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Preâmbulo 

A frequência dos eventos meteorológicos e climáticos extremos, provocada pelas alterações 
climáticas, está a aumentar a vulnerabilidade do país, como todos os outros, transmitindo 
riscos naturais e antropicamente magnificados. 

As metodologias e objetivos da análise da vulnerabilidade e da gestão do risco colocam 
desafios significativos nos diversos domínios de aplicação ao marcarem a diferença entre, por 
um lado, cumprir e verificar procedimentos normalizados e, por outro, identificar e 
caracterizar comportamentos de sistemas específicos em hipotéticas futuras e incertas 
situações de limite. 

Um dos desafios da gestão dos riscos é a respetiva interação com o princípio da preocupação 
nas suas diversas formulações, mais “fortes” ou mais “fracas”. De acordo com uma 
interpretação mais radical, o desconhecimento das relações de causa-efeito e a incapacidade 
de estimar probabilidades poderia colocar o princípio da preocupação fora do âmbito da 
análise quantitativa formal do risco. No entanto, o processo de decisão e a gestão de risco 
podem basear-se em elementos incompletos de uma avaliação no caso da identificação do 
problema, ou da eventual ameaça, o justificar de acordo com os critérios de apreciação do 
poder decisor. Desta forma, procura-se tornar possível a consideração do risco nos processos 
de decisão sem excluir, contudo, outras formas de abordagens integradas. O objetivo geral é o 
de proteger melhor o património coletivo, potenciar a concretização mais segura dos nossos 
desejos ou interesses, gerindo o futuro de um modo mais sustentável, desenvolvendo a 
consciencialização do risco e uma cultura de segurança, não só entre a população costeira e 
em geral, mas também das próprias entidades com atribuições relativas à gestão territorial, 
em particular de nível local. 

Considera-se assim, necessário investir mais no conhecimento científico dos processos 
naturais que podem causar risco para as populações, na elaboração de cartografias de risco 
cada vez mais fiáveis e que os planos de ordenamento tenham como base fundamental a 
cartografia dos riscos, a qual se deve sobrepor aos interesses económicos de curto/médio 
prazo. Desenvolver metodologias de natureza expedita para identificação das áreas dos 
sistemas aquíferos mais suscetíveis a contaminação por nitratos de origem agrícola, cuja 
especificidade leva em linha de conta a escassa representatividade espacial das redes de 
monitorização das águas subterrâneas. 

Oxalá este trabalho possa suscitar interesse, numa geração de técnicos, para a problemática 
da vulnerabilidade e de riscos de poluição das águas subterrâneas e como a monitorização 
cruza e suporta os processos de avaliação e de tomada de decisão. 
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ABSTRACT 

The frequency of extreme weather and climatic events caused by climate change is increasing 

the vulnerability of the country, like all others, by transmitting natural and anthropically 

magnified hazards. 

The vulnerability analysis and risk management methodologies and objectives pose significant 

challenges in the various domains of application by making the difference between observing 

and verifying standardized procedures on the one hand and identifying and characterizing 

specific system behaviors in hypothetical. Future uncertain situations. 

One of the challenges of risk management is its interaction with the principle of concern in its 

various "stronger" or "weak" formulations. According to a more radical interpretation, 

ignorance of cause-effect relationships and the inability to estimate probabilities could place 

the principle of concern outside the scope of formal quantitative risk analysis. However, 

decision-making and risk management may be based on incomplete elements of an 

assessment in the event of identification of the problem, or of any threat, to justify it in 

accordance with the decision-maker's discretion. In this way, it is sought to make possible the 

consideration of risk in the decision-making processes, without excluding, however, other 

forms of integrated approaches. The general objective is to better protect our collective 

patrimony, to strengthen the safer realization of our desires or interests, to manage the future 

in a more sustainable way, to develop risk awareness and a culture of safety, not only between 

the coastal population and In general, but also of the entities themselves with responsabilities 

on territorial management, in particular at the local level. 

