solução aquosa são maus 

condutores. A determinação da CE permite obter uma estimativa do conteúdo iônico de 

uma amostra, estabelece o grau de mineralização para relacionar com o efeito da total 

concentração de iões no equilíbrio químico, o efeito fisiológico em plantas ou em 

animais e da velocidade de corrosão. 

 

Na costa leste da ilha de Santiago, uma boa estimativa do valor dos STD da água 

subterrânea pode ser obtida pelo produto da CE por 0,63 (PINA, 2011). A escala do 

fator de conversão vária de 0,57 – 0,73 sendo definida estatisticamente com base na 

média ponderada de séries temporais obtidas. 

 

A importância da CE prende-se com o efeito de corrosão da água e depende da 

temperatura; permite detetar a infiltração da água do mar num dado aquífero. O seu 

aumento pode ser resultante de processos que se desenvolvem na superfície da Terra e 

que consistem na fragmentação de decomposição dos minerais e dos processos de 

poluição pontual ou difusa (FETH, 1965). 

 

No Quadro 5.2.3-1 estão representados os dados estatísticos básicos referentes à 

variação dos valores da CE (µS/cm) medidos a 20 °C da água subterrânea por unidade 

hidrogeológica na ilha de Santiago. 

 

O padrão de potabilidade definida pela norma da OMS é de 1.000 a 2.000 µS/cm como 

valor máximo recomendado (VMR) e máximo admissível (VMA) respetivamente.  
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Quadro 5.2.3 - 1 Dados estatísticos dos valores da CE (µS/cm) nas águas subterrâneas das três unidades 

hidrogeológicas da ilha de Santiago (série de dados 2001-2010). 

 

Parâmetros Estatísticos 

Média das duas campanhas anuais 

Unidade          Unidade               Unidade 

   Base            Intermédia            Recente 

Média 1.454,3              1.086,8                 2974,0 

Mediana 1.411,0                815,0                  2.600,0 

Valor Mínimo    481,0                370,0                     503,0 

Valor Máximo  2.750,0             5.280,0                 8.560,0 

Desvio Padrão     551,0                873,5                 2.051,4 

Nº Poços Tubulares       18                     43                           0 

Nº Nascentes       10                     29                           0 

Nº Cacimbas    0                       0                           26 
 

Existe uma grande heterogeneidade de valores na distribuição de CE na ilha de Santiago 

em função das três unidades hidrogeológicas existentes, variando entre 370 a 8560 

µS/cm. Na Unidade Aquífera Intermédia, a principal unidade hidrogeológica da ilha, 

registou-se o valor máximo de 5.280 µS/cm e que pertence ao Complexo eruptivo do 

Pico de Antónia. Independentemente da época do ano, chuvosa ou seca, os valores mais 

baixos da CE são observados nos pontos de água afastados da costa. Nas cacimbas 

existentes apenas na Unidade Aquífera Recente, com profundidades abaixo da 

superfície próxima de 30 m, normalmente escavadas em formações geológicas de 

elevada permeabilidade e localizadas junto à costa leste da ilha de Santiago, registraram 

valores mais altos de CE devido à intensa sobrexplotação dos recursos hídricos para fins 

agrícolas, contribuindo significativamente para um aumento da cunha salina. 

 

A Figura 5.2.3 – 1 serve como exemplo de explotação de água numa cacimba com 

múltiplas bombas. 

 



Resultados e discussão 
 

 

 

PINA, APSA 2014 As águas subterrâneas e a vulnerabilidade aquífera da Ilha de Santiago - CV  121 
 

Figura 5.2.3 – 1 Aspeto de bombeamento de água numa cacimba – ilha de Santiago – Ribeira Seca, 

(PINA, 2013). 

Nestes poços artesianos (cacimbas) a razão da salinização da água pode ser explicada 

baseada na Lei de Ghyben-Herzberg. Na Figura 5.2.3-2, pode ser visto no diagrama que 

na camada superior ocorre pouco movimento de água fresca para baixo. A superfície 

piezométrica indica pouco movimento e por isso a água do mar tem entrada na 

formação a uma distância certa. Um nível estático (pressão artesiana) de 3 metros 

diretamente acima do contacto indica que a água salgada deve ser de 120 metros de 

profundidade (CEDERSTROM, 1964).  

 

 

Figura 5.2.3 – 2 Diagrama mostrando a relação entre a água doce e a água do mar nas camadas artesianas 

(CEDERSTROM, 1964). 
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No diagrama (Figura 5.2.3-2), vê-se o que ocorre quando se começa a bombear os poços 

atingindo as camadas artesianas. Ambos os poços tiram água bem abaixo do nível 

médio do mar. No poço à direita um cone de depressão formou-se e este atinge o 

contato de água doce-água-salgada. Consequentemente ocorre a intrusão de água do mar 

e o poço bombeia água salgada. Por outro lado, o poço profundo à esquerda tem um 

cone profundo e largo, mas que não atinge o contato com água salgada formando uma 

barreira de água doce.  

 

A extração da areia praticada no leito das ribeiras na costa leste da ilha (Figura 5.2.3-3) 

a explotação intensiva e prolongada em captações muito próximas do mar, onde não 

existe uma fonte de compensação destas extrações por recarga natural ou artificial ou 

recarga deficiente do aquífero, provoca o avanço da interface água-doce água-salgada 

para as terras emersas, observável nos poços tubulares, com posterior contaminação.  

 

 

Figura 5.2.3 - 3 Apanha da areia na ilha de Santiago - Ribeira da Barca Charco (PINA, 2007). 

 

Nestes locais o fluxo subterrâneo da água doce, que vem do continente, encontra o fluxo 

subterrâneo de água salgada que está se infiltrando a partir do mar. Devido à diferença 

de densidades entre os dois tipos de água ocorrem uma estratificação, ficando a água 

doce por cima e a salgada por baixo. Estas águas mantêm uma separação razoável, 

devido ao fato de que ambas estão em um meio poroso, onde a difusão dos solutos é 
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muito lenta (TOD D. K, 1980). A Figura 5.2.3 - 4 esquematiza esta relação, em que 

água doce é mantida sobre a água salgada.  

 

Figura 5.2.3 - 4 Esquematização da interface água doce/salgada num aquífera costeira (CEDERSTROM, 

1964). 

 

A interface água doce - salgada, representada na Figura 5.2.3 - 4 como uma linha, é, na 

verdade, uma zona com vários graus de mistura entre as duas águas. A coluna de água 

doce capaz de ser sustentada pela água salgada pode ser dada, em valores aproximados, 

pela relação matemática - Lei de Ghyben-Herzberg, apresentada na Equação 5.6: 

 

 

Onde: 

g: densidade da água salgada (kgm-3); 

      1: Densidade da água doce (kgm-3); 

t: distância entre o nível freático e o nível do mar (m); e, 

h: distância entre o nível do mar e a interface água doce/salgada (m).  

  

Admitindo-se que a densidade média da água dos mares é 1,027 (kgm-3), pode-se 

calcular a profundidade da coluna de água doce em função da elevação do nível freático 

acima do nível do mar. Em linhas gerais, pode-se dizer que para cada metro que o nível 

freático esteja acima do nível de mar temos 40 metros de coluna de água doce flutuando 

sobre a água salgada (TRAN, 2004). 

 

[Eq. (5.6)] 
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A mineralização é bastante acentuada no litoral leste da ilha de Santiago, cerca de 4,7 

km diminuindo com a altitude e com a distância a costa (PINA, 2011) (Figura 5.2.3-5).  

As variações de CE com o tempo podem não estar associadas a um mesmo elemento 

químico ou não constante numa captação individual ou área determinada (FOSTER & 

HIRATA, 1988). 
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Figura 5.2.3 - 5 Zoneamento hidroquímico da Condutividade Elétrica (µS/cm a 20 °C) na água 

subterrânea na ilha de Santiago (PINA, 2014). 

 

5.2.4 – SÓDIO – Na+ 
 

 

O sódio é um dos metais alcalinos mais importantes e abundantes nas águas 

subterrâneas por apresentar as seguintes características: presente na maioria dos 

minerais apresenta baixa estabilidade química entre os mesmos, solubilidade elevada e 

difícil de precipitar na maioria dos compostos químicos em solução (HEM, 1985). 

 

Reage fortemente com a água, produzindo o hidróxido (NaOH), e com a amônia 

produzindo o amideto de sódio (2Na + 2NH32NaNH3 + H2). A presença de sódio nas 

águas subterrâneas ocorre, principalmente, sob a forma de cloretos, tendo como as 

principais fontes de minerais, os feldspatos plagioclásios, feldspatos sódicos, ex. albite 

Na(AlSi3O8), feldspatoide nefelina (NaAlSiO4), feldspatoide sodalita 

(Na8Al6Si6O24Cl2), anfibólios, piroxénios e em menores quantidades fazendo parte dos 

minerais zeólitas (SZIKSZAY, M. 1993).  

Exemplo de reação de hidrólise (Equação, 5.7): 

 

2KAlSi3O8+ 3H2O ⇒Al2Si2O5(OH)4+4SiO2+ 2KOH 

 

 

O sódio é libertado nos processos de troca iônica (Na+ por Ca2+) e do intemperismo das 

rochas magmáticas e silicatos. O enriquecimento do Na+ nas águas naturais é uma 

consequência da alta solubilidade dos sais de sódio, boa mobilidade e sendo responsável 

pelo aumento constante da salinidade das águas naturais do ponto de vista catiónico.  

 

Normalmente, á partir das zonas de recarga há um aumento gradativo de teores de sódio 

nas águas subterrâneas, em direção as mais confinadas ou dos seus exutórios. 

Concentrações elevadas de sódio nas águas subterrâneas são prejudiciais para o 

desenvolvimento das plantas por reduzir a permeabilidade do solo, sendo especialmente 

nocivas na presença de baixas concentrações de Ca2+ e de Mg2+ (HEM, 1985). 

 

No Quadro 5.2.4-1 estão representados os dados estatísticos básicos referentes à 

variação dos valores de sódio da água subterrânea por unidade hidrogeológica. A 

concentração do sódio nas águas subterrâneas para a maior parte da ilha é inferior a 150 

K- feldspatos Caulinita 

[Eq. (5.7)] 
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mg.L-1 correspondendo às concentrações naturais no aquífero. Presença significativa foi 

registrada na Unidade Aquífera Intermédia principalmente nas zonas mais altas, em 

captações profundas (maior tempo de residência maior contacto água-rocha) resultantes 

de processos denominados por intemperismo químico: ataque químico dos minerais 

pela água, por reações de hidrólise, dissolução/precipitação, complexação e oxi-

redução. 

 

Quadro 5.2.4 - 1 Dados estatísticos dos valores de Na+ (mg/L) nas águas subterrâneas das três unidades 

hidrogeológicas da ilha de Santiago (série de dados 2001- 2010). 

 

Parâmetros Estatísticos 

Média das duas campanhas anuais 

Unidade          Unidade               Unidade 

   Base            Intermédia            Recente 

Média    52,2                  270,3                     86,8 

Mediana    53,9                  207,0                     86,8 

Valor Mínimo    19,7                  113,0                     69,0 

Valor Máximo    68,8                  872,1                   112,6 

Desvio Padrão    14,1                  182,8                    11,5 

Nº Poços Tubulares      18                     43                          0 

Nº Nascentes      10                     29                          0 

Nº Cacimbas       0                       0                          26 
 

Outra origem poder-se-á associar a presença de solos associados ao Complexo Eruptivo 

Antigo (CA) que são bastante enriquecidos em feldspatos potássico, quando 

comparados com os solos desenvolvidos nas restantes formações vulcânicas. As rochas 

do CA são as mais ricas em alcalis (Na2O e K2O), e com considerável presença de 

escadas lávicas, vulcanites e por vezes traquitos (AMARAL, 2004).  

 

O forte vento que se faz sentir junto a costa provocando o aerossol marinho na 

atmosfera insolar deposita sais de cloreto de sódio – halita – NaCl no solo, nos longos 

períodos de estiagem e posteriormente lixiviados para o lençol freático. 

 

A semelhança do que acontece com a CE, também constata-se uma mineralização 

acentuada do íon sódio junto à costa leste (bacia hidrográfica da Ribeira Seca), 

diminuindo para o interior da ilha com o aumento da altitude (Figura 5.2.4-1). 
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Figura 5.2.4 - 1 Zoneamento hidroquímico de Na+ (mg/L) na água subterrânea na ilha de Santiago 

(PINA, 2014). 
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5.2.5 CLORETOS – Cl- 

O cloreto é o anião inorgânico mais frequente nas águas; bastante solúvel estável em 

solução, possui uma forte tendência a absorver água e a se liquefazer e de difícil 

precipitação. Não sofre oxidação e nem redução em águas naturais (HEM, 1985). 

 

A alta solubilidade e o lento movimento das águas no aquífero vão provocando 

aumentos gradativos e constantes dos teores de cloretos na água subterrânea na direção 

do fluxo.  

Apesar das rochas ígneas serem pobres em cloretos, junto a costa leste da ilha onde 

afloram formações aluvionares e rochas sedimentares, estes também são provenientes 

da lixiviação de minerais ferromagnesianos e resultantes do contacto com áreas com 

forte interação com o mar.  

No Quadro 5.2.5-1 estão representados os dados estatísticos básicos referentes à 

variação dos valores de cloretos nas águas subterrânea por unidade hidrogeológica. 

 

Quadro 5.2.5 - 1 Dados estatísticos dos valores de Cl- (mg/L) nas águas subterrâneas das três unidades 

hidrogeológicas da ilha de Santiago (série de dados 2001- 2010). 

 

Parâmetros Estatísticos 

Média das duas campanhas anuais 

Unidade          Unidade               Unidade 

   Base            Intermédia            Recente 

Média    210,3              203,4                     609,6 

Mediana    198,6              102,0                     413,4 

Valor Mínimo     45,1                27,0                        96,7 

Valor Máximo    529,7              2139                    2297,2 

Desvio Padrão    112,1             306,9                      546,9 

Nº Poços Tubulares       18                     43                           0 

Nº Nascentes       10                     29                           0 

Nº Cacimbas    0                       0                           26 
 

O aumento da mineralização na zona litoral da ilha pode resultar não só de processos 

naturais de interação água-rocha, mas também de processos de contaminação industrial, 

doméstica, agrícola e de intrusão salina (Figura 5.2.5-1). A OMS recomenda como valor 

máximo admissível de 250 mg/L de Cl- (VMA) para a água destinada ao consumo. 
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Figura 5.2.5 - 1 Zoneamento hidroquímico dos Cl- (mg/L) na água subterrânea na ilha de Santiago 

(PINA, 2014). 



Resultados e discussão 
 

 

 

PINA, APSA 2014 As águas subterrâneas e a vulnerabilidade aquífera da Ilha de Santiago - CV  130 
 

Valores altos dos iões Cl- e de Na+ encontrados na costa leste da ilha têm várias origens 

(Figura, 5.2.5-1): a sobrexplotação dos pontos de água poucos profundos pertencentes a 

Unidade Aquífera Recente, a apanha de areia, aterros sanitários (lixões), o spray 

marinho que pulveriza e deposita sais de NaCl no solo e responsável pelas águas de 

chuvas cloretadas sódicas.  

Estudos anteriores mostram que a água da chuva carreia sais de Cl- vindos das zonas 

mais altas e que a concentração de Cl- e de Na+ têm aumentado expressivamente da 

costa leste ao interior da ilha atingindo distâncias preocupantes (12 km). Na bacia 

hidrográfica da Ribeira Seca, a maior da ilha e onde foi construída a barragem de Poilão 

a zona jusante constitui a maior preocupação (PINA, 2011).  

As razões iónicas entre rCl-/ rNa+ encontradas nas águas subterrâneas (Anexo II) são da 

ordem de 1,17 (água do mar). 

 

FAURÉS e MORAIS (1988) haviam calculado o efeito da erosividade obtido a partir 

dos valores de precipitação mediana anual. Os valores mais baixos ocorrem a Nordeste, 

setor mais pluvioso da bacia hidrográfica da Ribeira Seca, e os mais elevados a Sudeste 

e Sul, mais chuvoso, com um gradiente mais acentuado no setor mais próximo das 

cabeceiras. 

 

Outro processo que aumenta a concentração dos iões Cl- e de Na+ nas águas é a 

dissolução de NaCl, comum no litoral. Para identificar este tipo de processo, foi 

construído o gráfico de rCl- versus rNa+, observado (Figura 5.2.5-2) que no caso da 

dissolução de NaCl, produziria uma reta de inclinação igual a um.  

 

Observa-se na Figura 5.2.5-2 construída com as amostras coletadas (média de 10 anos), 

que a equação da reta de correlação é Na+ = 0,95Cl- + 0,03 portanto, com coeficiente 

angular (a = 0,95) muito próximo de um, justificando a hipótese da dissolução de 

(halita) NaCl como uma das origem dos iões Na+ e de Cl- nessas águas pertencentes a 

Unidade Aquífera Recente, podendo haver portanto, uma contribuição de sais 

provenientes das aluviões. 
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Figura 5.2.5 – 2 Concentração de Na+ em função da concentração dos Cl- (meq/L) (PINA, 2014). 

As amostras pertencentes à Unidade Aquífera Recente estudada nas duas coletas anual 

de campo durante dez anos de monitoramento refletiam uma classificação de águas 

cloretadas, o que indica claramente a contribuição dos aerossóis marinhos. Parte das 

águas tinha cloreto associado a outros cátions, principalmente nas águas mais salinas.  

 

O ião Na+ é assimilado pela água através de trocas iônicas com argila-minerais, mas 

este pode ser proveniente também, da dissolução de feldspatos sódicos.  

