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15 • Recarga de
aquíferos
Recarga artificial de poços
de água com água da chuva

Perfurando com o
sistema
“Baptista”
em Mozambique

Recarga
tubular.
Observe
os sedimentos
no lado
direito.

Muitos poços
em Africa, especialmente
os cavados
manualmente
secam no fim
da época seca,
porque é mais
a quantidade
de água que
é retirada do
que aquela que
é reposta pelo reabastecimento natural.
O reabastecimento de poços de água pode
ser limitados pela camada superior do
solo, a perda de vegetação, o aumento da
erosão, etc.
Existem várias
formas de aumentar o reabastecimento
dos poços
de água, tais
como, através
de pequenos açudes
ou represas,
represas subterrâneos, o
plantio de árvores ou capim vetiver com
raízes compridas.

Verificar a necessidade de
um sistema de recarga
Antes de implementar um sistema de recarga de água subterrânea, há que determinar

se vai haver um aumento da recarga de água
e onde deve ser colocado. Os passos são:
1. Escolha um poço que esteja seco, e
onde as pessoas saibam que a água não
penetra facílmente dentor do solo. Tal
como em locais geralmente com poças
de água.
2. Procure uma zona a pelo menos 10
metros do poço, onde a água da chuva
a escorrer pelo solo possa ser recolhida.
A distância deverá ser de pelo menos
10 metros para assegurar que a água é
filtrada antes de chegar ao poço. Se estiver numa zona inclinada, o local deverá
ser numa zona mais alta que o poço.
3.		 Escave um buraco com 0.5 m de diâmetro, e 30 cm de profundidade.
4. Encha o buraco com água.
5.		 Verifique o buraco 1 hora depois. Se
ainda houver água, há boas hipóteses
do sistema de recarga conseguir fazer
chegar mais água debaixo da terra.
É importante que este teste seja feito após
as primeiras grandes chuvas. Se o solo estiver muito seco, irá absorver muita da água,
e portanto não indicará correctamente a
quantidade de água que é absorvida.
Se o teste for positivo, os sistema de
recarga por tubo, buraco ou capim vetiver
podem ser implementados.

Recarga tubular
Esta opção de baixo custo combina buracos perfurados manualmente com tubos
de drenagem que atravessam a compacta
camada de solo superior. A água da chuva,
que normalmente corre para rios ou é
evaporada, pode agora ser absorvida pelo
solo e atingir os lençóis de água subterrânea
(aquíferos). Os tubos de recarga estão
fechados com uma tampa, que são apenas
tiradas depois da água que foi recolhida
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ter tido algum tempo para que as suas
partículas acumulem no fundo e esta fique
mais clara e transparente. Depois de tirar
a tampa, a água recolhida escorre através
do tubo de drenagem tornando-se em água
subterrânea.

de cobertura.
Faça um
charco a
volta do
tubo de
modo a
criar uma
cova e.g.
0,5m de
profundidade, 5m
de largura e 5m de comprimento. Tenha
a certeza de que o tubo está num dos
lados de modo a poder ser alcançado
quando o charco esteja cheio de água.

Como instalar
Encontre uma área onde a água tende
naturalmente se acumular e onde possa
ser feito um açude de 0,5 m - ou então
uma área onde a água possa ser acumulada num pequeno tanque/charco.
•		 Perfure um furo com diâmetro de 5 cm
(2”) com uma broca de solo ou através
da “Perfuração Baptista”. O furo deverá
transpor a camada superior do solo e
atingir camadas mais permeáveis, o mais
perto possível do aquífero.
• Prepare o tubo de drenagem (1” ou  ¾”)
de 6 metros ou com o comprimento
que for necessário. Faça um filtro na
parte do fundo fazendo ranhuras com
um serrote num lado em cada 1,5 cm
numa extensão de 3 m.
• Ligue o tubo de drenagem com um tubo
de 0,3m de comprimento de 1½” de
diâmetro.
• Faça um “tubo tampão” de 0,5m com
tubo de 1½”. Dilate um dos terminais
da peça (aquecendo-o), para facilitar a
ligação dos dois tubos de 1½”.
•		 Coloque um filtro no tubo de 0.3 m
(1½”). O filtro pode ser feito de um
tubo de 1” com ranhuras e com um
pano ou meia por dentro.
• Coloque o conjunto de tubos na boca
do furo de maneira a que o cimo do
topo do filtro fique um pouco por cima
do fundo do tanque/charco.
• Preencha o espaço a volta do tubo com
gravilha fina ou areia grossa. Sele a parte
superior com argila.
• Cubra o tubo de drenagem com o tubo
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•

Um
sistema
completo
antes da
instalação

Materiais:
•

Tubos de drenagem em polipropileno
(Plástico duro preto) ou PVC com
diâmetros
de 20 mm
ou mais.
Comprimentos
de 3 m ou
mais dependendo
da profundidade do
buraco.
• Tampa do
tubo com 1½”. 1 peça de 0.3 m e 1 de
0.5 m.
•		 Tubo de filtragem com 1”. 1 peça de 0.3
m.

