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râneas resultantes, as medições do caudal e a análise química
altitude do lugar. As precipitações médias anuais variam grandas amostras foram utilizados para avaliar as disponibilidades
demente de menos de 50 milímetros ao longo das áreas costedas águas subterrâneas, suas fontes de recarga, o tempo de
iras povoadas, até 1.000 milímetros nas montanhas. A maioria
viagem, a vulnerabilidade à contaminação, e a sustentabilidade
da população reside em áreas rurais e retira o seu sustento da
do bombeamento.
U.S. Department of the Interior
U.S. Geological Survey

Printed on recycled paper

Fact Sheet 2010–3071
September 2010

Precipitação

Descarga
submarinha

Descarga
das nascentes

EXPLICAÇÃO
Descarga dos
cursos de água

Lençol freá
Ág

ua

s al

obr

Descarga
da galeria

Descarga
dos poços

Oceano
Atlântico

tico

Materiais
não-consolidados
Direção do
movimento
da água doce

Água potável
a

Á gua

Água salgada

Basalto
fracturado

salob

ra

Direção do
movimento
da água salgada

Água salgada

NÃO MENSURÁVEL

Adaptado de MacDonald e outros (1983)

Figura 2. Modelo conceptual genérico da hidrologia nas ilhas vulcânicas.
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esta galeria causou igualmente um
Figura 3. Mapa hidrológico da Bacia Hidrográfica da Ribeira da Fajã, ilha de São Nicolau.
declínio nos níveis de água para
20 metros ou mais nos poços vizinhos, dois dos quais posteriordescarga de água subterrânea medida nesta bacia se comparada
mente secaram. As descargas a partir da galeria já concluída são
com aquelas verificadas nas outras duas bacias que possuem águas
hoje a única fonte de água subterrânea na bacia hidrográfica, mas
subterrâneas mais recentes. Devido à redução nos índices de prediminuíram de um fluxo diário inicial de 1.400 metros cúbicos,
cipitação e de recarga, assim como dos níveis mais profundos de
para cerca de 400 metros cúbicos, nos últimos anos. Este declínio
águas subterrâneas, o sistema de águas subterrâneas na Ribeira da
foi causado pela seca do aquífero ligado à galeria, ao invés das
Fajã pode não ser tão susceptível à contaminação pela agricultura
mudanças nos níveis de precipitação (fig. 4). Com base neste
e (ou) sistemas sépticos como nas outras duas bacias. A qualidade
valor de descarga, apenas três por cento da precipitação na bacia
das águas subterrâneas na bacia é geralmente muito boa. O nível
hidrográfica alcança as águas subterrâneas, mas esse percentual
mais baixo de recarga nesta bacia do que nas outras duas bacias
pode ser ainda maior graças às infiltrações submarinas de águas
em estudo, indica que sua camada inferior pode ser susceptível à
subterrâneas que ocorrem na costa da Ribeira da Fajã.
intrusão de água salgada devido ao bombeamento dos poços.
Rastreadores ambientais1 colocados em um dos poços e em
1
Os rastreadores ambientais usados para determinar a idade da água foram o
mais três localizações distintas dentro da galeria, indicaram que
trítio (3H) e o hélio tritogênico (3Hetrit). A datação das águas subterrâneas usando
as águas subterrâneas na bacia da Ribeira da Fajã têm mais de 50
o método de trítio/hélio foi parcialmente prejudicada pelas altas concentrações
anos. Isto é consistente com a baixa pluviosidade e com a pouca
de hélio associadas como vulcanismo ou gases derivados do manto.
60

0

10 0

0

0
12

0

800

1,400

Descarga

Fonte: Heilweil e outros (2006)

Precipitação

700

1,200

600

1,000

500

800

400

600

300
200

400
(Estimativa)

200
0

1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

100

PRECIPITAÇÃO,
EM MILÍMETROS POR ANO

Galeria de Fajã completa

(Incompleta)

DESCARGA DE ÁGUA DA GALERIA DE FAJÃ,
EM METROS CÚBICOS POR DIA

1,600

0

Figura 4. Gráfico da demonstração da descarga a partir da Galeria e pluviosidade da Bacia da Ribeira da Fajã.

Desafios para o futuro desenvolvimento e gestão dos recursos hídricos
na Bacia Hidrográfica da Ribeira da Fajã
no entanto, o desenvolvimento das águas subterrâneas nas zonas
• Os recursos de água subterrânea na Bacia da Ribeirada Fajã são
limitados em comparação com outras bacias hidrográficas de
Cabo Verde, que possuem maiores níveis de precipitação e de
infiltração.
• A construção da Galeria de Fajã, em 1985, forneceu uma fonte
adicional de água na bacia hidrográfica, mas, por outro lado,
provocou um rápido declínio nos níveis de água subterrânea,
ocasionando a seca nos poços e nas nascentes das proximidades.
• As melhorias na recarga (recarga artificial) numa bacia hidrográfica é um mecanismo possível de ser feito para a reposição da
capacidade de armazenagem das águas subterrâneas, mas deve
levar-se em conta a permeabilidade dos solos da superfície e das
rochas subjacentes.
• A qualidade das águas subterrâneas na bacia hidrográfica é
geralmente muito boa e nenhum dos furos está sendo bombeado
atualmente. Para minimizar o risco da intrusão de água salgada,

Victor M. Heilweil, Stephen B. Gingerich,
L. Niel Plummer, and Ingrid M. Verstraeten
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próximas à costa deve ser limitado no futuro.

• Devido às preocupações com a quantidade e com a qualidade
da água na Bacia Hidrográfica da Ribeira da Fajã, uma gestão
cuidadosa e práticas de manejo serão essenciais para proteger os
recursos hídricos para as gerações futuras.

Através da implementação de um processo rigoroso de monitoramento constante na Galeria de Fajã das descargas, da
pluviosidade, das mudanças nos níveis freáticos, dos parâmetros químicos (salinidade e nitratos), e de um bombeamento
adequado, será possível estabelecer medições científicas para
garantir a futura sustentabilidade das águas subterrâneas e
o desenvolvimento da agricultura na Bacia Hidrográfica da
Ribeira da Fajã.
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