 

Os íons Cl- originam-se de águas meteóricas e de sais concentrados no solo. Variações 

nas concentrações desses íons (Na+ e Cl-) são devidas aos diferentes posicionamentos 

dos pontos amostrados, em relação às zonas de recarga, descarga e da proximidade da 

costa (Figura 5.2.5-3). 

 

 

 

 

 

rNa+= 0,95Cl- + 0,03 

rNa+ = rCl- 
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Figura 5.2.5 - 3 Evolução anual da CE (µS/cm) vs a soma de Na+ e Cl- (mg/L) em função da média anual 

e da época (seca ou chuvosa) durante dez anos de monitoramento (PINA, 2014). 

 

O íon cloreto apresenta forte correlação com a condutividade elétrica tanto para o 

período seco como para o chuvoso o que não acontece com o íon de sódio o que nos 

leva a concluir que para além da dissolução de minerais, a introdução de águas residuais 

domésticas pode estar na origem de elevada concentração. 

 

CE  vs  Na+ +  Cl- 



Resultados e discussão 
 

 

 

PINA, APSA 2014 As águas subterrâneas e a vulnerabilidade aquífera da Ilha de Santiago - CV  133 
 

5.2.6 - POTÁSSIO - K+ 

 

O potássio é um dos metais alcalinos bastante abundantes na crosta terrestre, 

principalmente nas rochas ígneas. Ocorre em pequena quantidade nas águas 

subterrâneas devido a sua participação intensa em processos de troca iônica, além da 

facilidade de ser adsorvido pelos minerais de argila, é intensivamente consumido pelos 

vegetais.  

 

Principais fontes minerais são: feldspato potássico (KAlSi3O8) mica e leucitas, em 

rochas ígneas e metamórficas. Altas concentrações de potássio podem ser encontradas 

nos minerais de carnalite e silvanite, em evaporitos e são pouco resistentes ao 

intemperismo físico-químico.  

 

A razão iônica rNa+/rK+ obtida foi menor que um nas amostras justamente por se tratar 

de rochas sedimentares localizadas junto a costa (Anexo II, A4). Nas rochas ígneas a 

razão é de 1,09 (TRAN, 2004). 

 

No Quadro 5.2.6-1 estão representados os dados estatísticos básicos referentes à 

variação dos valores de potássio na água subterrânea por unidade hidrogeológica na ilha 

de Santiago. 

 

Quadro 5.2.6 - 1 Dados estatísticos dos valores de K+ (mg/L) nas águas subterrâneas das três unidades 

hidrogeológicas da ilha de Santiago (série de dados 2001-2010). 

 

Parâmetros Estatísticos 

Média das duas campanhas anuais 

Unidade          Unidade               Unidade 

   Base            Intermédia            Recente 

Média    18,7                16,3                        23,9 

Mediana    16,5                12,4                        17,9 

Valor Mínimo      6,5                  2,0                          6,2 

Valor Máximo    39,8                61,1                        61,5 

Desvio Padrão      9,0                10.9                        17,3 

Nº Poços Tubulares       18                   43                             0 

Nº Nascentes       10                   29                             0 

Nº Cacimbas   0                    0                           26 
 

Existe uma estreita correlação entre os catiões Na+ e de K+ com os valores da 

Condutividade Elétrica - CE, principalmente na costa leste da ilha de Santiago desde a 

Achada Baleia até a zona da Ribeira dos Flamengos. Esta presença pode estar associada 
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a fatores antrópicos como, por exemplo, a poluição agrícola sendo que o principal 

fertilizante utilizado na agricultura na ilha é o NPK (Nitrogênio, Fósforo e Potássio). 

Contudo, o metal alcalino apresenta limitada mobilidade em solução aquosa devido à 

fraca capacidade de retenção nos solos e nas argilas.  

Nas fraturas do Complexo Eruptivo Antigo – CA, onde foram identificados os 

feldspatoides, zeólitos (MATOS et al., 1979), registou-se valores significativos de 

potássio, fato que se justifica através da circulação de água ocorrer preferencialmente ao 

longo das zonas de fraturas para além de existirem zonas onde terá ocorrido 

metassomatismo potássico.  

Da análise da distribuição espacial de potássio nas águas subterrâneas da ilha de 

Santiago (Figura 5.2.6-1), nota-se que nos estatísticos básicos as concentrações mais 

elevadas são observadas na Unidade Aquífera Recente constituída pela formação do 

Monte das Vacas (MV) e aluviões.  
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Figura 5.2.6 - 1 Zoneamento hidroquímico do K+ (mg/L) na água subterrânea na ilha de Santiago, 

(PINA, 2014). 
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5.2.7 - CÁLCIO - Ca2+ 

Os sais de cálcio possuem de moderada a elevada solubilidade, sendo muito comum 

precipitar como carbonato de cálcio, (CaCO3), contribuindo como elemento maior para 

a dureza da água apresentando-se, em geral, sob a forma de HCO3
- e raramente como 

CO3
2-. Na presença de sais de Na+ e de K+ a solubilidade de CaCO3 aumenta. O cálcio é 

o elemento mais abundante existente na maioria das águas naturais e rochas, ocorrendo 

principalmente na calcita aragonite (CaCO3), e dolomita (CaMg(CO3)2), em rochas 

calcárias, sendo o plagioclásio e a apatita as maiores fontes de cálcio nas rochas ígneas.  

 

Outros iões de cálcio e de sulfato provêm de anidrita (CaSO4) e gipsite (CaSO4.2H2O). 

As águas naturais, com alto teor de CO2 em contato com rochas calcárias e dolomíticas, 

têm a propriedade de dissolvê-las, convertendo-as em bicarbonato de cálcio ou 

magnésio solúvel (FENZEL, 1988). 

 

As três principais reações na natureza envolvendo cálcio e magnésio (FENZEL, 1988). 

 

CaCO3 + H2O → Ca2+ + HCO3
- + OH- 

 

Ca(HCO3)2  → CaCO3 + CO2 + H2O 
 

 

Mg2+  +  2NaOH → Mg(OH)2  +  2Na+  

 

 

Nas proximidades de aterros sanitários, a água de cacimbas pode se tornar mais dura 

devido à lixiviação do aterro com água da chuva. Esta lixiviação pode ocorrer por duas 

maneiras: por serem os compostos de cálcio e magnésio diretamente dissolvidos pela 

água, ou devido à água de chuva dissolver o CO2 proveniente da decomposição de 

materiais orgânicos depositados no aterro sanitário e dissolver os componentes do solo 

que contém carbonatos causadores da dureza. 

 

Toda variação de temperatura e de pressão que leva à modificação do CO2 dissolvido 

nas águas subterrâneas refletirá sobre seu conteúdo em cálcio, ou seja, à solubilização 

do CaCO3, ou à sua precipitação. A incrustação de um filtro de um poço profundo por 

CaCO3 é uma das consequências deste processo. 

incrustação 

precipitação 

[Eq. (5.8)] 

[Eq. (5.9)] 

[Eq. (5.10)] 
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No Quadro 5.2.7-1 estão representados os dados estatísticos básicos referentes à 

variação dos valores de cálcio na água subterrânea por unidade hidrogeológica na ilha 

de Santiago. 

 

Quadro 5.2.7 - 1 Dados estatísticos dos valores de Ca+2 (mg/L) nas águas subterrâneas das três unidades 

hidrogeológicas da ilha de Santiago (série de dados 2001 - 2010). 

 

 

Parâmetros Estatísticos 

Média das duas campanhas anuais 

Unidade          Unidade               Unidade 

   Base            Intermédia            Recente 

Média   46,5                   60,8                    142,2 

Mediana   46,5                   29,0                    119,5 

Valor Mínimo   16,0                   11,0                      41,4 

Valor Máximo   90,4               1130,4                    366,9 

Desvio Padrão   20,6                 156                         99 

Nº Poços Tubulares      18                   43                             0 

Nº Nascentes      10                   29                             0 

Nº Cacimbas 0                     0                          26 
 

 

Dos principais catiões presentes nas águas subterrâneas da costa leste da ilha de 

Santiago o cálcio apresenta elevada concentração (Figura 5.2.7-1), devido à presença de 

algumas rochas carbonatadas junto ao litoral, e do contato com rochas sedimentares de 

origem marinha originam alguns processos geoquímicos, como: 

 

 Dissolução e/ou hidrólise: processos químicos que envolvem diretamente os 

materiais aquíferos (rochas/sedimentos) com calcita aragonite (CaCO3), 

dolomita (CaCO3.MgCO3), anidrita (CaSO4), e gipsite (CaCO3.2H2O), 

 

 Intrusão salina, por intercâmbio catiónico com o íon de sódio; 

 

 Dissolução de aerossóis. 
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Figura 5.2.7 - 1 Zoneamento hidroquímico de Ca+2 (mg/L) na água subterrânea na ilha de Santiago 

(PINA, 2014). 
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5.2.8 – MAGNÉSIO - Mg2+ 

O magnésio é um elemento cujo comportamento geoquímico é muito parecido com o do 

cálcio e, em linhas gerais, o acompanha. Diferente do cálcio apresenta alta solubilidade 

em CO3 ocorre geralmente sob a forma de bicarbonato e é muito raro nas águas 

subterrâneas devido a sua escassez geoquímica.  

 

Alguns minerais responsáveis pelas fontes de magnésio na água subterrânea são: Biotita 

(K(Mg,Fe)3), Antofilita (Mg,Fe)7 Si8O22) (OH)2 e Tremolita (Ca2Mg5 (Si8O22) (OH)2.  

 

O magnésio é um elemento importante dos diversos depósitos de sais de origem 

marinha, tais como: bischofita (MgCl2.6H2O); kieserita (MgSO4.H2O); hexahydrita 

(MgSO4.6H2O).(MgCl2.6H2O). Estes minerais são mais estáveis perante o 

intemperismo químico, do que os minerais fornecedores de cálcio, e a precipitação de 

MgCO3 não são comuns em águas naturais; porém, em caldeiras, a presença de 

Mg(HCO3)2 é indesejável por formar, em temperaturas elevadas, incrustações de 

MgCO3 (SZIKSZAY, 1993). 

 

As três principais reações na natureza envolvendo cálcio e magnésio (FENZEL, 1998). 

 

 MgCO3 + H2O  +  CO2 → Mg(HCO3)2  dissolução de magnesite; 

 

 CaMg(CO3)2 + 2H2O  +  2CO2 → Ca(HCO3)2  +  Mg(HCO3)2  dolomite 

 

 Mg(HCO3)2 → MgCO3  +  CO2  + H2O formação de incrustações de MgCO3  

 

No Quadro 5.2.8-1 estão representados os dados estatísticos básicos referentes à 

variação dos valores de magnésio nas águas subterrânea por unidade hidrogeológica na 

ilha de Santiago. 

 

 

 

 

 

 

 

[Eq. (5.11)] 

[Eq. (5.12)] 

[Eq. (5.13)] 
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Quadro 5.2.8 - 1 Dados estatísticos dos valores de Mg+2 (mg/L) nas águas subterrâneas das três unidades 

hidrogeológicas da ilha de Santiago (série de dados 2001-2010). 

 

 

Parâmetros Estatísticos 

Média das duas campanhas anuais 

Unidade          Unidade               Unidade 

   Base            Intermédia            Recente 

Média    54,3                 63,2                      121,4 

Mediana    51,6                27,2                         94,6 

Valor Mínimo    15,6                 8,2                          25,3 

Valor Máximo   103,1              958,1                      304,8 

Desvio Padrão    24,2               150,4                        86 

Nº Poços Tubulares     18                   43                              0 

Nº Nascentes     10                   29                              0 

Nº Cacimbas       0                    0                              26 
 

Da análise da distribuição espacial do magnésio nas águas subterrâneas da ilha de 

Santiago (Figura 5.2.8-1), observa-se valores de magnésio significativamente menores 

em relação ao cálcio, na zona da costa leste da ilha, e contribuindo, aproximadamente, 

com 1/3 para a dureza total. Na ilha de Santiago, a dolomita e a magnesite são 

importantes fornecedores de magnésio, tendo em vista que os processos químicos de 

dissolução do magnésio são essencialmente aos do cálcio (formadores da dureza), 

também, através da hidrólise dos silicatados e aluminiosilicatos, nomeadamente da 

olivina, e, menos frequente, a augita (MATOS ALVES et al., 1979).  

 

Nas três unidades hidrogeológicas, as águas subterrâneas apresentam a seguinte relação: 

rMg2+/rCa2+ >1 elemento caracterizador da dissolução ou de hidrólise maioritariamente 

de minerais magnesianos relativamente aos de cálcio (Anexo II – A4).  

 

Nos pontos amostrados junto à costa, geralmente pouco profundos (< 30 m) e nas 

nascentes, a concentração do cálcio é ligeiramente maior ao do magnésio com 

rCa2+/rMg2+ >2 o que leva a concluir que o estado de saturação magnesiana é atingido 

apenas nos poços tubulares (furos) e indicação de intrusão marinha. 
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 Figura 5.2.8 - 1 Zoneamento hidroquímico de Mg+2 (mg/L) na água subterrânea na ilha de Santiago 

(PINA, 2014). 
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5.2.9 - BICARBONATOS – HCO3
- 

O íon não sofre oxidação nem redução em águas naturais, porém, pode precipitar com 

muita facilidade como bicarbonato de cálcio (Ca(HCO3)2).  

Bicarbonatos e carbonatos em águas subterrâneas são derivados do CO2 na atmosfera e 

no solo, na infiltração de água de recarga, de soluções de rochas carbonatadas e reações 

com os minerais silicatados. Águas bicarbonatadas sódicas podem ser concentradas nos 

solos produzidos por evaporação. Na presença de bastante cálcio, o bicarbonato é 

retirado da água através da precipitação de CaCO3 (HISCOCK K, 2009). 

 

Existe forte relação entre o pH da água e a concentração do gás carbónico, dos HCO3
- e 

dos CO3
-2

 (pH <8,3; ausência de CO3
-2) e com a dureza total (HISCOCK K, 2009). 

 

 Dureza total  > alcalinidade total: a água contém dureza de HCO3
- e CO3

-2;  

 Dureza total = alcalinidade total: a água contém somente dureza de CO3
-2;   

 Dureza total < alcalinidade total: a água possui somente dureza de CO3
-2. O 

excesso de alcalinidade corresponde a CO3
-2 e HCO3

- de sódio e de potássio.   

 

No Quadro 5.2.9-1, estão representados os dados estatísticos básicos referentes à 

variação dos valores de bicarbonatos nas águas subterrânea por unidade hidrogeológica. 

 

Quadro 5.2.9 - 1 Dados estatísticos dos valores de HCO3
- (mg/L) nas águas subterrâneas das três 

unidades hidrogeológicas da ilha de Santiago (série de dados 2001-2010). 

 

 

Parâmetros Estatísticos 

Média das duas campanhas anuais 

Unidade          Unidade               Unidade 

   Base            Intermédia            Recente 

Média   293,6                232,3                    183,2 

Mediana   287,5                222,0                    171,1 

Valor Mínimo   155,5                 94,0                      78,0 

Valor Máximo   637,0                557,5                      387 

Desvio Padrão   125,6                 88,5                      85,8 

Nº Poços Tubulares      18                    43                             0 

Nº Nascentes      10                    29                             0 

Nº Cacimbas        0                     0                            26 
 

Os valores mais altos da concentração de bicarbonatos são encontrados na Unidade 

Aquífera de Base e nos basaltos onde o mineral predominante é a piroxênio resultante 

da hidrólise de silicatos com alguma presença dos feldspatos (Figura 5.2.9 – 1). 
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Figura 5.2.9 - 1 Zoneamento hidroquímico de HCO3
- (mg/L) na água subterrânea na ilha de Santiago 

(PINA, 2014). 
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Do gráfico da Figura 5.2.9 – 2 verifica-se que os pontos de amostragem que apresentam 

picos elevados como, por exemplo, o FT-13; FT-81 e 52-154 pertencem a Unidade 

Aquífera de Base e os pontos como por exemplo FBE – 170 e SST – 38 pertencem a 

Unidade Aquífera Intermédia onde a dissolução de carbonatos (calcita aragonite) é um 

processo importante na neutralização da acidez do meio, controlando a composição 

química da água subterrânea pelo consumo de protões e pela solubilização de Mg2+e de 

Ca2+. Em comparação à composição média nas águas subterrâneas, magnésio e cálcio 

são significativamente mais enriquecidos que sódio e potássio nas águas o que pode 

estar relacionado à adsorção seletiva. Para a correlação cálcio-bicarbonato, verifica-se a 

provável contribuição de CO2 atmosférico e de CO2 contido no solo, bem como da 

oxidação da matéria orgânica para o acréscimo no conteúdo final de bicarbonato – 

espécie principal conforme os resultados do diagrama de PIPER. 

A correlação com a Unidade Aquífera Recente zona aluvionar (rochas sedimentares) é 

praticamente insignificante.  

 

 

Figura 5.2.9 - 2 Concentração de HCO3
- vs Ca2+ (meq/L) nos pontos de amostrados junto a costa durante 

dez anos de monitoramento (PINA, 2014). 
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Além da capacidade de neutralização dos carbonatos, os feldspatos, as micas e os 

argilominerais exercem tamponamento adicional às soluções ácidas. Esses processos 

são notadamente importantes nos aquíferos mais profundos confinados a semi-

confinados, onde é mais efetiva a interação rocha-água devido ao maior tempo de 

residência que nos aquíferos freáticos, o que é refletido pelo maior conteúdo iônico dos 

primeiros. 