Utilizando o sistema de
recarga por tubo
Sempre que chover, cerca de 10 metros
cúbicos de água escorrerão para o aquífero.
Quanto maior o tanque, mais água poderá
ser recarregada. O teste é necessário para

Tubo de
PVC e
plástico
juntados
com calor
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Adicione
gravilha
ao longo
do tubo e
terra no
topo para
selar o
sistema

Os sedimentos
tem de
acumular
antes de
o conector
ser levantado
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descobrir qual a capacidade máxima de recarga. Quando o tubo de drenagem fica entupido, pode
ser introduzido algo como
um pau com
tecido que
movido para
cima e para
baixo desentupirá o tubo.
Dependendo
da capacidade
e floxu da
água subterrânea, parte da água recarregada poderá
ser bombeada durante a época seca.

Custos
O custo da perfuração depende dos materiais e do tempo necessário. O tempo de
perfuração depende da composição geológica do local. Em maior parte dos casos se
não existirem
pedras ou rochas um furo
de 10 m pode
ser concluído
num dia com
uma broca de
solos ou com
a “Perfuração
Baptista”.
Se os furos
forem furados
pelas próprias
famílias os custos de trabalho serão mínimos. O equipamento para a “Perfuração
Baptista” para chegar até 12 metros custa
a volta de 75 dólares americanos. Este equipamento pode ser utilizado para executar
muitos furos.
Dependendo dos materiais usados (o tubo
preto é o mais barato) e da profundidade do

furo, a despesa com os materiais para um
sistema completo de recarga tubular será
entre os 5 e os 25 dólares americanos.

Sistema de recarga Vetiver
A recarga de água subterrânea é necessária mesmo em zonas onde existam solos
duros ou com rochas, que tornam impossível a perfuração de buracos ou em locais
onde não existam ferramentas ou pessoas
com conhecimento para a perfurações de
recarga. Nestas situações o sistema Vetiver
poderá ser utilizado. As vantagens são que é
um sistema barato onde basta adquirir material de vetiver (“slips”) e fornecer a mão
de obra (mais em “vetiver” secção 23”).
A planta vetiver tem raízes com 2-3 metros
de comprimentos que podem penetrar até
os solos mais duros. As raízes são também
chamadas de “pregos vivos”.
Quando as plantas de vetiver são plantadas
juntas umas das outras - 15 ou 20 cm de
distância - elas formam uma barreira que
estanca ou atrasa o escorrimento da água
sobre o solo. A terra que é transportada
pela água acumula-se e lentamente forma
uma barreira ou pequeno dique.
Muita desta água irá penetrar no solo pois
a água consegue escorrer através das raízes
da planta.
Este sistema é implementado na mesma
zona em que um sistema de tubos. Ou seja
numa zona mais alta e a pelo menos 10
metros do poço.
O ideal é acumular a água em buracos que
através da raízes das plantas vetiver penetram no solo. Um buraco é escavada em
forma de meio círculo com um diâmetro
de pelo menos 3-4 metros e 1 metro de
profundidade. Não há problema se forem
deixadas pedras grandes no buraco, que são
difíceis retirar. A terra escavada é colocada
num desnível abaixo do buraco para formar
um dique ou barreira.
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As vetiver são plantadas em linha nas barreiras que formam meios-círculos. A água
então penetra através do solo da barreira
e quando atinge as raízes da planta, percorre-as introduzindo-se no solo. Pode
acontecer que pequenas partículas de solo
entupam os poros da barreira e que a água
não desapareça do buraco. Uma solução é
remover os primeiros 10-20 cm da barreira
e adicionar nova terra (arenosa ou outra)
que torne novamente a barreira porosa.
Poderá também ser feito um buraco extra,
conforme descrito em seguida.

Recarga de buraco duplo
Este é um sistema simples concebido por
um agricultor no distrito de Aurangabad,
Maharashtra, na Índia. Tornou-se bastante
popular pois forneceu mais água para irrigação a um preço reduzido – cerca de
USD 25-30 para mão de obra (3-4 dias)
e um tubo. Precisa de muito pouca manutenção.
Dois buracos são escavadas junto a um
poço. O maior terá aproximadamente 2.4 x
1.8 x 1.8 metros e o mais pequeno com 1.2
x 1.2 x 2.4 metros e é feito no declive do
maior, a cerca de 3 metros do poço. O buraco mais pequeno é enchido com pedras,
gravilha e carvão que actuam como filtros.
Um tubo largo de cimento ou PVC (8” ou
dois mais pequenos) com um filtro é colocado no fundo do buraco mais pequeno.
Este tubo liga ao poço. A água da chuva
recolhida no buraco maior, escorre para o
buraco mais pequeno e é filtrada antes de
chegar ao poço através do tubo.
O lodo que acumula nos buracos pode
ser colocado de novo nos campos. Desta
maneira o solo e os nutrientes também são
conservados.
Este sistema pode também ser combinado com o sistema de tubo de recarga,
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de maneira a que
a água do buraco
maior escorra para o
buraco mais pequeno, onde o tubo de
recarga é colocado.
Isto é recomendado
se a água do poço
for para consumo
humano.
Desenho e informação
do último sistema da
Agricultural Technology
Management Agency
(ATMA) disponíveis em
www.farmingsolutions.
org/successtories, onde
existem muitos outros bons exemplos.
Outras informações e fotografias em cooperação com Henk Holtslag,
holtslag.dapper@planet.nl e Jan de Jongh, Arrakis, www.arrakis.nl

