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Objetivos     

Avaliar os recursos hídricos na Bacia Hidrográfica dos Engenhos face às 

necessidades da população;  

Estudar a viabilidade da recarga  artificial  de aquíferos na Bacia. 

 

  



Metodologia     

 Pesquisa bibliográfica; 

 Recolha dos dados da precipitação e da temperatura no INMG; 

 Recolha de dados populacionais no INECV; 

 Interpretação hidrogeológica da carta geológica da Ilha de Santiago, folha nº 54 

de Santa Catarina;  

 Amostragem e análise laboratorial da água superficial e subterrânea, da linha de 

água, de poços e nascentes. 

 

  



Enquadramento 

     

Localização 

 

  

Área da Bacia ≈ 40 km2 



CA – Complexo eruptivo antigo, (Pina 2009; Gomes e Pina, 2004) 

PA - Complexo eruptivo Pico da Antónia (Pina 2009; Gomes e Pina, 2004)  

A – Formação de Assomada ( Gomes e Pina, 2004)  

PA 

CA 

A 



Clima 

 

 

  Época Seca Época Húmida  



Disponibilidade hídrica (Estação de Assomada) 

Balanço hídrico sequencial mensal na estação de Assomada,  

em ano médio (A) e ano húmido (B) 

80 mm/ano 

150 mm/ano 

Setembro Setembro e Outubro 

400 mm/ano 

600 mm/ano 



Disponibilidade hídrica (Estação de Telhal) 

Balanço hídrico sequencial mensal na estação de Telhal, em ano médio 

(A) e húmido (B) 

90 mm/ano 
450 mm/ano 



Disponibilidade hídrica anual (escoamento subterrâneo e superficial)  

Método utilizado 

para calcular a 

ETP 

Disponibilidade hídrica na Bacia Hidrográfica dos 

Engenhos 

Ano Seco Ano Médio Ano Húmido 

(hm3/ano) 

Thornthwaite 0,0 1,77 32,83 

Penman 0,0 5,95 35,91 

Ano 

Escoamento 

superficial 

Escoamento 

subterrâneo 
Total 

(hm3/ano) 

Médio 5,19 0,76 5,95 

Húmido 33,91 2,00 35,91 



Consumos 

Tipos de sistema 
Capitações 

(Litros/habitante.dia) 

Fontanários 
 

5 -15  

Domicílios  25 - 50 

(Em meio rural) 

Bacia dos Engenhos: 8 873 habitantes 

 

Concelho de Santa Catarina: 43 297 habitantes  

 



Transporte de água na Região 

 



Infraestruturas Hidráulicas para armazenamento superficial 

 

 



Recarga artificial 

Fontes de água, em qualidade e quantidade. 

Locais para injeção e metodologia. 

Enquadramento legal. 



Conclusões 

 

 

 

Existe disponibilidade de recursos hídricos na Bacia do Engenhos; 

Os consumos são fortemente dependentes de águas subterrâneas, exploradas 

de forma desregulada; 

A recarga é viável, contudo a  sua implementação carece de um conhecimento 

geológico e hidrogeológico detalhado e  de enquadramento legal; 

Os locais mais adequados para a injeção de água são as aluviões das ribeiras; 

Recarga artificial de aquíferos pode constituir um poderoso instrumento no 

combate à escassez hídrica em zonas áridas e semiáridas 



Muito obrigado pela atenção 