 

O processo de dissolução de carbonatos é sugerido pela boa correlação positiva que 

ocorre entre cálcio, bicarbonato e pH, Figuras (5.2.2-2 e 5.2.9-3). A dissolução da 

calcita Equação (5.8) resulta numa razão teórica HCO3
-/Ca2+ próxima de 1,5 que é 

aproximadamente quatro (4) vezes menores que ao valor observado nas águas 

subterrâneas pertencentes as Unidades Aquíferas de Base e a Intermédia e 

principalmente nos pontos de maior profundidade (≥100 m). A origem do bicarbonato, 

portanto, não está restrita à dissolução da calcita, exigindo outras fontes, como, por 

exemplo, a dissolução de CO2 atmosférico e a decomposição de matéria orgânica. 

 

A calcita possui maior solubilidade em meios ácidos, sendo a correlação positiva do 

bicarbonato e do cálcio com o pH decorrente de uma condição de subsaturação desse 

mineral, conforme apontam os resultados da modelagem geoquímica. 

 

 

Figura 5.2.9 - 3 Concentrações de HCO3
- vs Ca2+ nas águas subterrâneas da ilha de Santiago 

 (PINA, 2014). 

------ Curva de dissolução de calcita 

Y = 0,13x + 0,16 
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Figura 5.2.9 - 4 Razões iônicas (meq.L-1) entre o quociente das concentrações de Cl-/(Cl- + HCO3
-) e CE 

vs pontos  de amostrados junto a costa durante dez anos de monitoramento (PINA, 2014). 

 

A reta de correlação obtida do gráfico da figura 5.2.9 – 4 é bastante alta: y = 23,69x + 

2.194,29 o que leva a deduzir que as variações de CE com o tempo (2001 – 2010) não 

estão associadas ao mesmo elemento químico ou não constante numa captação 

individual (poços tubulares, nascentes ou cacimbas) ou área determinada. Os pontos 

amostrados onde registraram valores de CE superiores a 2.000 µS/cm e 

consequentemente teores de sais alto (1.000 mg/L de STD), deixaram de pertencer à 

rede de monitoramento da instituição ANAS, ou seja, abandonados.  
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5.2.10 – SULFATOS - SO4
-2 

São sais altamente deliquescente e moderadamente solúveis a muito solúveis, exceto os 

sulfatos de estrôncio (SrSO4) e os de bário (BaSO4), ocorrem em águas naturais 

superficiais e subterrâneas. As concentrações variam de acordo com as condições 

ambientais. As águas subterrâneas que percolam áreas com formação de gesso (gipsite – 

CaSO4) contêm alto teor de sulfato devido à boa solubilidade (2,5 g da CaSO4/L) e nos 

pontos de água situados em locais de queima de substâncias como o enxofre, o carvão e 

óleo mineral através da lavagem do ar com a chuva. Normalmente, as águas superficiais 

contêm 10-30 mg de SO4
2-/L, e praticamente ausentes em áreas de exploração de 

petróleo (HISCOCK K, 2009).   

 

No Quadro 5.2.10-1 estão representados os dados estatísticos básicos referentes à 

variação dos valores de sulfatos nas águas subterrânea por unidade hidrogeológica na 

ilha de Santiago. 

 

Quadro 5.2.10 - 1 Dados estatísticos dos valores de SO4
-2 (mg/L) nas águas subterrâneas das três 

unidades hidrogeológicas da ilha de Santiago (série de dados 2001-2010). 

 

 

Parâmetros Estatísticos 

Média das duas campanhas anuais 

Unidade          Unidade               Unidade 

   Base            Intermédia            Recente 

Média    71,4                  41,7                    127,5 

Mediana    56,5                  27,0                      95,5 

Valor Mínimo    10,3                   6,0                      18,2 

Valor Máximo   210,9                 365                     432,0 

Desvio Padrão    49,6                 51,8                     100,7 

Nº Poços Tubulares     18                     43                           0 

Nº Nascentes     10                     29                           0 

Nº Cacimbas       0                      0                           26 
 

Valores altos da concentração de sulfatos são encontrados nas Aluviões e nos depósitos 

das vertentes pertencentes à Unidade Aquífera Recente e na formação dos Órgãos na 

zona centro-Este da ilha (Figura 5.2.10-1) ultrapassando o Valor máximo Admissível da 

norma – OMS sendo de 250 mg/L – SO4
2-. Na zona de costa onde se observa plumas 

localizadas deve-se ao fato de que é um dos iões mais abundantes na água do mar. 
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Figura 5.2.10 - 1 Zoneamento hidroquímico de SO4
-2 (mg/L) na água subterrânea na ilha de Santiago 

(PINA, 2014). 
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5.2.11 – NITRATOS – NO3
- 

O nitrato é muito solúvel e dificilmente precipita. Em meios redutores, tem tendência de 

ser estável, podendo passar a N2 ou NH4
+ e muito raramente para NO3

-, em meio 

oxidante. É muito móvel e altamente deliquescente, podendo ser removido das camadas 

superiores do solo para a água (BOWER, 1978). 

 

O nitrato ocorre em geral em pequenas concentrações, representando o estágio final da 

oxidação da matéria orgânica de compostos nitrogenados reduzidos. Esse processo é 

chamado de nitrificação, no qual dois géneros de bactérias participam: nitrosomonas, 

que oxidam o amônio a nitrito, e nitrobactéria, que oxida o nitrito a nitrato. 

 

Teores acima de 45 mg/L podem ser indicativos de contaminação da água subterrânea 

por atividades antrópicas, tais como esgotos, fossas sépticas, depósitos de lixos, 

cemitérios, adubos nitrogenados ou resíduos de animais. Os resíduos de produtos 

proteicos provenientes de esgotos e fezes são ricos em nitrogênio e se decompõem em 

nitratos na presença de oxigênio, de acordo com o ciclo de nitrogênio (nitrogênio 

orgânico, amônia, nitrito e nitrato). 

 

No Quadro 5.2-11-1 estão representados os dados estatísticos básicos referentes à 

variação dos valores de nitratos nas águas subterrânea por unidade hidrogeológica na 

ilha de Santiago. 

 

Quadro 5.2.11 - 1 Dados estatísticos dos valores de NO3
- (mg/L) nas águas subterrâneas das três 

unidades hidrogeológicas da ilha de Santiago (série de dados 2001-2010). 

 

 

Parâmetros Estatísticos 

Média das duas campanhas anuais 

Unidade          Unidade               Unidade 

   Base            Intermédia            Recente 

Média    10,1                  21,3                       15,8 

Mediana     9,6                   15,8                       11,3 

Valor Mínimo     1,7                     1,5                         2,2 

Valor Máximo    23,0                  66,7                       43,7 

Desvio Padrão     6,1                   19,9                       12,2 

Nº Poços Tubulares     18                      43                            0 

Nº Nascentes     10                      29                            0 

Nº Cacimbas       0                       0                            26 
  



Resultados e discussão 
 

 

 

PINA, APSA 2014 As águas subterrâneas e a vulnerabilidade aquífera da Ilha de Santiago - CV  150 
 

Valores altos da concentração de nitratos é registrado na Unidade Aquífera Recente, 

sendo zonas agrícolas onde o terreno é regado com água que forma um aquífero livre 

sob toda a zona e cuja captação é efetuada principalmente através de cacimbas (poços) e 

alguns poços tubulares (furos). A qualidade da água era tanto pior quanto maior a vazão 

de extração e deteriorava-se com a continuidade de explotação de cada captação 

levando, em certos casos, ao seu abandono como exemplos os pontos de água 

denominados: FBE-44; FBE-90; FBE-151; SST-10; SST-15 e a nascente 52-22/24. 

Registro observado e que constituem preocupação é o valor pontual da concentração de 

NO3
- = 66,7 mg/L na Unidade Aquífera Intermédia. Na referida unidade, o valor 

mínimo é de 1,5 mg/L existem apenas pontos de água profundos. (Figura 5.2.11-1).  

 

A OMS propôs o valor guia para NO3 e NO2
- admitindo que o potencial 

methemoginêmico dos NO2 é dez vezes superior ao dos NO3 (em termos de moles), o 

que conduziu a um valor guia provisório de 3 mg/L - NO2
-. Foram também 

regulamentados teores máximos para nitratos e nitritos na indústria alimentar não tendo 

sido considerada a Dose Diária Admissível (DDA) para vegetais, principais 

fornecedores deste composto ao Homem.  

Contudo, ganhos significativos foram alcançados na exigência da norma europeia 98/83 

de manter 0,1 mg/L de nitritos nas instalações de tratamento exigindo que (Equação 

5.14) seja cumprida: 

   
1

3

2

50

3


NONO
 

O valor de 0,1 mg / L para o NO2 deve ser alcançado pela água, nas instalações no 

início do tratamento (VILAGINÉS R, 2003). 

O interesse crescente sobre a toxicidade dos nitratos tem conduzido à realização de 

inúmeros estudos de avaliação dos teores de nitratos e nitritos em amostras de vegetais 

frescos. Embora estes teores estejam dependentes de vários fatores relacionados, quer 

com a planta, quer com o solo e condições climáticas (temperatura, insolação, 

umidade...), o uso incorreto de fertilizantes azotados na agricultura cabo-verdiana é um 

dos aspetos que mais influência sobre os níveis de nitratos encontrados.  

[Eq. (5.14)] 
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 Figura 5.2.11 - 1 Zoneamento hidroquímico de NO3
- (mg/L) na água subterrânea na ilha de Santiago 

(PINA, 2014). 



Resultados e discussão 
 

 

 

PINA, APSA 2014 As águas subterrâneas e a vulnerabilidade aquífera da Ilha de Santiago - CV  152 
 

As principais culturas são hortícolas (batata, cenoura, couve, cebola, alface e tomate) e 

grande parte desta produção tem como destino os próprios produtores e a venda em 

mercados regionais. Constitui motivo de inquietação uma vez que estes produtos são de 

grande consumo diário e fazem parte da dieta tradicional cabo-verdiana. Sem alarmismo 

desnecessário, na grande parte da ilha a concentração é inferior a 50 mg/L porém, a 

fonte de contaminação pode-se estender, mesmo com baixa concentração, devido a 

orografia acentuada na ilha facilitando a migração do fluxo hídrico em direção a costa. 

Os locais agrícolas onde foram identificadas concentrações preocupantes são no interior 

centro - leste, pertencentes à zona semiárida afetadas com chuvas torrenciais típicas 

favorecendo consequentemente o efeito do lixiviamento devido à fragilidade dos solos.  

A consequência direta desta moda ou necessidade do uso de fertilizantes de forma 

incorreta na agricultura cabo-verdiana é observada não apenas nos inúmeros hectares 

agrícolas abandonados, antes, todavia, terras férteis como nos anos subsequentes 2001 – 

2010 conforme a Figura 5.2.11-2. 

Os nitratos não existem em condições naturais, ou seja, pristinas. A evolução dos 

compostos azotados na qualidade de água na ilha de Santiago, independentemente da 

contaminação difusa pode estar associada outras origens: 

 

 Fossas sépticas (águas residuais e esgotos domésticos), consequência do 

saneamento básico deficiente; Poços mal construídos e abandonados. 

 

Figura 5.2.11 - 2 Projeção e distribuição da concentração de NO3
- (mg/L) na água subterrânea na ilha de 

Santiago (PINA, 2014). 



Resultados e discussão 
 

 

 

PINA, APSA 2014 As águas subterrâneas e a vulnerabilidade aquífera da Ilha de Santiago - CV  153 
 

5.3. PRINCÍPIOS DE CLASSIFICAÇÃO DAS ÁGUAS  

Nos estudos de águas subterrâneas, na maioria das situações é necessário descrever a 

concentração ou abundância relativa dos constituintes, o padrão da variabilidade ou, 

ainda, deduzir sobre a procedência da água. Sob esses aspetos, os métodos de 

representação gráfica são bastante úteis. 

 

Para uma avaliação espaço-temporal de um conjunto de dados, são frequentemente 

utilizados métodos gráficos, que podem ser elaborados por softwares específicos 

simplificando o manejo de grande quantidade de dados e, em especial, quando se tratam 

de fazer análises comparativas entre várias análises de água de um mesmo ponto em 

épocas diferentes ou distintos lugares. 

 

São úteis não apenas para indicar a qualidade da água para um determinado fim, ou uso, 

mas, também, para ilustrar variações na qualidade, enfatizar diferenças e similaridades. 

Existem várias formas gráficas de apresentação dos resultados de análises químicas 

desde diagramas colunares, diagrama radial Tickel, diagrama de Stiff, diagrama semi-

logarítimo de Schoeller, diagrama triangular simples, entre outros, e diagrama triangular 

de PIPER usado nesta Tese.  

 

5.3.1 – DIAGRAMA DE PIPER 

 

O diagrama triangular de PIPER (1944), com frequência é usado para classificar o tipo 

químico da água subterrânea, de acordo com a espécie predominante, e também para 

definir a sua evolução química. 

 

Neste, distinguem-se três campos com os dados representados em % e meqL-1: o 

triângulo dos catiões (Ca2+, Mg2+, Na+, K+), o triângulo dos aniões (SO4
2-, Cl-, HCO3

- + 

CO3
2-) e o losângulo onde os pontos encontrados nos triângulos anteriores são 

projetados. 

 

O diagrama de PIPER é uma técnica útil para descrever o comportamento de vários iões 

ou definir a hidroquímica de uma área, quando se necessita de um grande número de 

curvas ou figuras. 
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O diagrama de PIPER foi construído com amostras de diferentes origens: poços 

tubulares, cacimbas e nascentes monitorados pelo INGRH - ANAS. 

 

A Figura 5.3.1-1 apresenta a distribuição da fácies hidroquímicas na Unidade 

Hidrogeológica Base das amostras recolhidas nos poços tubulares e nas nascentes. 

 

Figura 5.3.1 - 1 Distribuição da fácies hidroquímicas na Unidade Hidrogeológica de Base, na ilha de 

Santiago (PINA, 2014). 

A classificação da água é feita com base nas espécies mais abundantes, dentre os 

constituintes principais, o catião ou anião que perfaz mais de 50% do conteúdo iónico 

total e classifica a água de acordo com a espécie predominante. Na Unidade Aquífera de 

Base as águas são Bicarbonatadas-Sódicas, (HCO3
- - Na) (Figura 5.3.1-1). 

A estimativa dos STD na água pertencente à Unidade Aquífera de Base é obtida pela 

multiplicação da CE por um fator igual à 0,65 (Figura 5.3.1-2). Este valor é tido como 

satisfatório para águas não muito salinas, a 18 ºC. Para águas muito salgadas (salinidade 

≥ 30%0), exemplo dos pontos: FT-13 e 49-118, ou muito ácidas, a estimativa aqui 

gerada deve ser desprezada. As duas amostras classificadas como água doce (salinidade 

≤ 5%0) pertencem as nascentes, 55-538 e 58-257.  

18 Poços Tubulares 

10 Nascentes 
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Figura 5.3.1 - 2 Classificação em termos dos STD na Unidade Hidrogeológica de Base, na ilha de 

Santiago (PINA, 2014). 

A Figura 5.3.1-3 apresenta a distribuição da fácies hidroquímicas na Unidade 

Hidrogeológica Intermédia das amostras recolhidas nos poços tubulares e nas nascentes. 

 

Figura 5.3.1 - 3 Distribuição da fácies hidroquímicas na Unidade Hidrogeológica Intermédia, na ilha de 

Santiago (PINA, 2014). 

Na Unidade Aquífera Intermédia as águas são Bicarbonatadas-Sódicas (HCO3
- - Na) 

(Figura 5.3.1-3). 

 

A estimativa dos STD na água pertencentes à Unidade Aquífera Intermédia foi obtida 

pela multiplicação da CE pelo fator de 0,65 a 18 ºC (Figura 5.3.1-4). Para águas muito 

  50 Poços Tubulares 

  29 Nascentes 
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salgadas, exemplo dos pontos: 52-42, SST-15, SST-10, SST-34, FT-44 e FT-78, ou 

muito ácida, a estimativa aqui gerada devem ser desprezadas.  

 

Figura 5.3.1 - 4 Classificação em termos dos STD na Unidade Hidrogeológica Intermédia, na ilha de 

Santiago (PINA, 2014). 

A Figura 5.3.1-5 apresenta a distribuição da fácies hidroquímicas na Unidade 

Hidrogeológica Recente das amostras recolhidas apenas nas cacimbas. 

 

Figura 5.3.1 - 5 Distribuição da fácies hidroquímicas na Unidade Hidrogeológica Recente, na ilha de 

Santiago (PINA, 2014). 

Na Unidade Aquífera Recente as águas são Cloretadas – mistas (Figura 5.3.1-5). Na 

distribuição da principal fácies hidroquímicas no diagrama de PIPER (Figura 5.3.1-5), 

constata-se a existência de águas Mistas. A lixiviação através do solo tem sido 

identificada como a maior responsável pela ocorrência de agroquímicos na água 

   26 Cacimbas  
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subterrânea onde o nível estático é pouco profundo e os perfis naturais do solo podem 

atenuar ativamente a passagem de poluentes. 

 

O STD da água pertencente à Unidade Aquífera Recente está exposto na Figura 5.3.1-6.  

 

Figura 5.3.1 - 6 Classificação em termos dos STD na Unidade Hidrogeológica Recente, na ilha de 

Santiago (PINA, 2014). 

A composição química das águas subterrâneas da Unidade Aquífera de Base e 

Intermédia apresentam características similares e são bicarbonatadas sódicas, diferentes 

da Unidade Aquífera Recente a qual é cloretada – mista área cuja permeabilidade é alta 

(10<K<100 m/dia) e onde as cacimbas têm profundidade inferior a 25 metros. 