It is therefore considered necessary to invest more in the scientific knowledge of natural 

processes that may cause risk to the population, in the drawing up of increasingly reliable risk 

maps, and in the planning of risk mapping as a fundamental basis. Should overlap short- to 

medium-term economic interests. 

To develop methodologies of an expeditious nature to identify the areas of aquifer systems 

most susceptible to be contaminated by nitrates of agricultural origin, whose specificity takes 

into account the scarce spatial representativeness of the groundwater monitoring networks. 

I hope that this work can generate interest in issue a generation of technicians for the  

vulnerability and risks of groundwater pollution and how monitoring crosses and supports the 

evaluation processes and decision making. 
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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, económicas 
e sociais.  
 

Cabo Verde, país de dimensões restritas e insular consumando sua fragmentação territorial e 
humana, as águas superficiais e subterrâneas 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 águas subterrâneas na ilha de Santiago – Cabo Verde vem sendo progressivamente 
sobrexploradas suprindo as mais variadas necessidades de água nos diversos municípios e 
comunidades, bem como em sistemas autónomos residenciais, industrias, serviços, irrigação e 
lazer. O volume explorado é bastante significativo quando comparado às potencialidades de 
suas reservas renováveis. Apesar da sua expressiva contribuição para o desenvolvimento 
socioeconómico 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.  
 

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. 
 

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. 
 



 
 

Ilha de Santiago - contexto  

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 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). Possui 991 km2, representando cerca de 30% da área total do arquipélago.  
 

 

Figura 1 - Localização da ilha de Santiago – Cabo Verde, (PINA, 2014).  

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. 
 

Vulnerabilidade 
 

Para a avaliação da vulnerabilidade intrínseca 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, consecução 
da avaliação e da validação de resultados. 
 

“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.  
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 patogénicas. 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.  
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.  
 

CARACTERIZAÇÃO DOS PARÂMETROS DRASTIC 

A estrutura natural de um aquífero em termos do grau de confinamento contribui para 
classificar a suscetibilidade 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.  

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.  
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 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 2-a). 

RECARGA DO AQUÍFERO – R 

O balanço hídrico climatológico, desenvolvido por Thornthwaite e Mather (1955) é uma das 
várias maneiras de estimar o armazenamento médio de água do solo ao longo do tempo.  
Os métodos que se utilizam de balanço hídrico podem servir tanto para estimar recargas 
pontuais quanto para escalas maiores, como as bacias hidrográficas.  
Devido a grande heterogeneidade da distribuição da precipitação na ilha de Santiago, 
considerou-se para o cálculo do balanço hídrico o método de Thornthwaite e Mather (1955), 
três principais zonas bioclimáticas em função da altitude.  
 

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 2-b).  

 

MATERIAL DO AQUÍFERO – A 
 

De acordo com a caracterização geológica e hidrogeológica agruparam-se as formações 
geológicas da ilha de Santiago em cinco classes diferentes. 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, Figura 2-c).   
 

TIPO DE SOLO – S 

Os solos do arquipélago derivam de rochas vulcânicas ou ígneas, sendo, essencialmente, 
caracterizados por horizontes pouco profundos. 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, Figura 2-d). 
 

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 e 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, Figura 2-e).   
 

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 2-f).  



 
 

CONDUTIVIDADE HIDRÁULICA DO AQUÍFERO – C 

Na ilha de Santiago, não foi encontrada 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. 
Neste caso, 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.  
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.  
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. Figura 2-g). 
 
   
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Caraterização e mapeamento RASTIC na ilha de Santiago – Cabo Verde, (PINA, 2014). 

2-a) - D; 2-b) - R; 2-c) - A; 2-d) - S; 2-e) - T; 2-f) - I;   



 

 
Figura 2 – Caraterização e mapeamento RASTIC na ilha de Santiago – Cabo Verde, (PINA, 2014). 2-g) – C. 

 

 

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. O índice DRASTIC da ilha de 
Santiago é apresentado na Figura 3.  
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).  

 

Figura 3 - Índice DRASTIC de vulnerabilidade à poluição das águas subterrâneas na ilha de Santiago 
(PINA, 2014). 



 
CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

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 mostrando, 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. 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. 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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