 

O padrão ou tendência da dispersão dos pontos nos triângulos individuais dos catiões 

(Na+, Ca2+, Mg2+) e dos aniões (Cl-, SO4
2-, HCO3

-) no diagrama de PIPER das Figuras 

5.3.1-1, 5.3.1-3 e 5.3.1-5 indicam reações de precipitação ou de dissolução, troca de 

iões e misturas de águas. 

 

Para a classe HCO3 – Na, presentes nas Unidades Aquíferas de Base e Intermédia, as 

reações químicas exibem uma tendência linear em direção a um dos vértices do 

triângulo dos catiões, Na+ e dos aniões Cl- ilustrando características das águas 

associadas a salmouras embora com litologias diferentes. 

 

Muita pesquisa tem sido desenvolvida, mas existe, ainda, uma grande lacuna para a 

compreensão dos problemas relacionados ao comportamento da água e migração dos 

constituintes químicos nas condições diversificadas de micro climas existentes na 

região. 
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5.3.2 – ANÁLISE FATORIAL DE COMPONENTES NAS ÁGUAS 

Para a interpretação dos dados procedeu-se a uma análise fatorial de componentes, em 

que para além das variáveis que dizem respeito aos parâmetros químicos, também se 

tiveram em conta variáveis de natureza qualitativa, nomeadamente a posição 

topográfica dos locais de amostragem.  

Para este tipo de análise foi necessário converter os valores das variáveis de forma a 

obter uma matriz apenas de zeros e uns (dados ordinais). Para tal e para cada variável, 

foram criadas classes definidas dos constituintes químicos maiores a partir da análise 

dos resultados químicos, clusters e procurando que cada classe tivesse um número 

semelhante de parâmetros. Desta formam criadas várias classes (Quadro 5.3.2-1).  

 

 

Quadro 5.3.2 - 1 Divisão das variáveis em classes. 

 

PARÂMETROS 

UNIDADES HIDROGEOLÓGICAS 

UNIDADE DE BASE UNIDADE INTERMÉDIA UNIDADE RECENTE 

Fatorial 1 Fatorial 2 Fatorial 3 

pH pH1: 6,3 ≤ pH ≤ 7,6 pH2: 6,0 ≤ pH ≤ 8,1 pH3: 6,6 ≤ pH ≥ 7,5 

CE CE1: 481 ≤CE ≤ 2.750 CE2: 370 ≤ CE ≤ 5.280 CE3: 503 ≤ CE ≤ 8.560 

Ca2+ Ca1: 16 ≤ Ca2+ ≤ 90,4 Ca2: 11 ≤ Ca2+ ≤ 1.130,4 Ca3: 41 ≤ Ca2+ ≤ 366,6 

Mg2+ Mg1: 15,6 ≤ Mg2+ ≤ 103,1 Mg2: 8,2 ≤ Mg2+ ≤ 958,1 Mg3: 25,3 ≤ Mg2+ ≤ 304,8 

Na+ Na1: 19,7 ≤ Na+ ≤ 68,8 Na2: 113 ≤ Na+ ≤ 827,1 Na3: 69 ≤ Na+ ≤ 112,6 

K+ K1: 6,5 ≤ K+ ≤ 39,8 K2: 2 ≤ K+ ≤ 61,1 K3: 6,2 ≤ K+ ≤ 61,5 

HCO3
- Bic1: 155,5 ≤  HCO3

- ≤ 637 Bic2: 94 ≤  HCO3
- ≤ 557,5 Bic3: 78 ≤  HCO3

- ≤ 387 

SO4
2- Sf1: 10,3 ≤ SO4

2- ≤ 210,9 Sf2: 6 ≤ SO4
2- ≤ 365 Sf3: 18,2 ≤ SO4

2- ≤ 432 

Cl- Cl1: 45,1 ≤ Cl- ≤ 529,7 Cl2: 27 ≤ Cl- ≤ 2.139 Cl3: 96,7 ≤ Cl- ≤ 2.297,2 

NO3
- Nit1: 1,7 ≤ NO3

- ≤ 23 Nit2: 1,5 ≤ NO3
- ≤ 66,7 Nit3: 2,2 ≤ NO3

- ≤ 43,7 

Posição 

topográfica: 

 

Vales, encosta, outra topografia. 

 

Considerou-se 133 amostras de água subterrânea e todas as variáveis acima referidas, 

com as respetivas classes, diferenciaram-se três fatores que explicam, no seu conjunto, 

51,55% da variância (Quadro 5.3.2 - 2).  
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Quadro 5.3.2 – 2 Relação da variância explicada por cada um dos fatores resultantes da análise fatorial 

de componentes com 133 amostras e 10 variáveis. 

 

FATOR VALOR 

PRÓPRIO 

% DA VARIÂNCIA 

EXPLICADA 

% 

ACUMULADA 

1 0,43 26,92 26,92 

2 0,25 15,49 42,41 

3 0,15 9,14 51,55 

 

Dos resultados da análise fatorial realizada evidencia-se que o peso de algumas 

variáveis não é significativo para nenhum dos fatores. Em particular: - a posição 

topográfica das captações - vales, encosta - não é discriminatória em nenhum dos 3 

fatores, o que significa que a topografia não influencia as características 

hidrogeoquímicas.  

 

Considerando apenas as mais influentes, realizou-se nova análise de componentes 

considerando as seguintes variáveis: CE, Ca
2+

, Mg
2+

, Na
+

, HCO3

-

, SO4

2-

, Cl
-

, NO3

-

, nas 

três unidades hidrogeológicas. Também se excluíram as amostras com CE≤ 500 μS/cm 

por se afastarem muito do conjunto. Assim realizou-se uma análise de componentes 

com 46 amostras e 8 variáveis (Anexo II, A4).  

 

Os resultados apontaram que a discriminação dada por cada fator dá as mesmas 

indicações da análise de componentes em que se consideraram todas as amostras e todas 

as variáveis. Contudo torna-se mais representativa na medida em que, os três primeiros 

fatores explicam 68,02% da variância, em vez de 51,55% (Quadro 5.3.3-3).  

 

Quadro 5.3.2 – 3 - Relação da variância explicada por cada um dos fatores resultantes da análise fatorial 

de componentes com todas as amostras com CE >500 μS/cm (46) e com as variáveis mais influentes (8). 

 

FATOR VALOR 

PRÓPRIO 

% DA VARIÂNCIA 

EXPLICADA 

% 

ACUMULADA 

1 0,47 33,60 33,60 

2 0,30 21,42 55,02 

3 0,18 13,00 68,02 
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A análise fatorial das águas na ilha de Santiago indicou três fatores que explicam 

68,02% da variância total, compostos por oito parâmetros e sua ponderação. Estes 

fatores são: 

 

 Fator 1: CE; Cl-; Na+; Mg2+ e K+. 

 Fator 2: CE; Ca2+; Mg2+; HCO3
- e pH. 

 Fator 3: NO3 e SO4
-2 

 

O Fator 1 representa a presença de aerossóis marinhos, composto, principalmente, por 

NaCl – composta pelas amostras de água localizadas na Unidade Aquífera Recente de 

tipo cloretadas – mistas o que se traz nos processos naturais de dissolução de Mg
2+

, Na
+

, 

Cl
-

, K
+ 

e consequentemente no aumento de mineralização da água. 

 

A composição padrão da água de mar apresenta as seguintes características 

(LARAQUE, 1991): Na+ (76,9%) > Mg2+ (18,0%) > Ca2+ (3,3%), onde os números 

entre parênteses são os percentuais em meqL-1. Os valores para os aniões são Cl- 

(90,5%) > SO4
-2 (9,2%) > HCO3

- (0,3%).  

 

O Fator 2 carrega traços de carbonatos, principalmente do tipo dolomita, mostrados 

pela presença de Ca2+, Mg2+ e HCO3
- relacionados também ao pH – composta pelas 

amostras de água localizadas na Unidade Aquífera de Base e na Unidade Aquífera 

Intermédia de tipo bicarbonatadas – sódicas e representa processos de intemperismo.  

A razão iônica encontrada na ilha de Santiago entre rMg2+/rCa2+>1 (Anexo II, A4) e 

caracteriza o fluxo através de rocha básica, com possível influência de terrenos 

dolomíticos ricos em silicatos magnesianos. Fator 2, também mostra a presença de 

nitratos decorrente de contaminação. 

 

O Fator 3 indica poluição pela presença dos compostos azotados. Esta contaminação 

ocorre em áreas agrícolas e nas áreas com grande número de fossas sépticas, ausência 

de sistema de esgoto e pela vulnerabilidade da água subterrânea nas formações 

aluvionares que condicionam estes resultados. 
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A Figura 5.3.2-1 apresenta o Fator 1 versus Fator 2; ela é a projeção do espaço 

hexadecimal no espaço bidimensional correspondente a cada fator separado com os 

centróides de cada parâmetro. 

 

Nestas águas, o Mg2+ e Na+ são os catiões com maior representatividade, dois fatores 

com origem nos aerossóis marinhos e na dissolução de dolomita e que se associam 

facilmente ao íon cloreto formando NaCl (halita) e Mg(Cl)2. 

 

 

 

Figura 5.3.2 - 1 – Fator 1 versus Fator 2 da análise das respetivas Unidades Hidrogeológicas: projeção no 

plano do centróide de cada parâmetro (PINA, 2014). 

 

A heterogeneidade do conjunto fez com que os fatores explicassem somente 68,02% de 

variância total, o que enfraquece a representatividade dos três processos no sistema.  

 

O único processo claramente representado foi a contribuição dos aerossóis marinhos 

(Figura 5.3.2 – 2) onde a ocorrência da CE vs o seu conjunto Cl-; Mg2+; Ca2+; Na+ de 

cada linha por meio da distância euclidiana calculada é significativa. O que não 

acontece em relação ao centróide da média dos valores entre a CE vs pH e SO4
2- 

demonstrando o quão ‘longe’ uma ocorrência está da outra.  
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Figura 5.3.2 - 2 – Análise fatorial com todas as amostras (PINA, 2014). 

 
 

A presença de nitratos também pode ser explicada por processos de fermentação 

orgânica de dejetos animais ou de trocas iônicas nos sedimentos. Contudo, não foi 

possível identificar se o processo de contaminação é recente (presença de NH4
+) pelas 

fossas ou se é antiga por falta de dados dos parâmetros, NO2
- e NH4

+. 

 

Os fatores que maior peso exerce nas características químicas relacionam-se com 

processos de interação água-rocha, permitindo distinguir claramente as águas 

provenientes da Unidade Aquífera Recente onde afloram formações aluvionares (rochas 

sedimentares) das restantes (Unidade Aquífera de Base e Unidade Aquífera Intermédia).  

 

A Unidade Aquífera de Base e a Intermédia por pertencerem a mesma litologia 

apresentam reflexos comuns na qualidade natural da água subterrânea e na direção e 

sentido de fluxo, facto confirmado na Figura 5.2.9-2.  

 

Quanto aos fatores secundários, relacionados com processos de origem antropogénica, 

distingue-se um que parece relacionar-se com atividades agrícolas, responsável pelo 

aumento, sobretudo de nitrato, provavelmente devido à concentração de sais ao nível do 

solo, resultante da rega, do uso incorreto de fertilizante NPK e, outro, relacionado com 

contaminação por efluentes urbanos, responsável pelo aumento de nitrato e de cloreto.  
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5.4 – QUALIDADE DA ÁGUA DA BARRAGEM DE POILÃO – fins agrícolas 

 

A classificação da qualidade da água de irrigação utilizada mundialmente por mais de 

20 anos foi desenvolvida pelo Laboratório de Salinidade de Riverside (RICHARDS, 

1954) levando em conta a CE e a Razão de Adsorção de Sódio (RAS) e os valores 

médios obtidos foram com base em áreas irrigadas. 

 

Entretanto, durante as últimas décadas, consideráveis opiniões têm sido produzidas 

depois da utilização destas águas em áreas de regiões de clima árido e no semiárido. No 

centro destas discussões, em 1976 a FAO desenvolveu um novo guia para uma rápida 

avaliação do uso destas águas que foi parcialmente reformulado por AYERS e 

WESTCOT, (1991) (Quadro 5.4-1). 

Quadro 5.4 - 1 Classificação da água de irrigação quanto aos riscos de sodicidade (AYRRES & 

WESTCOT, 1991). 

RAS 

(mmol)1/2 

CLASSES DE SODICIDADE 

S1 (sem problemas) S2 (problemas crescentes) S3 (problemas severos) 

CE (µS/cm) 

0 – 3 >700 700 – 200 ‹200 

3 – 6 >1200 1200 – 300 ‹300 

6 – 12 >1900 1900 – 500 ‹500 

12 – 20 >2900 2900 – 1300 ‹1300 

20 - 40 >5000 5000 - 2900 ‹2900 
 

Normalmente, águas das zonas áridas ou em épocas mais secas do ano apresentam 

maior teor de sais; águas subterrâneas, em geral, são mais salinas do que as águas dos 

rios e as próximas da foz contêm mais sais do que próximas à nascente (DIELEMAN, 

1980).  

 

A avaliação dos riscos de salinização (Quadro 5.4-2), de uma determinada área para fins 

de irrigação não poderá ser feita simplesmente pela qualidade da água, pois seus efeitos 

dependem das características do solo, da tolerância das culturas a serem plantadas, das 

condições climáticas locais e do manejo da irrigação e drenagem, além de suas 

características físico-químicas (FRENKEL, 1984). Desse modo, a qualidade da água de 

irrigação pode ser considerada como um importante fator, mas nunca deve ser 

esquecido que ela é tão-somente um dos fatores e que não é possível desenvolver um 

sistema de classificação que possa ser utilizado sob todas as circunstâncias. 
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Quadro 5.4 – 2 Classificação da água de irrigação quanto ao risco de salinidade (FRENKEL (1984) e 

PIZARRO (1985)). 

Classes de Salinidade Riscos de Salinidade Faixas de CE (µS/cm) 

C1 Baixo ‹750 

C2 Médio 750 – 1500 

C3 Alto 1500 – 3000 

C4 Muito alto 3000> 

 

Na realidade, não existe um limite fixo da qualidade das águas e seu uso é determinado 

pelas condições que controlam a acumulação dos sais e seus efeitos nos rendimentos das 

culturas.  

 

No que se refere à qualidade das águas para a irrigação, a classificação mais utilizada é 

aquela proposta pelo USDA, (1982) que relaciona a concentração de sais solúveis, como 

indicadora do perigo de salinização do solo, e a Razão de Adsorção de Sódio (RAS), 

como indicadora de perigo de sodificação.  

 

A concentração de sais solúveis pode ser adequadamente doseada, para fins de 

classificação, em termos de CE em µS/cm a 25ºC.  

 

Os resultados da análise de água da Barragem de Poilão (Outubro de 2009) estão 

exibidos no diagrama do USSL, apresentado na Figura 5.4-1. 

 

Figura 5.4 - 1 Apresentação do diagrama do USSL, onde estão inseridos os resultados das análises de 

água da Barragem de Poilão (Outubro de 2009). 
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Legenda: 

 

¤  Serrado, afluente da barragem de Poilão (córregos estreitos de aspeto límpido); 

¤  Região litorânea do reservatório (açude eutrofizado, lixo e bastante assoreado); 

¤  Região limnética do reservatório (açude eutrofizado, lixo e bastante assoreado); 

¤ S.J. dos Órgãos (córregos estreitos de aspeto límpido que fluem para a    barragem). 

 

Recorrendo à classificação do Quadro 5.4-3 (USDA, 1982), a água dos corpos de água 

da Barragem de Poilão, para fins agrícolas, apresenta valores de concentração de 

clorofila a (biomassa alga) bastante enriquecida por nutrientes e infestação por 

macrofitas - eutrófica.  

Quadro 5.4 - 3 Classificação do estado trófico de albufeiras (USDA, 1982). 

PARÂMETROS Oligotrófico Mesotrófico Eutrófico Hiper-Eutrófico 

Fósforo Total 

mg/m3 

Média 8,0 26,7 84,4  

Variação 3,0 – 17,7 10,9 – 95,6 16 - 386 750 - 1200 

Azoto Total mg/m3 Média 661 753 1875,0  

Variação 307 - 1630 361 – 1387 393 - 6100  

Clorofila a mg/m3 Média 1,7 4,7 14,3  

Variação 0,3 4,5 3,0 - 11 100 - 150 

Clorofila a – picos 

mg/m3 

Média 4,2 16,1 42,6  

Variação 1,3 – 10,6 4,9 – 49 9,5 – 275  

Transparência m Média 9,9 4,2 2,5  

Variação 5,4 – 28,3 1,5 – 8,1 0,8 – 7,0 0,4 – 0,5 

Quadro 5.4 - 4 Parâmetros analisados da amostra da água da Barragem de Poilão e resultados obtidos. 

PONTOS 
     

PARÂMETROS ANALISADOS           

pH C.E. HCO3
- Cl- SO4

2- F- DQO N-total Ca2+ Mg2+ Na+ K+ DT AT 

1 7,9 1234 242 166 99 0,2 12 25 120 60 60 8 300 255 

2 8,7 698 128 94 52 0,2 43 3 43 38 40 9 108 154 

3 8,9 671 123 92 54 0,2 62 3 45 36 39 9 112 141 

4 8,8 670 143 90 50 0,2 37 3 45 36 38 8 112 174 

5 7,9 1080 291 124 44 0,1 18 15 96 58 43 5 240 295 

 

 

PONTOS 

PARÂMETROS ANALISADOS 

Cl a Feofitina N-Total P-Total Razão 

N/P 

PO4
3- N-NO3- 

1 - - 25 0,25 101 0,19 17 

2 74 19 3 0,15 20 Não detetado 2 

3 78 17 3 0,17 18 Não detetado 2 

4 - 21 3 0,18 17 Não detetado 2 

5 - - 15 0,15 102 0,13 11 
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Legenda: 

1: Serrado, afluente da barragem de Poilão (córregos estreitos de aspeto límpido); 

2: Região litorânea do reservatório (açude eutrofizado, lixo e bastante assoreado); 

3: Região limnética do reservatório (açude eutrofizado, lixo e bastante assoreado); 

4: São Jorge dos Órgãos (córregos estreitos de aspeto límpido que fluem para a 

barragem). 

 

A classificação da água da Barragem de Poilão (Ooutubro de 2009) para fins agrícolas 

em função dos resultados obtidos (Quadro 5.4 - 4) é a seguinte: 

 

Em relação ao perigo de sodificação do solo, todas as amostras fornecem índice S1, ou 

seja, não oferecem risco de acumulação de quantidades nocivas de sódio. Quanto ao 

risco de salinização foi do tipo C2 e C3, caracterizados como médio e alto.  

 

A sensibilidade à existência de maiores ou menores teores de sais no solo é uma 

característica de cada tipo de planta; quando absorvidos e acumulados nos tecidos, com 

concentrações suficientemente altas, provocam danos e reduz em seus rendimentos. 

Certas plantas toleram concentrações altas em sais (superiores a 2.000 µS/cm), como a 

cevada e o algodão, enquanto outras, como o feijão e a cenoura, são bastante sensíveis, 

mesmo a teores baixos. A magnitude dos danos depende do tempo, concentração, 

tolerância da cultura e volume de água transpirada (ANDRADE et al., 2006). 

 

O estado trófico da Barragem de Poilão foi avaliado tendo por base o critério 

quantitativo para a classificação de sistemas lênticos (lagos albufeiras) indicado no 

Quadro 5.4 – 3 determinados pela concentração de Fósforo total e de Clorofila a 

indicador de natureza biológica. O estado trófico global é desfavorável devendo ser 

colhidas novas amostras em cada estação do ano a meio metro de profundidade.   
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5.5 – ISÓTOPOS AMBIENTAIS 

O Quadro 5.5-1 apresenta as coordenadas dos pontos de água amostrados e os 

respetivos resultados analíticos, os quais estão referidos em permil/ml de desvio em 

relação ao padrão internacional VSMOW. Os teores de δ18O variaram entre -5,44‰ e 

0,98‰ e os de δ2H estão compreendidos entre -34,8‰ e 5,0‰. As amostras mais 

enriquecidas em isótopos pesados são da água do mar, apresentando teores 

invariavelmente positivos.  

 

Quadro 5.5 - 1 Características dos pontos de amostragem e respetivos resultados analíticos.  

AMOSTRAS PONTOS DE ÁGUA 
UTM X (m) UTM Y (m) Z (m) δ18O (‰) δ2H (‰) 

ST1 Nascente  219852 1651178  53 -5,44 -34,8 

ST2 Furo  219655  1656809 307 -5,27 -34,0 

ST3 Furo  222790  1655497 237 -5,10 -31,8 

ST4 Furo  227943  1657659 205 -4,83 -32,5 

ST5 Furo  206967  1686347 179 -4,36 -25,8 

ST6 Furo  205785  1684846 57 -4,41 -28,4 

ST7 Furo  205940  1689037 54 -4,01 -24,6 

ST8 Furo  205787  1688974 44 -4,00 -24,3 

ST9 Furo  207464  1688594 89 -3,99 -24,9 

ST10 Mar  204178  1691207 0 0,42 2,4 

ST11 Furo  206932  1690575 137 -4,02 -25,9 

ST12 Mar  219138  1684737 0 0,76 1,7 

ST13 Furo  209577  1685270 276 -4,11 -23,0 

ST14 Furo  228252  1660146 279 -4,85 -23,1 

ST15 Furo  228124  1660146 297 -5,16 -32,3 

ST16 Furo  232745  1662894 83 -4,18 -29,3 

ST17 Furo  235337  1663164 37 -4,20 -31,5 

ST18 Furo  216597  1669905 268 -3,85 -24,0 

ST19 Furo  213774  1670988 501 -4,71 -30,5 

ST20 Furo  212377  1670356 480 -4,84 -32,1 

ST21 Furo  212568  1670576 462 -4,62 -29,8 

ST22 Furo  211943  1670295 474 -4,77 -31,6 

ST23 Furo  207354  1677350 417 -4,77 -32,2 

ST24 Mar  203346  1675527 0 0,90 3,1 

ST25 Mar  229125  1649135 0 0,98 5,0 
 

Furo: Poço Tubular 
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Nas águas subterrâneas da costa leste da ilha de Santiago, os teores isotópicos variam 

entre -5,44‰ e -3,85‰, para o δ18O, e entre -34,8‰ e -23,0‰, para o deutério.  

 

Por sua vez, as amostras de água do mar apresentam teores de δ18O próximos do padrão, 

com valores compreendidos entre 0,42‰ e 0,98‰. Em relação ao deutério, embora não 

se afastem significativamente do padrão, as amostras de água do mar mostram-se 

enriquecidas em isótopo pesado, com teores de δ2H entre 1,7‰ e 5‰ (Quadro 5.5-1). 

 

A água do mar deveria apresentar uma composição isotópica média semelhante à do 

padrão VSMOW, ou seja, com teores de δ18O e de δ2H muito próximos de zero, o que 

não se verifica na água do Oceano Atlântico colhido na costa lesta da ilha de Santiago-

Cabo Verde, sobretudo para o deutério. Este enriquecimento em isótopos pesados deve 

estar relacionado com o fracionamento isotópico associado à evaporação da água do 

mar, já que as amostras foram colhidas na camada mais superficial, isto é, na camada 

diretamente envolvida no processo de evaporação. 

 

Como o processo de destilação de Rayleigh conduz a uma depleção de isótopos pesados 

no vapor, a massa de água remanescente ficará enriquecida nestes isótopos. Esta 

interpretação é apoiada pela variação dos teores de δ18O na água do mar em função da 

latitude do local de amostragem, verificando-se que os dois parâmetros evoluem de 

forma inversa (Figura, 5.5-1). 

 

Figura 5.5 - 1 Variação dos teores de δ18O na água do mar em função da latitude dos locais de 

amostragem. 

 

Latitude 

UTM 27 N 
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Considerando a época do ano em que foram efetuadas as colheitas (dezembro de 2007), 

é esperado que a temperatura média do ar decrescesse com a latitude, o que conduziria a 

uma menor intensidade do processo de evaporação nas áreas situadas a maior latitude.  

Como consequência, o enriquecimento da superfície livre em isótopos pesados nestas 

áreas não seria tão pronunciado como nas áreas situadas a menor latitude. Além disso, a 

própria água do mar não apresenta os mesmos teores isotópicos nas diferentes massas 

oceânicas. Por exemplo, o Mar Mediterrâneo e o Mar Vermelho estão enriquecidos em 

isótopos pesados relativamente ao padrão VSMOW, verificando-se o mesmo no 

Atlântico Norte, mas com menor expressão. Acontece que na parte superficial das 

massas de água oceânica podem ocorrer grandes variações na composição isotópica 

relativamente às águas oceânicas profundas (ROZANSKI et al., 2000). Estes fatos 

fazem com que as águas oceânicas superficiais ao longo da ilha de Santiago se 

encontrem enriquecidos em isótopos pesados, fenômeno este, dependente da taxa de 

evaporação e, portanto, da temperatura. 

A distribuição espacial dos teores isotópicos analisados nas águas subterrâneas mostra 

um empobrecimento em isótopos pesados no sentido NE-SW, ou seja, segundo um 

gradiente perpendicular ao alongamento da ilha (Figura 5.5-2). Este fato permite afirmar 

que a progressão das massas de ar húmidas que originam a precipitação responsável 

pela recarga dos aquíferos se faz também predominantemente naquele sentido, o que 

está de acordo com a distribuição espacial da precipitação (Figura 5.1-3). 
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Figura 5.5 - 2 Distribuição espacial dos teores de δ18O (‰ VSMOW) nas águas subterrâneas da ilha de 

Santiago. 

 

A precipitação média anual apresenta uma variabilidade espacial muito acentuada, 

sobretudo em função da altitude. É nas faixas litorâneas Oeste e Sul que se registram os 

mínimos pluviométricos, contrastando com a parte central da ilha, onde se atingem 

precipitações médias anuais superiores a 600 mm (Figura 5.1-3). 

 

As águas subterrâneas estudadas são de origem meteórica uma vez que a sua 

composição isotópica se projeta sobre ou nas imediações da RMG (Figura 5.5-3).  
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A reta de melhor ajuste dos pontos relativos às águas subterrâneas apresenta uma 

inclinação e um valor de ordenada na origem inferior aos da RMG. A reta, que poderia 

ser denominada de RMR, ajusta-se também aos pontos relativos às amostras de água do 

mar, indiciando a mistura das águas subterrâneas à agua oceânica. A diferença entre a 

RMR e a RMG poderá estar relacionada essencialmente a fatores climáticos, a origem 

das massas de vapor de água e à evaporação secundária durante a precipitação (CLARK 

e FRITZ, 1997). O fato da inclinação da RMR ser inferior a 8 (inclinação da RMG), é 

um indício das condições de evaporação (ONAC et al., 2008). 

 

 

Figura 5.5 - 3 Projeção dos teores isotópicos das águas subterrâneas e da água do mar no diagrama δ18O 

vs δ2H e comparação com a reta meteórica global (RMG). 

 

Ao contrário do que normalmente acontece na precipitação e nas águas subterrâneas de 

circulação pouco profunda, não se observa no presente estudo qualquer dependência dos 

teores isotópicos das águas subterrâneas com a altitude. Tal resulta do fato de que as 

amostras coletadas são quase exclusivamente provenientes de poços tubulares, 

desconhecendo-se a profundidade dos níveis produtivos. Além disso, situações de 

independência entre o teor isotópico e a altitude são comuns em águas com circuitos 

hidrogeológicos mais profundos, de âmbito mais alargado. Nestas condições, a 

assinatura isotópica das águas subterrâneas poderá ser utilizada para a identificação das 

áreas de recarga, para o efeito, estabelecer um gradiente isotópico altimétrico, com base 

no estudo sistemático da composição isotópica da precipitação. 

RMG 
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Embora o efeito de altitude não esteja completamente confirmado nas assinaturas 

isotópicas das águas subterrâneas, observa-se certa correlação entre os teores isotópicos 

e a longitude dos pontos amostrados (Figura 5.5-4). A ilha de Santiago apresenta um 

conjunto de elevações na sua parte central (Figura 5.1-3), definindo um eixo de direção 

aproximada NNW-SSE que divide a ilha em duas encostas, uma voltada para oeste e 

outra inclinando para este. Esta variação altimétrica é acompanhada por uma variação 

do teor isotópico, mostrando um empobrecimento em isótopos pesados no sentido W-E 

até ao centro da ilha e posteriormente um enriquecimento no sentido da costa este 

(Figura 5.5-2).  

 

Esta variabilidade isotópica pode estar relacionada, não só com o efeito de altitude, mas 

também com o afastamento à linha de costa.  

 

 

 

Figura 5.5 - 4 Variação dos teores de δ18O nas águas subterrâneas em função da longitude. 

 

O enriquecimento em isótopos pesados dos pontos de água coletados próximos da costa 

poderia também ser explicado por fenômenos de intrusão salina. A mistura de água do 

mar com água subterrânea tornará estas isotopicamente mais pesadas e mais 

mineralizadas. Observa-se certa correlação entre os teores isotópicos com a CE, das 

águas subterrâneas coletadas junto à costa (Figura 5.5-5). No entanto, esta ligeira 

tendência de enriquecimento em isótopos pesados e aumento da mineralização deixam 

de se verificar para teores de δ18O de, aproximadamente, -4,00‰.  

 

 



Resultados e discussão 
 

 

 

PINA, APSA 2014 As águas subterrâneas e a vulnerabilidade aquífera da Ilha de Santiago - CV  173 
 

 

As amostras de água subterrâneas coletadas longe da costa são menos mineralizadas e 

empobrecidas em isótopos pesados. Desta forma, as variabilidades isotópicas das águas 

subterrâneas só intervêm no fenômeno de intrusão marinha nos poços artesianos 

(cacimbas) com pouca profundidade e junto ao litoral (Figura 5.5-5). 

 

 

Figura 5.5 - 5 Variação dos teores de δ18O e dos valores de CE das águas subterrâneas. 

 

À semelhança do que se verifica em relação à longitude, também a latitude influencia a 

composição isotópica das águas subterrâneas observadas duas tendências do mesmo 

tipo, mas com magnitudes distintas (Figura 5.5-6). 

 

Assim, há um conjunto de amostras no qual a variação isotópica em função da latitude é 

mais pronunciada que as amostras de um segundo grupo. No primeiro, é constituído 

pelos pontos de água situados no setor meridional da ilha e no segundo inclui os pontos 

situados na parte setentrional. Em ambas situações, as águas tornam-se mais “pesadas” 

à medida que a latitude aumenta. Esta evolução isotópica está de acordo com o padrão 

de circulação das massas de ar úmidas e das próprias nuvens, seguindo trajetórias NE-

SW. À medida que as massas de ar avançam para o interior da ilha, observa-se uma 

depleção de δ18O de 0,04 ‰ / km até atingir as áreas culminantes do Pico de Antónia. A 

partir desta zona, o empobrecimento é mais acentuado, da ordem de -0,09 ‰ /km. 

 

CE 
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A amostra ST1 apresenta maior empobrecimento em isótopos pesados e corresponde, 

simultaneamente, ao ponto de água mais meridional, ou seja, com menor latitude. Este 

fato poderá estar relacionado com o fenômeno de destilação de Rayleigh. 

Tratando-se de uma nascente (ST1), é de se admitir que a recarga ocorra em zonas 

relativamente afastadas da costa, estando associada à formação do Pico de Antónia, na 

parte central da ilha, onde o relevo proporciona precipitações mais abundantes e onde as 

formações geológicas são favoráveis à infiltração e armazenamento de água. 

 

Figura 5.5 - 6 Variação dos teores de δ18O nas águas subterrâneas em função da latitude. 

 

O estudo dos isótopos estáveis de oxigênio e hidrogênio das águas subterrâneas da ilha 

de Santiago - Cabo Verde permitiu identificar variações isotópicas espaciais, tanto em 

latitude como em longitude, e relacionar esta variabilidade com o fracionamento 

isotópico da água das chuvas e com fenômenos de evaporação durante e após os eventos 

pluviométricos. 

 

Não foi identificado efeito direto da altitude sobre a composição isotópica das águas 

subterrâneas, observou-se certa correlação entre os teores isotópicos e a longitude dos 

pontos coletados, certa interdependência entre os teores isotópicos com a CE, das águas 

subterrâneas junto à costa insuficiente para concluir como fenômeno de intrusão salina. 

Latitude 
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No entanto, esta ligeira tendência de enriquecimento em isótopos pesados e aumento da 

mineralização deixam de se verificar para teores de δ18O de, aproximadamente, -4,00‰.  

 

 

As captações foram exclusivamente nos poços tubulares sem o conhecimento da 

profundidade e dos níveis produtivos.  

 

A distribuição espacial dos teores isotópicos nas águas subterrâneas mostra um 

empobrecimento em isótopos pesados no sentido NE-SW, ou seja, segundo um 

gradiente perpendicular ao alongamento da ilha de Santiago. Este fato sugere que a 

progressão das massas de ar húmidas que originam a precipitação responsável pela 

recarga dos aquíferos se faz também predominantemente naquele sentido, o que está de 

acordo com a distribuição espacial da precipitação. 

 

Os fatores tais como, o clima, a geologia e a hidrogeologia isotópica indicam que a 

recarga do aquífero ocorre principalmente na parte central da ilha, e o escoamento 

subterrâneo é divergente em direção à linha de costa (Figura 5.6-9). 

 

Os teores de δ18O variam entre -5,44‰ e 0,98‰ e os de δ2H estão compreendidos entre 

-34,8‰ e 5,0‰.  

 

Estudos realizados anteriormente por AKITI (1985), pela Cooperação Espanhola-

INGRH (1994), CORREIA et al., (2007) e LOBO de PINA (2009), revelam que a água 

da chuva constitui a principal origem de recarga dos aquíferos na ilha de Santiago, 

fundamentada através de análises isotópicas.  
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5.6. CARACTERIZAÇÃO DOS PARÂMETROS DRASTIC 

A estrutura natural de um aquífero em termos do grau de confinamento contribui para 

classificar a susceptibilidade das águas subterrâneas a uma determinada carga poluente. 

A litologia geral trata do tipo de substrato existente no local sendo mais propensa a 

contaminação, áreas arenosas, devido à porosidade e permeabilidade elevada. 

 

Apresentam-se os procedimentos utilizados para a caracterização de cada um dos 

parâmetros do método DRASTIC. A realização das operações espaciais foi feita com 

recurso ao sistema de informação geográfica ArcInfo Workstation para Windows, 

versão 8.1.  

 

5.6.1 – PROFUNDIDADE DO TOPO DO AQUÍFERO - D 

A profundidade do topo do aquífero é definida como a distância vertical que um 

determinado poluente tem de percorrer até chegar ao aquífero. Quanto maior for à 

distância a percorrer pelo poluente, maiores são as hipóteses de haver uma depuração 

por parte do solo atravessado.  

 

Perante uma situação de aquíferos livres, com longos períodos de estiagem, nestas 

circunstâncias a caracterização da profundidade do topo do aquífero consegue-se através 

da determinação da profundidade do nível estático, medida preferencialmente em 

cacimbas, de forma a se ter uma maior certeza acerca da posição da superfície freática. 

No caso de poços tubulares correr-se-ia o risco de se medir alguns níveis aquíferos 

confinados, com níveis piezométricos diferentes dos do aquífero livre.  

 

Nas áreas onde o aquífero é confinado este parâmetro foi considerado igual à 

profundidade do aquífero obtido em relatórios dos poços.  

O mapa do parâmetro – D (Figura 5.6-1), foi elaborado com auxílio do software ArcGis 

9,3. Na projeção do mapa, constata-se uma distribuição irregular dos pontos de água 

monitorados pelo INGRH/ANAS e pouca informação para áreas as quais não existiam 

registos, razão pela qual se procedeu uma campanha de recolha de NE, em Outubro de 

2013.  
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Para a caracterização da profundidade ao nível freático foi necessário se definir a 

altitude da rede hidrográfica cruzando a informação da sua localização espacial a duas 

dimensões com o modelo de elevação digital do terreno.  

Utilizando o mesmo modelo de elevação digital do terreno determinou-se a altitude do 

nível freático nos pontos de observação fazendo a diferença entre a altitude do terreno e 

a profundidade do nível freático.  

A compilação das informações das altitudes dos níveis de água com a da rede 

hidrográfica nos pontos permitiu gerar uma grelha de altitudes do nível freático 

(superfície de altitude do nível freático), interpolando os valores das células sem valores 

de altitude conhecidos, a partir das células com valores de altitude conhecidos.  

A diferença do modelo de elevação digital do terreno para a superfície de altitude do 

nível freático permitiu determinar os valores de profundidade do nível freático – 

parâmetro D – cujos valores se representam na Figura 5.6-1. 
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Figura 5.6 - 1 Caracterização do parâmetro D: Profundidade do topo do aquífero no índice DRASTIC 

(PINA, 2014). 
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5.6. 2 – RECARGA DO AQUÍFERO – R 

 

O balanço hídrico climatológico, desenvolvido por Thornthwaite (1955) é uma das 

várias maneiras de estimar o armazenamento médio de água do solo ao longo do tempo. 

Partindo-se do suprimento natural de água ao solo, transportado pelas chuvas (P) da 

demanda atmosférica, simbolizada pela evapotranspiração potencial (ETP), e com uma 

capacidade de água disponível (CAD) apropriada, o balanço hídrico climatológico 

fornece estimativas da evapotranspiração real (ETR), da deficiência hídrica (DEF), do 

excedente hídrico (EXC) e do armazenamento da água no solo (ARM).  

 

Para que não haja nem excesso nem deficiência hídrica, a chuva (P) deve ser igual à 

ETP. Portanto, a ETP representa a chuva ideal (que deveria entrar no volume de 

controle). Essa situação só acontece esporadicamente em certos períodos. Em algumas 

regiões há excesso praticamente o ano todo, enquanto em regiões áridas e semiáridas 

como na ilha de Santiago, isso nunca ocorre. Em regiões tropicais, é mais comum haver 

excesso numa época, e deficiência em outra. 

 

Após a contabilização de todos os elementos do balanço hídrico conforme metodologia 

descrita por Thornthwaite (1955) é possível obter os valores mês a mês (ou em períodos 

menores de cinco a dez dias) das condições reais de água no solo e pode ser efetuado 

com os valores médios normais da localidade, ou para um ano específico, ou apenas um 

determinado período do ano (seco ou chuvoso). 

 

O balanço hídrico climatológico resulta em quadro com as seguintes informações: T é a 

temperatura média do mês; P é a precipitação média do mês, ETP é a evapotranspiração 

potencial, P-ETP é a diferença entre a coluna precipitação e a evapotranspiração, 

NEG.AC é o negativo acumulado de água no solo, ARM é o armazenamento de água no 

solo, ALT é a alteração entre o ARM do mês atual e o ARM do mês anterior, ETR é a 

evapotranspiração real, DEF é a deficiência e EXC é o excedente hídrico.  

 

A análise do Quadro 5.6.2-1 e da Figura 5.6.2-1 permite avaliar o período denominado 

seco na ilha de Santiago, de Outubro a Junho, correspondente a nove meses de 

estiagem.  
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A proposta de Thornthwaite (1955) apresenta-se bastante sensível às variações do 

regime térmico e hídrico, uma vez que considera não somente as entradas e saídas de 

água no sistema, mas também àquela armazenada no perfil do solo e passível de ser 

utilizada nos diversos processos que ocorrem na interface solo-atmosfera. Importante 

ressaltar que logo após o término do período de chuvas, a água armazenada no solo 

(ARM) será utilizada por um determinado período, somente ocorrendo deficiências 

hídricas após uma redução da água do solo.  

 

Da mesma forma, logo após o período com ausência de chuvas, as primeiras águas 

servirão para repor àquela água retirada do solo e somente após atingir a capacidade 

máxima de retenção de água é que começaram a ocorrer os excedentes hídricos. O solo 

é um importante equilibrador das entradas e saídas de água, sendo assim, importante 

fator na determinação dos meses secos e húmidos. 

 

O Quadro 5.6.2-1 e Figura 5.6.2-1 apresentam os resultados do balanço hídrico 

climatológico efetuado na ilha de Santiago, Cabo Verde. A deficiência hídrica anual 

acumulada é de 1322 mm e zero (0) como excedente hídrico. Na ilha de Santiago, a 

média anual da precipitação atmosférica durante os 47 anos de registos pluviométricos 

foi de 306,3 mm com variabilidade espacial não homogênea num curto período de 

tempo (Agosto - Outubro). 

 

Isto é explicado pelo fato da ilha de Santiago apresentar temperatura média anual de 

26,5 ºC o que resulta em uma Evapotranspiração Potencial (saída de água do sistema) 

da ordem de 1628,30 mm/ano. Tal relação somente justifica a necessidade em se 

conhecer as entradas e, em especial, as saídas de água do sistema.  

 

Posteriormente, a informação é contemplada na metodologia proposta por Thornthwaite 

(1955). Registros de precipitações elevadas foram observados nas localidades com 

maior altitude; Serra Malagueta e do Curralinho (Quadro 4.1.1-2). 
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Quadro 5.6.2 - 1 Resultado da elaboração do Balanço Hídrico Climatológico para a ilha de Santiago, 

Cabo Verde (PINA, 2014). 

 

RESULTADOS

Meses Num  T P N I a  ETP P-ETP NEG-AC ARM ALT ETR DEF EXC

 de  oC mm horas    Thornthwaite mm mm mm mm mm mm
 dias        1948       

Jan 31  26,3 2,8 11,1 12,3 3,7  124,96 -122,1 -2424,7 0,00 0,00 2,8 122,1 0,0

Fev 28  26,7 1,5 11,3 12,6 3,7  121,70 -120,2 -2544,9 0,00 0,00 1,5 120,2 0,0

Mar 31  26,3 0,2 11,7 12,3 3,7  131,24 -131,0 -2676,0 0,00 0,00 0,2 131,0 0,0

Abr 30  26,5 0,1 12,1 12,5 3,7  135,58 -135,5 -2811,4 0,00 0,00 0,1 135,5 0,0

Mai 31  26,3 0,2 12,5 12,3 3,7  140,73 -140,6 -2952,0 0,00 0,00 0,2 140,6 0,0

Jun 30  25,9 0,1 12,8 12,1 3,7  131,62 -131,5 -3083,5 0,00 0,00 0,1 131,5 0,0

Jul 31  25,7 17,0 12,9 11,9 3,7  132,69 -115,7 -3199,2 0,00 0,00 17,0 115,7 0,0

Ago 31  26,1 97,1 12,7 12,2 3,7  138,31 -41,2 -3240,4 0,00 0,00 97,1 41,2 0,0

Set 30  26,6 125,9 12,3 12,6 3,7  139,34 -13,4 -3253,8 0,00 0,00 125,9 13,4 0,0

Out 31  27,0 51,5 11,9 12,8 3,7  146,92 -95,4 -3349,2 0,00 0,00 51,5 95,4 0,0

Nov 30  27,2 9,8 11,4 13,0 3,7  141,04 -131,2 -3480,4 0,00 0,00 9,8 131,2 0,0

Dez 31  27,3 0,0 11,2 13,1 3,7  144,18 -144,2 -3624,6 0,00 0,00 0,0 144,2 0,0

TOTAIS 317,9 306,3 144,0 149,8 44,7 0,0 1628,30 -1322,0 0 0,00 306,3 1322,0 0,0

MÉDIAS 26,5 25,5 12,0 12,5 3,7  135,69 -110,2 0,0 25,5 110,2 0,0

 

 

 

 

Figura 5.6.2 - 1 Representação simplificada do extrato do Balanço Hídrico normal mensal para a ilha de 

Santiago, Cabo Verde (PINA, 2014). 
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Existe na ilha de Santiago uma relação direta entre a ausência ou reduzida cobertura 

vegetal com a recarga dos aquíferos. Em áreas urbanas observa-se uma relação direta 

entre a impermeabilização da superfície e o aumento do escoamento superficial 

resultando em alagamentos e inundações de canais fluviais, gerando transtornos de toda 

ordem à população local.  

 

Construções nos leitos dos rios e lugares identificados como zonas de recarga não 

avalizam o bom funcionamento do ciclo hidrológico (Figura, 5.6.2-2 e 5.6.2-3). 

 

 

 

  

Figura 5.6.2 - 2 a) Construções no leito das ribeiras      b) Escoamento superficial em áreas habitacionais. 

 

 

  

 

Figura 5.6.2 - 3 c) e d) Escoamento superficial em direção ao mar (INMG – 2013). 

a) b) 

a) b) 
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Os métodos que se utilizam de balanço hídrico podem servir tanto para estimar recargas 

pontuais quanto para escalas maiores, como as bacias hidrográficas. A maior vantagem 

destes métodos é a geração de informações pontuais, que podem ser rapidamente 

aplicadas, quantificando todo o volume de água afluente e efluente a um sistema. A 

principal desvantagem está relacionada com o fato de a recarga ser um termo residual e 

sua apreciação depender de acurácia de todos os outros termos do balanço hídrico 

(AHAMED, 2002). 

 

Devido a grande heterogeneidade da distribuição da precipitação na ilha, considerou-se 

para o cálculo do balanço hídrico o método de Thornthwaite (1955), três principais 

zonas bioclimáticas em função da altitude. A área de potencial recarga é de 930 km2, 

como exposto no Quadro5.6.2 – 2. 

 

 

Quadro 5.6.2 - 2 Distribuição parcial da precipitação (mm) em função da altitude e área ocupada na ilha. 

 

PRECIPITAÇÃO 

(mm) 

ALTITUDE 

(m) 

ÁREA OCUPADA 

(km2) 

0 - 400 0 - 400 664 

>400 400 - 600 179 

<600 > 700 87 

TOTAL: --- 930 

 

 

Nos Quadros 5.6.2-3 a 5.6.2-9 são apresentados os resultados da elaboração do balanço 

hídrico climatológico para as diferentes zonas bioclimáticas da ilha.  

 

 Zonas Semiáridas (A. Carreira, A. Monte, Chão Bom, Figueira Portugal, 

Flamengos, Aeroporto, Ribeira da Barca, Sala, Santana, S. Domingos, S. 

Francisco, S. J. Baptista, Trindade, A. Além, S. Cruz); 

 

 Semi-húmidas (A. Longueira, Assomada, R. Manuel, Babosa Picos, Curralinho, 

S.J. Órgãos), e; 

 

  Zona húmida (Serra Malagueta). 
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Quadro 5.6.2 - 3 Balanço hídrico climatológico para a zona considerada semiárida (200 a 350 mm). 

RESULTADOS

Meses Num  T P N I a  ETP P-ETP NEG-AC ARM ALT ETR DEF EXC

 de  oC mm horas    Thornthwaite mm mm mm mm mm mm
 dias        1948       

Jan 31  26,3 2,4 11,1 12,3 3,7  124,96 -122,6 -2425,1 0,00 0,00 2,4 122,6 0,0

Fev 28  26,7 1,4 11,3 12,6 3,7  121,70 -120,3 -2545,4 0,00 0,00 1,4 120,3 0,0

Mar 31  26,3 0,3 11,7 12,3 3,7  131,24 -130,9 -2676,4 0,00 0,00 0,3 130,9 0,0

Abr 30  26,5 0,2 12,1 12,5 3,7  135,58 -135,4 -2811,8 0,00 0,00 0,2 135,4 0,0

Mai 31  26,3 0,2 12,5 12,3 3,7  140,73 -140,5 -2952,3 0,00 0,00 0,2 140,5 0,0

Jun 30  25,9 0,1 12,8 12,1 3,7  131,62 -131,5 -3083,8 0,00 0,00 0,1 131,5 0,0

Jul 31  25,7 13,5 12,9 11,9 3,7  132,69 -119,2 -3203,0 0,00 0,00 13,5 119,2 0,0

Ago 31  26,1 80,4 12,7 12,2 3,7  138,31 -57,9 -3260,9 0,00 0,00 80,4 57,9 0,0

Set 30  26,6 104,4 12,3 12,6 3,7  139,34 -34,9 -3295,8 0,00 0,00 104,4 34,9 0,0

Out 31  27,0 41,8 11,9 12,8 3,7  146,92 -105,1 -3401,0 0,00 0,00 41,8 105,1 0,0

Nov 30  27,2 8,5 11,4 13,0 3,7  141,04 -132,5 -3533,5 0,00 0,00 8,5 132,5 0,0

Dez 31  27,3 2,5 11,2 13,1 3,7  144,18 -141,7 -3675,2 0,00 0,00 2,5 141,7 0,0

TOTAIS 317,9 255,7 144,0 149,8 44,7 0,0 1628,30 -1372,6 0 0,00 255,7 1372,6 0,0

MÉDIAS 26,5 21,3 12,0 12,5 3,7  135,69 -114,4 0,0 21,3 114,4 0,0  
 

 

Figura 5.6.2 - 4 Representação simplificada do extrato do Balanço Hídrico normal mensal (P, ETP e 

ETR) para a zona considerada semiárida (200 a 350 mm) (PINA, 2014). 

 

 

Figura 5.6.2 - 5 Representação simplificada do extrato do Balanço Hídrico normal mensal (P, ETP e 

ETR) para a zona considerada semiárida (200 a 350 mm). 
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Quadro 5.6.2 - 4 Balanço hídrico climatológico para a zona considerada semi-húmida (350 a 500 mm). 

RESULTADOS

Meses Num  T P N I a  ETP P-ETP NEG-AC ARM ALT ETR DEF EXC

 de  oC mm horas    Thornthwaite mm mm mm mm mm mm
 dias        1948       

Jan 31  26,3 2,9 11,1 12,3 3,7  124,96 -122,1 -640,8 0,16 -0,39 3,3 121,7 0,0

Fev 28  26,7 1,1 11,3 12,6 3,7  121,70 -120,6 -761,4 0,05 -0,12 1,2 120,5 0,0

Mar 31  26,3 0,1 11,7 12,3 3,7  131,24 -131,1 -892,6 0,01 -0,04 0,1 131,1 0,0

Abr 30  26,5 0,1 12,1 12,5 3,7  135,58 -135,5 -1028,0 0,00 -0,01 0,1 135,5 0,0

Mai 31  26,3 0,1 12,5 12,3 3,7  140,73 -140,6 -1168,7 0,00 0,00 0,1 140,6 0,0

Jun 30  25,9 0,1 12,8 12,1 3,7  131,62 -131,5 -1300,2 0,00 0,00 0,1 131,5 0,0

Jul 31  25,7 21,4 12,9 11,9 3,7  132,69 -111,3 -1411,5 0,00 0,00 21,4 111,3 0,0

Ago 31  26,1 120,0 12,7 12,2 3,7  138,31 -18,3 -1429,8 0,00 0,00 120,0 18,3 0,0

Set 30  26,6 158,5 12,3 12,6 3,7  139,34 19,2 -165,2 19,16 19,16 139,3 0,0 0,0

Out 31  27,0 65,0 11,9 12,8 3,7  146,92 -81,9 -247,1 8,45 -10,72 75,7 71,2 0,0

Nov 30  27,2 10,6 11,4 13,0 3,7  141,04 -130,4 -377,6 2,29 -6,16 16,8 124,3 0,0

Dez 31  27,3 3,0 11,2 13,1 3,7  144,18 -141,2 -518,8 0,56 -1,73 4,7 139,4 0,0

TOTAIS 317,9 382,9 144,0 149,8 44,7 0,0 1628,30 -1245,4 31 0,00 382,9 1245,4 0,0

MÉDIAS 26,5 31,9 12,0 12,5 3,7  135,69 -103,8 2,6 31,9 103,8 0,0

 

 

 

Figura 5.6.2 - 6 Representação simplificada do extrato do Balanço Hídrico normal mensal (P, ETP e 

ETR) para a zona considerada semi-húmida (350 a 500 mm) (PINA, 2014). 

 

 

Figura 5.6.2 - 7 Representação simplificada do extrato do Balanço Hídrico normal mensal (P, ETP e 

ETR) para a zona considerada semi-húmida (350 a 500 mm). 
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Quadro 5.6.2 - 5 Balanço hídrico climatológico para a zona considerada semi-húmida (> 500 mm). 

RESULTADOS

Meses Num  T P N I a  ETP P-ETP NEG-AC ARM ALT ETR DEF EXC

 de  oC mm horas    Thornthwaite mm mm mm mm mm mm
 dias        1948       

Jan 31  26,3 26,3 11,1 12,3 3,7  124,96 -98,7 -390,8 2,01 -3,38 29,7 95,3 0,0

Fev 28  26,7 2,4 11,3 12,6 3,7  121,70 -119,3 -510,1 0,61 -1,40 3,8 117,9 0,0

Mar 31  26,3 0,2 11,7 12,3 3,7  131,24 -131,0 -641,1 0,16 -0,44 0,6 130,6 0,0

Abr 30  26,5 0,0 12,1 12,5 3,7  135,58 -135,6 -776,7 0,04 -0,12 0,1 135,5 0,0

Mai 31  26,3 0,1 12,5 12,3 3,7  140,73 -140,6 -917,4 0,01 -0,03 0,1 140,6 0,0

Jun 30  25,9 0,3 12,8 12,1 3,7  131,62 -131,3 -1048,7 0,00 -0,01 0,3 131,3 0,0

Jul 31  25,7 32,5 12,9 11,9 3,7  132,69 -100,2 -1148,9 0,00 0,00 32,5 100,2 0,0

Ago 31  26,1 1720,0 12,7 12,2 3,7  138,31 1581,7 0,0 100,00 100,00 138,3 0,0 1481,7

Set 30  26,6 213,0 12,3 12,6 3,7  139,34 73,7 0,0 100,00 0,00 139,3 0,0 73,7

Out 31  27,0 113,0 11,9 12,8 3,7  146,92 -33,9 -33,9 71,24 -28,76 141,8 5,2 0,0

Nov 30  27,2 23,0 11,4 13,0 3,7  141,04 -118,0 -152,0 21,88 -49,35 72,4 68,7 0,0

Dez 31  27,3 4,0 11,2 13,1 3,7  144,18 -140,2 -292,1 5,39 -16,49 20,5 123,7 0,0

TOTAIS 317,9 2134,8 144,0 149,8 44,7 0,0 1628,30 506,5 301 0,00 579,4 1048,9 1555,4

MÉDIAS 26,5 177,9 12,0 12,5 3,7  135,69 42,2 25,1 48,3 87,4 129,6  

 

 

Figura 5.6.2 - 8 Representação simplificada do extrato do Balanço Hídrico normal mensal (P, ETP e 

ETR) para a zona considerada semi-húmida (> 500 mm) (PINA, 2014). 

 

 

Figura 5.6.2 - 9 Representação simplificada do extrato do Balanço Hídrico normal mensal (Deficiência, 

Excedente, Retirada e Reposição) para a zona considerada semi-húmida (> 500 mm) (PINA, 2014). 
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Observa-se que a reposição e o excedente hídrico só acontecem para a zona considerada 

semi-húmida > 500 mm (Figura 5.6.2-9) inicia-se em Agosto até ao final de Setembro, 

caracterizando a estação chuvosa. A retirada e deficiência hídrica têm início em 

Outubro e finaliza-se em Dezembro. A infiltração eficaz média mensal do excedente 

que constitui a recarga na ilha de Santiago é de 129,6 mm/ano localizada apenas nas 

zonas de maior altitude (≥ 500 m) com o excedente anual de 1555,4 mm. 

 

O mapa final da recarga classificado para a utilização do método DRASTIC apresenta-

se na Figura 5.6.2 – 10. 

  

A informação de base utilizada foi: 

  

• Mapa geológico, à escala 1:220.000 – formato digital; 

  

• Precipitações mensais da série de 1961/2008 para os 24 postos udométricos 

(Quadro 4.1.1-2). Os registos de precipitação foram cedidos pelo Instituto 

Nacional de Meteorologia e Geofísica – Delegação Praia, INMG. 

  

• A hipsometria de recarga representa a variação da elevação da área que estão acima 

ou abaixo de determinada altitude.  

 

As áreas de potencial recarga estão localizadas na parte central da ilha, zonas 

relativamente afastada da costa, estando associadas à Formação do Pico de Antónia 

onde o relevo proporciona a precipitação e nevoeiros orográficos e aonde as formações 

geológicas são favoráveis à infiltração e o armazenamento de água (Figura 5.6.2-10). A 

Formação do Pico de Antónia é constituída principalmente por mantos basálticos 

subaéreos e submarinos com intercalações de piroclásticos e com valores de 

permeabilidades muito variadas devido a grande heterogeneidade litológica. 

 

Na Unidade hidrogeológica Recente (Formação de Monte Vacas) embora bastante 

permeável, facilita a infiltração direta da água da chuva, mas apresenta fraca capacidade 

de armazenamento com valores de transmissividade da ordem de 10-1 a 2*10-2 m2/seg. 

Na zona do litoral a recarga só é possível nos vales das ribeiras onde se acumulam 

espessura significativas de materiais aluvionares que constituem excelentes 

reservatórios de água. 
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Figura 5.6.2 – 10 Hipsometria e áreas de recarga na ilha de Santiago (PINA, 2014). 
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5.6.3 – MATERIAL DO AQUÍFERO – A 

 
De acordo com a caracterização geológica e hidrogeológica apresentada nos Quadros 

3.2.5-1 e 3.2.5-2, capítulo 3, e tendo em conta a tabela para classificação do material do 

aquífero (Quadro 4.1.6-2), agruparam-se as formações geológicas da ilha de Santiago 

em cinco classes diferentes.  

 

As cinco classes correspondem aos seguintes grupos geológicos: 

  

 Basalto,  

 Arenitos,  

 Aluviões,  

 Areia, e, 

 Calcário Carstificado. 

 

As descrições das aluviões, muitas vezes referidas como arenosas, poderiam apontar 

para um índice mais alto do que o índice 4 que lhes foi atribuído. Contudo a referência à 

existência de argilas levou à sua não distinção das "Outras formações detríticas". 

O mapa do parâmetro A encontra-se representado na Figura 5.6.3 -1. O peso significa o 

valor de avaliação típico normalmente adotado (ALLER et al., 1987) 

 

5.6.4 – TIPO DE SOLO – S 

Refere-se ao material alterado contido na parte mais superficial do terreno.  

Os solos do arquipélago derivam de rochas vulcânicas ou ígneas, sendo, essencialmente, 

caracterizados por horizontes pouco profundos. Os solos de aluvião existentes possuem 

uma textura grosseira sendo que alguns vales são constituídos por depósitos 

coluvionares muito grossos, incluindo grandes rochas e penedos.  

O mapa do parâmetro S foi feito com base na caracterização dos perfis de solos, quanto 

à textura e à espessura. Aos solos que apresentam fase delgada ou pedregosa é 

automaticamente atribuído o índice 10. A variável S foi calculada com base na carta 

geológica (SERRALHEIRO (1976) e PINA (2014)) à escala 1:220.000 – formato 

digital. O mapa do parâmetro S encontra-se representado na Figura 5.6.4 - 1.  
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Figura 5.6.3 - 1 Caracterização do parâmetro A: Material do Aquífero no índice DRASTIC (PINA, 

2014). 
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Figura 5.6.4 - 1 Caracterização do parâmetro S: Tipo de Solo no índice DRASTIC (PINA, 2014). 
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5.6.5 – TOPOGRAFIA – T 

 

O mapa do parâmetro T foi desenvolvido utilizando como informação de base as curvas 

de nível provenientes das cartas militares à escala 1:25.000, da Divisão de Cartografia e 

de Cadastros do MAHOT. Com essas curvas de nível desenvolveu-se um modelo de 

elevação digital de terreno, com 25 m de lado e calcularam-se os declives, que se 

apresentam classificados de acordo com o parâmetro T do método DRASTIC na Figura 

5.6.5 - 1.  

 

5.6.6 – INFLUÊNCIA DA ZONA VADOSA – I 

 

Na ilha de Santiago, o modelo conceptual de escoamento é de regime livre com níveis 

freáticos normalmente pouco profundos. Nos aquíferos livres a sua constituição 

litológica é geralmente a mesma da zona saturada, que dependendo do tipo de material 

dominante irá influenciar no tempo de contato do contaminante, favorecendo a 

ocorrência de vários processos como: biodegradação, filtração mecânica, reações 

químicas, volatilização e dispersão.  

Uma vez que as tabelas de caracterização dos índices A e I para os materiais presentes 

são semelhantes, os valores a atribuir aos parâmetros A e I são os mesmos porque 

incorporam duas características profundidade do nível freático e a permeabilidade do 

solo. 

O mapa do parâmetro I encontra-se representado na Figura 5.6.6 - 1.  

 

5.6.7 – CONDUTIVIDADE HIDRÁULICA DO AQUÍFERO – C 

 

Na área estudada não foram encontradas referências a valores de condutividade 

hidráulica e da espessura saturada. Existem apenas valores de transmissividades 

(m2/dia) para as diferentes formações geológicas. Uma boa aproximação da 

condutividade hidráulica das formações geológicas que ocorrem a menor profundidade 

seria dividir a transmissividade pela espessura saturada, caso existisse informação. 

 

De acordo com ALLER et al., (1987), para os casos em que não há informação 

publicada, deve-se utilizar tabelas ou ábacos que relacionam a condutividade hidráulica 

com a litologia para a caracterização do parâmetro C.  
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Constata-se no ábaco que as formações ígneas e metamórficas fraturadas apresentam 

valores de condutividade hidráulica de 0,001 m/d até 28,5 m/d.  

Havendo somente dois valores para este parâmetro, e dado que numa escala logarítmica, 

que traduz normalmente a dispersão espacial dos valores de condutividade hidráulica, a 

grande maioria do intervalo de valores característicos se encontra abaixo de 4,1 m/d, 

para estas formações opta-se pelo índice 1. Deve referir-se, porém que localmente (em 

áreas de facturamento intenso ou de maior alteração a pequena profundidade, como será 

o caso das Aluviões) esta condutividade poderá ser muito elevada e como tal o índice a 

atribuir deveria ser superior. Contudo não há elementos que permitam definir estas 

áreas. Nas áreas de ocorrência de formações ígneas e metamórficas não fraturadas os 

valores de condutividade hidráulica são abaixo de 0,0001 m/d, o que também cai na 

classe mais baixa do parâmetro C. No caso das formações detríticas consolidadas 

(principalmente arenitos), os valores apontados também se encontram na classe de índice 1. 

Contudo, uma vez que as formações deste tipo ocorrem também associadas a formações não 

consolidadas, com condutividades hidráulicas até 80 m/d (índice 8), opta-se por se atribuir um 

índice intermédio (índice 2).  

 

Finalmente para as formações detríticas não consolidadas (areias, cascalheiras), são 

apontados valores característicos que atravessam todas as classes, pelo que se opta por 

atribuir a estas formações o índice 4.  

 

O Quadro 5.6.7-1 mostra as opções tomadas relativamente ao parâmetro C em função 

das formações geológicas. Da habilidade do aquífero conduzir água através de um meio 

poroso nota-se alguma incerteza relativamente aos valores de C escolhidos, o que seria 

ultrapassável dispondo de uma grande quantidade de dados provenientes da 

interpretação de ensaios de bombeamento (Figura 6.6.7-1). 

  

Quadro 5.6.7 – 1 – Valores do parâmetro "Condutividade Hidráulica do Aquífero" em função das 

formações geológicas presentes. 

CLASSE FORMAÇÕES GEOLÓGICAS ÍNDICE 

 

Areias e Cascalhos 
Depósitos aluvionares recentes. 

Rochas sedimentares (areia e conglomerados) 

 

4 (12,2 a 28,5 m/d) 

Outras formações detríticas Lavas piroclásticas e tufos 2 (4,1 a 12,2 m/d) 

Formações ígneas e metamórficas Basalto 1 (4,1 m/d) 
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Figura 5.6.5 - 1 Caracterização do parâmetro T: Topografia no índice DRASTIC (PINA, 2014). 
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Figura 5.6.6 - 1 Caracterização do parâmetro I: Influência da zona vadosa no índice DRASTIC (PINA, 

2014).
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Figura 5.6.7 - 1 Caracterização do parâmetro C: condutividade hidráulica no índice DRASTIC (PINA, 

2014). 
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5.7 VULNERABILIDADE Á POLUIÇÃO DAS ÁGUAS SUBTERRÂNEAS – 

ÍNDICE DRASTIC 

 

O índice de vulnerabilidade DRASTIC foi obtido fazendo o somatório ponderado dos 

produtos do índice atribuído a cada parâmetro pelo peso desse parâmetro (Equação 

4.13).  

O índice DRASTIC da ilha de Santiago é apresentado na Figura 5.7-1.  

De acordo com o método do índice DRASTIC, a vulnerabilidade à poluição das águas 

subterrâneas é tanto maior quanto maior o índice. Para uma melhor compreensão dos 

valores finais do índice em termos qualitativos de vulnerabilidade, pode-se fazer a 

seguinte correspondência: 

  

- Índice DRASTIC superior a 199: vulnerabilidade muito elevada;  

- Índice DRASTIC entre 160 e 199: vulnerabilidade elevada;  

- Índice DRASTIC entre 120 e 159: vulnerabilidade intermédia;  

- Índice DRASTIC inferior a 120: vulnerabilidade baixa.  

 

O índice DRASTIC calculado varia entre 65 (vulnerabilidade baixa) e 208 

(vulnerabilidade muito elevada), para um intervalo possível de 23 a 226. O valor médio 

calculado é de 137 (vulnerabilidade intermédia).  
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Figura 5.7 - 1 Índice DRASTIC de vulnerabilidade à poluição das águas subterrâneas na ilha de Santiago 

(PINA, 2014). 
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Cabo Verde, como todos os países, é vulnerável a vários riscos naturais e 

antropicamente magnificados. Embora, nos últimos anos, se tenha avançado de forma 

relevante na prevenção destes riscos, a situação está ainda muito longe de ser a 

desejável.  

 

Com o suporte da Sequência Vulcano-Estratigráfica, a ilha de Santiago apresenta três 

unidades hidrogeológicas, integrada pelas Séries de Base, Intermediária e Recente.  

Unidade Hidrogeológica Recente – Quaternário constituída pela Formação do Monte 

das Vacas, formada por cones de material piroclástico com algumas escoadas lávicas 

associadas, muito permeáveis. Por isso, não permite a retenção das águas que se 

infiltram privilegiadamente, em direção ao aquífero principal.  

Unidade Hidrogeológica Intermediária – Mio – Pliocénico, constituída pelo Complexo 

Eruptivo do Pico da Antónia, que é formada por mantos basálticos subaéreos com 

material piroclástico intercalado, e mantos basálticos submarinos, formando um 

empilhamento de maior espessura e de maior extensão da Ilha de Santiago. Compõe o 

aquífero principal da Ilha.  

Unidade hidrogeológica Base – Ante – Miocénico, constituída pelo Complexo Eruptivo 

Interno Antigo, Formação dos Flamengos e a Formação Conglomerático – Brechóide. 

Esta série apresenta-se muito compacta e, por conseguinte, pouco permeável. 

As análises químicas de água subterrânea nas três Unidades Hidrogeológicas mostram 

que: 

 As águas amostradas nos poços tubulares (Furos, assim denominados em Cabo 

Verde) são quimicamente apropriadas para o consumo humano; 

 Concentrações altas de nitratos (> 45 mg/L) foram localizadas nas cacimbas 

(poços) pouco profundas; 

 Tanto na Unidade Aquífera de Base como na Intermédia, as águas são 

Bicarbonatadas Sódicas associadas a fraturamentos, pertencendo à mesma 

litologia com reflexos comuns na qualidade natural da água subterrânea e na 

direção e sentido de fluxo; 
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 Na Unidade Aquífera Recente as águas são Cloretadas Mistas decorrentes dos 

processos de mistura impostos pelos distintos condicionantes hidrogeológicos; 

 O sistema estudado mostrou interferência de processos antrópicos na 

composição química das águas; 

 A contribuição de outros processos é observada nas águas de elevadas 

condutividade elétrica que não estão armazenadas somente numa única Unidade 

Hidrogeológica; 

 Os iões são provenientes de processos naturais: Ca2+ - HCO3
- têm origem 

principalmente da dissolução de calcários e Na+ e Cl- provêm da deposição de 

aerossóis e da dissolução de cloreto de sódio; 

 A razão iônica encontrada na ilha de Santiago entre rMg2+/rCa2+ >1 caracteriza o 

fluxo através de rocha básica, com possível influência de terrenos dolomíticos 

ricos em silicatos e magnesites.  

A análise fatorial de correspondência aplicada a dados químicos, relativos a águas 

subterrâneas, bem como a outros parâmetros caracterizadores de fatores que pudessem 

influenciar a qualidade das mesmas, permitiu alcançar as seguintes conclusões: 

 Os fatores que maior peso exerce nas características químicas relacionam-se 

com os processos de interação água-rocha, permitindo distinguir claramente as 

águas provenientes da Unidade Aquífera de Base e Intermédia (por apresentarem 

as mesmas características litológicas) daquelas da zona aluvionar pertencente a 

Unidade Aquífera Recente (rochas sedimentares); 

 O local de implementação das captações (vale ou encostas) não exerce uma 

influência significativa na qualidade da água; 

 Quanto aos fatores secundários, relacionados com processos de origem 

antropogénicas distingue-se um que parece relacionar-se com a intrusão salina, 

responsável pela alta mineralização nos pontos amostrados junto a costa, 

sobretudo do íon de sódio e de cloreto e, consequentemente, no aumento da 

condutividade elétrica; 
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 As águas armazenadas na Unidade Aquífera Recente recebem as contribuições 

dos aerossóis marinhos, da oxidação da pirita e contaminação com elementos 

nitrogenados resultantes do efeito da lixiviação; 

  A presença de nitratos também pode ser explicada por processos de fermentação 

orgânica de dejetos animais ou de trocas iônicas nos sedimentos. Contudo, não 

foi possível identificar se o processo de contaminação é recente (presença de 

NH4
+) pelas fossas ou se é antiga por falta de dados dos parâmetros, NO2

- e 

NH4
+. 

 

O estado trófico da Barragem de Poilão foi avaliado tendo por base o critério 

quantitativo para a classificação de sistemas lênticos (lagos albufeiras) indica 

concentrações altas de Fósforo total e de Clorofila a reveladoras de natureza biológica. 

O estado trófico global é desfavorável devendo ser colhidas novas amostras em cada 

estação do ano a meio metro de profundidade.   

Na área de influência a jusante da barragem de Poilão, diversos usos atuais e potenciais 

da água podem sofrer interferências, como consequência da alteração no regime hídrico 

do rio e na qualidade da água. Deve-se, portanto, caracterizar a região de influência a 

jusante, no trecho onde se verifica a alteração do comportamento hidrológico, e avaliar 

os usos atuais e previstos, considerando, principalmente, os relativos a abastecimento de 

água e irrigação.  

O estudo dos isótopos estáveis de oxigênio e hidrogênio das águas subterrâneas da ilha 

de Santiago - Cabo Verde permitiu identificar variações isotópicas espaciais, tanto em 

latitude como em longitude, e relacionar esta variabilidade com o fracionamento 

isotópico da água das chuvas e com fenômenos de evaporação durante e após os eventos 

pluviométricos. 

 

Não foi identificado efeito direto da altitude sobre a composição isotópica das águas 

subterrâneas. Observou-se certa correlação entre os teores isotópicos e a longitude dos 

pontos coletados, certa interdependência entre os teores isotópicos com a CE, das águas 

subterrâneas junto à costa, porém, insuficiente para concluir como fenômeno de intrusão 

salina por se tratar apenas de uma única amostra efetuada. Duas campanhas de campo e 

diferentes disposição espacial com maior brevidade possível facilitaria as interpretações 

futuras. 
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No entanto, esta ligeira tendência de enriquecimento em isótopos pesados e aumento da 

mineralização deixam de se verificar para teores de δ18O de, aproximadamente, -4,00‰.  

A distribuição espacial dos teores isotópicos nas águas subterrâneas mostra um 

empobrecimento em isótopos pesados no sentido NE-SW, ou seja, segundo gradiente 

perpendicular ao alongamento da ilha de Santiago. Este fato sugere que a progressão das 

massas de ar úmidas que originam a precipitação responsável pela recarga dos aquíferos 

se faz também predominantemente naquele sentido, o que está de acordo com a 

distribuição espacial da precipitação. 

 

As águas subterrâneas estudadas são de origem meteórica uma vez que a sua 

composição isotópica se projeta sobre ou nas imediações da RMG. A reta de melhor 

ajuste dos pontos relativos às águas subterrâneas apresente uma inclinação e um valor 

de ordenada na origem inferior aos da RMG. A reta, que poderia ser denominada de 

RMR, ajusta-se também aos pontos relativos às amostras de água do mar, indiciando a 

mistura das águas subterrâneas à agua oceânica. A diferença entre a RMR e a RMG 

poderá estar relacionada essencialmente a fatores climáticos, a origem das massas de 

vapor de água e à evaporação secundária durante a precipitação. 

 

Os fatores tais como, o clima, a geologia e a hidrogeologia isotópica indicam que a 

recarga do aquífero ocorre principalmente na parte central da ilha e o escoamento 

subterrâneo é divergente em direção à linha de costa.  

 

No traçado das isoietas, as zonas com maior precipitação anual localizam-se 

especialmente no interior da ilha (zona de altitude), ao longo da cordilheira pelo Pico de 

Antónia, pela Serra Malagueta e pelo planalto de Santa Catarina, sobretudo no topo das 

vertentes setentorial e oriental dos maciços montanhosos e na parte meridional do 

planalto ondem ocorrem as principais precipitações e nevoeiros orográficos e estando 

associada à Formação do Pico de Antónia.  

 

A aplicação do método de balanço hídrico climatológico permitiu concluir que a recarga 

natural de aquífero só acontece nas zonas de maior altitude (>600 m) considerada zonas 

semiúmidas e tendo registrado o valor de 129,6 mm/ano. A média anual de precipitação 

atmosférica durante os 47 anos de registros pluviométricos é de 306,3 mm com 

variabilidade espacial não homogênea num curto período de tempo (agosto-outubro) 
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com evapotranspiração potencial da ordem de 1628,30 mm/ano e temperatura média 

anual de 26,5ºC.  

Utilizando a reta de correlação da recarga (R) sobre a precipitação (P), determinada 

para as zonas de maior altitude, e considerando CAD=100 mm, tem-se seguinte 

expressão: 

R = 0,74 x (P – 306) 

 

A ETR é responsável pelo consumo de 26,4% do volume precipitado. 

A reposição e o excedente hídrico só acontecem para a zona considerada semiúmida (> 

500 mm), para período de agosto até ao final de setembro, caracterizando a estação 

chuvosa. 

 

Para além deste método há ainda a possibilidade de atribuir o índice a partir da geologia. 

Esta opção surge porque a recarga depende das propriedades hidráulicas das formações 

geológicas, sendo frequentes os trabalhos sobre hidrogeologia referirem a recarga em 

função das formações geológicas 

 

A vulnerabilidade à poluição das águas subterrâneas na ilha de Santiago foi avaliada 

utilizando o método do índice DRASTIC. Os valores obtidos mostram que os índices 

DRASTIC variam entre 65 e 208. Estes índices mostram que há situações 

hidrogeológicas que correspondam a uma vulnerabilidade muito elevada.  

Apesar da cartografia utilizada ter sido a escala 1:220.000, as incertezas na definição de 

alguns parâmetros recomendam que a resolução dada pela informação seja compatível 

com a da escala 1:100 000. A vulnerabilidade natural de cada aquífero em um dado 

local tem grau de confiabilidade dependente da resolução da escala de trabalho. 

 

Na cartografia do índice DRASTIC existem manchas com áreas inferiores à área 

mínima considerada pelo método (0,4 km²), de acordo com os pressupostos 

apresentados. Isto significa que o índice obtido num determinado local tem um 

significado equivalente ao índice de uma área de 0,4 km2, ou seja, representa um valor 

médio de uma área de 0,4 km2. Isto significa que num determinado ponto do espaço o 

índice pode assumir um valor diferente daquele que é representado.  
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Uma vez que o valor do índice em si pode não ter um significado facilmente acessível, é 

preferível que o uso dos valores do índice DRASTIC seja feito de uma forma 

comparativa, ou seja, que permita distinguir zonas mais vulneráveis (índices mais 

elevados) de zonas menos vulneráveis (índices mais baixos).  

 

Os valores finais obtidos devem ser interpretados em função do funcionamento 

hidrogeológico da área em estudo.  

 

Na ilha de Santiago, o solo não apresenta espessura significativa o que, aliado às suas 

características hidrogeológicas, faz com que o percurso subterrâneo seja curto. Isto 

significa que o perigo de contaminação regional das águas subterrâneas é baixo, embora 

localmente e em áreas de maior vulnerabilidade o perigo de contaminação possa ser 

importante. Tipos litológicos existentes acima da zona saturada enfatizam seu grau de 

permeabilidade. 

 

A área ocupada pela Unidade Aquífera Recente representa os setores mais vulneráveis e 

podem representar um perigo de contaminação regional, uma vez que uma água 

contaminada que entre nesta unidade (por recarga) flui subterraneamente a maiores 

distâncias.  

 

O conhecimento da dinâmica hidrogeológica foi importante na avaliação do grau de 

sustentabilidade do sistema hídrico da ilha, bem como na identificação das fontes 

potenciais de poluição. 
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RECOMENDAÇÕES 

 

Um dos principais problemas relaciona-se com o ordenamento do território que, por um 

lado, padece de erros antigos e, por outro, de que nos planos de ordenamento esses 

riscos não foram adequadamente considerados, ficando subalternizados por outros 

interesses. É essencial que; 

 

 Se invista mais no conhecimento científico dos processos naturais que podem 

causar risco para as populações e na elaboração de cartografias de risco cada vez 

mais confiáveis; 

 Que os planos de ordenamento tenham como base fundamental a cartografia dos 

riscos, a qual se deve sobrepor aos interesses econômicos de curto/médio prazo. 

Em múltiplas vertentes é, por conseguinte, o monitoramento que estabelece a linha de 

referência, identificando a magnitude dos impactos e constituindo a base para a 

elaboração de muitos programas de ação. Consequentemente devem ser estabelecidos 

três tipos de monitoramento: vigilância, operacional e de investigação complementadas 

no caso de zonas protegidas (pontos de captação de água potável, zonas de proteção de 

habitats e espécies). 

O monitoramento de vigilância tem como principal objetivo a avaliação geral da 

qualidade ecológica no nível da bacia hidrográfica, permitindo avaliar as alterações em 

longo prazo das condições naturais e da atividade antropogénica, servindo de apoio à 

elaboração de outros programas de monitoramento. 

Com o monitoramento operacional pretende-se determinar o estado de massas de água 

identificadas como estando em risco de não atingir os seus objetivos ambientais e 

avaliar as alterações resultantes dos programas de medidas, devendo ser incluídas todas 

as condições. 

O monitoramento de investigação tem lugar quando não se conhece o motivo de 

eventuais excessos pretendendo identificar as causas de uma massa de água não atingir 
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os objetivos ambientais e quando se pretende avaliar a magnitude e o impacto da 

poluição acidental. 

A estratégia de monitoramento é, inequivocamente, um processo em constante 

otimização e, em algumas das suas componentes, ainda estamos em falta, sendo que a 

estatística ou a modelação matemática não recuperam todo o tipo de lacunas. 

Os isótopos estáveis de azoto (ratio 15N/14N) devem ser usados futuramente na 

identificação das origens da contaminação difusa das águas subterrâneas, dado que nas 

áreas agrícolas as duas principais causas de nitrato na água subterrânea são a fertilização 

e a pecuária, que apresentam diferente assinatura isotópica de δ 15N. A contribuição 

relativa das duas principais origens de poluição das águas subterrâneas pode ser medida 

por balanço de massa. A análise conjunta dos isótopos δ 18O e δ 15N do ião nitrato 

constitui um processo válido na identificação das fontes da poluição. 

 

Com a construção da barragem de Poilão na bacia hidrográfica da ribeira Seca, há de 

haver, necessariamente um controle das águas escoadas na bacia de drenagem. Uma 

parte do volume fica retida no reservatório e passa a ser usada em termos de demanda 

da sociedade, ocorrendo, também, as perdas por evaporação a partir da superfície do 

lago. Nesse caso, o balanço das águas superficiais na bacia hidrográfica da ribeira Seca, 

passa a ter as seguintes características: 

 há uma disponibilidade anual de um volume de água que pode ser obtido no 

local do barramento; 

 o escoamento para jusante do exutório da bacia hidrográfica diminuiu trazendo 

como consequência a salinização de solos e dos lençóis freáticos; 

 o volume médio evaporado a partir da superfície da água cresce 

substancialmente. 

A oferta de água garantida na bacia hidrográfica fica concentrada no local onde se 

encontra o reservatório ocorrendo a eutrofização artificial, em geral, ou pelo afogamento de 

vegetação e outros depósitos de matéria orgânica e nutrientes (fossas, lixo, etc.) existentes na 

bacia hidráulica, durante o enchimento, ou pelo aporte contínuo de nutrientes derivados dos 

esgotos domésticos e das atividades agropecuárias e industriais na bacia de drenagem. Os 

cuidados para evitar esse processo deveriam ser tomados na fase anterior ao enchimento e 

durante a fase de operação.  
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A atividade agrícola na ilha de Santiago é regra geral poluente do meio hídrico 

subterrâneo pela utilização excessiva de fertilizantes. Isso é bem patente nas violações 

sistemáticas dos valores limite e nas tendências significativas de subida do parâmetro 

nitrato, observadas em muitos dos casos analisados não só na Unidade Hidrogeológica 

Intermédia como também na Unidade Hidrogeológica de Base. 

 

A aplicação de uma metodologia do tipo geoestatístico, permite avaliar não só o grau de 

susceptibilidade à contaminação agrícola, como igualmente estimar a probabilidade que 

em certas áreas a concentração do íon NO3 possa exceder os valores limites admissíveis. 

Esta situação de contaminação exige naturalmente a aplicação de medidas e estratégias 

de atuação tendentes a mitigar este tipo de poluição difusa de modo a garantir a 

proteção e a utilização das águas subterrâneas mediante uma planificação integrada e 

uma gestão sustentável destinada a evitar um agravamento da poluição, manter a 

qualidade da água subterrânea não poluída, e restabelecer se for caso disso, a qualidade 

das águas subterrâneas poluídas. 

 

Dentre os instrumentos de combate à poluição difusa está o perímetro de proteção dos 

aquíferos a delimitação de novas zonas vulneráveis aos nitratos de origem agrícola e a 

aplicação adequada do Código de Boas Práticas Agrícolas. 

 

No futuro deve efetuar-se uma maior coleta de dados para se obter resultados mais 

precisos e atualizados. É indispensável tomar medidas de proteção dos recursos hídricos 

e considerar a vulnerabilidade em função das suas características hidrogeológicas e dos 

riscos de contaminação efetivos ou potenciais associados a atividades humanas. 

 

Muita pesquisa tenha sido desenvolvida, mas existe, ainda, uma grande lacuna para a 

compreensão dos problemas relacionados ao comportamento da água e migração dos 

constituintes químicos nas condições diversificadas de micro climas existentes na 

região. 

 

Uma palavra de apreço e que deve ser reconhecido que não é apenas o Estado o 

responsabilizável para efetuar a monitoramento ambiental, embora de forma não 

sistemática, também os centros de investigação devem assegurar que, um 
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monitoramento contínuo seja uma memória útil e não fragmentada merecendo o melhor 

desejo coletivo. 

Por isso, seria útil uma melhor articulação e um repositório nacional para dados de base, 

com proteção apropriada para os direitos de autor. Estes exemplos mostram que o 

monitoramento por objetivos conseguem avanços significativos, mas que, por vezes, 

dados recolhidos com um fim acabam sendo potenciados para outros.  

Deve-se olhar com atenção para o lado da oferta tecnológica no monitoramento, não 

apenas para a procura.  

Como notas finais considera-se necessário desenvolver a consciencialização de risco e 

uma cultura de segurança, não só nas zonas de intensa atividade agrícola, mas também 

entre a população costeira e em geral, mas também das próprias entidades com 

atribuições relativas à gestão territorial. 

 

Tal ambição implica ter em conta o enquadramento do fenômeno das alterações 

climáticas, o panorama de erosão costeira, inundações e deslizamentos das falésias, 

assim como as características e os processos naturais, sociais e econômicas de cada 

local. 

 

Uma nova abordagem à política do risco terá que ser integrada no processo de 

ordenamento e gestão territorial costeira porque o risco é multidimensional, revestido 

de muita incerteza e influenciado por múltiplos fatores de diversas origens naturais e 

antrópicas, implicando a integração de saberes dos mais variados domínios, incluindo 

da população local. 

 

A utilização de um sistema de análise cruzada de todos os fatores presentes na zona 

costeira (físicos, biológicos, econômicos, sociais, urbanos, …) auxiliará de forma 

inequívoca a gestão do território costeiro, particularmente entre áreas de risco, que, em 

conjunto com um sistema efetivo de comunicação do risco, será um suporte robusto 

para a minimização da ocorrência e dos impactos de situações de risco costeiro.  

 

Como potenciais consequências de riscos na costa lesta da ilha de Santiago enumeram-

se a intrusão salina, diminuição da água potável, perdas de biodiversidade, perdas de 
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terra, danos ou perdas de bens, danos morais, perdas de vidas humanas, diminuição do 

turismo de sol e praia, entre outros impactos. 

 

A própria retirada de areias locais dos cordões dunares e das praias, nomeadamente para 

a construção civil, tem sido uma prática que, apesar de proibida, ainda se verifica, com 

consequências ao nível da posição da linha de costa leste da ilha de Santiago. A 

construção de barragens nos cursos fluviais pode contribuir significativamente para esta 

diminuição do volume de sedimentos que chega ao mar. 

 

Os riscos costeiros têm vindo a aumentar na costa leste da ilha de Santiago, quer pelos 

impactos das alterações climáticas, quer pela permanente intervenção antrópica direta e 

indireta no sistema costeiro. Neste contexto, a identificação das áreas de elevada 

vulnerabilidade é fundamental para a prevenção e minimização do risco costeiro, a par 

com o estudo das probabilidades de ocorrência dos eventos. 

 

A resolução da atual situação de risco em que se encontra na costa leste da ilha de 

Santiago, assim como a prevenção contra futuras ocorrências, dependerá de uma 

mudança de paradigma de planejamento e ordenamento destes territórios no sentido de, 

assumidamente, trabalhar-se com a incerteza e com a complexidade. 

 

Uma gestão sustentável requer por um lado à adaptação às alterações climáticas e às 

alterações do ambiente costeiro e, por outro, a integração de conhecimento, o mais 

profundo possível, dos processos costeiros, não só técnico e científico, mas também 

conhecimento comum, envolvendo as comunidades locais no processo. 
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