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Groundwater exploration and hydrogeological 
conceptual models

Main purpose:
• Trends in hydrogeological practice…
• Discussion of a case study in the Azores (E U Ultra - peripheral islands); area 

with a complex hydrogeological structure.

Conclusions:
• The hydrogeological conceptual model is not a goal in itself
• Hydrogeologists have the most suitable profile to conceive conceptual 

models thanks to its comprehensive training in geological  processes.



(Tom Gleeson & Michael Cardiff 2013)

The mega-scale future of hydrogeology

How can we 
foresee the 
ground water 
exploration in 
the future 
hydrogeology 
pratice?

Conservation 
vs
development?



Conceptual site model: a flow path for an 
integrated exploration hydrogeology approach

Helder I. Chaminé, José Martins Carvalho, Maria José Afonso, José Teixeira and Liliana Freitas (2013)



GROUNDWATER & LAND USE   (including  subsoil management)

geothermal, EGS, shale gas, CO2 storage and 
sequestration, geothermal heat pumps
(GSHP)….

(elaboração própria)



Hydrogeological conceptual model is a description of 
various natural and anthropogenic  factors that govern and 
contribute to the movement of groundwater in the 
subsurface (Kresic & Mikeszewski(2013) and the 
relationship with other branches of the water cycle and the 
ecosystems (e.g., Beven 2001, Fetter 2001, Fitts 2012)

They result from  inter and multidisciplinary  
analysis  supported by numerical modelling
(probabilistic, deterministic and stochastic)



Hydrogeological conceptual model: 
a general outlook on an integrated 
exploration groundwater
framework.

Numerical modeling

(adapted from Helder I. Chaminé, José Martins Carvalho, Maria José Afonso, José Teixeira
and Liliana Freitas 2013)



E U Ultra - peripheral islands
Macaronesia (the Azores, Madeira, Canary 

Islands) & Cabo Verde)

Hydrogeological
conceptual models in  
areas with complex
hydrogeological structure
(Jean Margat & Jac Van Der Gun 2013)



Portugal  Azores



(Adapted from naminhailha, http://servicos.sram.azores.gov.pt/naminhailha/)



• Total of inhabitants of the Arquipelago:
246102 (2011Census)

• Total of inhabitants of S. Miguel island:
137699 (2011Census) 

• Total surface S. Miguel island:
745 km2



SÃO MIGUEL GEOTHERMAL PROJECT
Ribeira Grande geothermal field



Geothermal
electricity
production



Annual geothermal power production in Azores, including Pico 
Vermelho and Ribeira Grande power plants
(Bicudo da Ponte, 2012)

40% of the electrical consumption 
of S.Miguel Island



OVERALL HYDROGEOLOGICAL CONCEPTUAL MODEL AT  THE 
AZORES ISLANDS

(Adapted from V. Cruz 2007)



FERRARIA bath,  S. Miguel Island, the Azores 

(Adapted from naminhailha, http://servicos.sram.azores.gov.pt/naminhailha/)



The hydrogeological conceptual model at Ferraria, S.Miguel, 
Açores

How to deal with uncertainty ??

(elaboração própria)





Ferraria water:
Tª =62ºC
Sodium Clorided
pH=5,5
Electrical conductivity=37 
mS/cm
TDS=19,2 g/l, 
Silica=180 mg/l 

Arsenic= 180 µg/l

(Adaptado de naminhailha, http://servicos.sram.azores.gov.pt/naminhailha/ e de Carvalho & Mateus 2008)

http://servicos.sram.azores.gov.pt/naminhailha/


(elaboração própria)

Ferraria deltic lava formed at 840 ± 60 anos B.P. (Moore, 1991)



Well AC3 thermal water: A SUCCESS2002

(Elaboração própria, adaptação de ACAVACO 2002, classificação litologica de Prof Doutor João Carlos Nunes)

Specific capacity=8,62 l/s/m at 22l/s

Transmissivity of ca 900m2/day



Location plant
AC2 and AC3: thermal water wells
S: thermal water spring

(Base cartográfica do IGeoE) (Elaboração do Prof João Carlos Nunes, UAç)



Thermal Bath 
Reconstruction

(elaboração própria)



•Geothermal heating of the thermal bath and the swimming pool:
Pay-back time: 0.5 year

• For balneotherapic purposes it was necessary to mix 
sea water (or potable water) to lower the arsenic 
content down to 50 µg/l

(elaboração própria)



Simplified conceptual model at 
Carapacho/Ilha Graciosa/The 
Azores



A survey of the arsenic content  along the shore was 
carried out: no arsenic was found

(elaboração própria)



Ponta da Ferraria  Geological map (adapted from Nunes & Lima 2009)

S: Ferraria thermal spring

2009
Sea water exploration wells SG1 to SG8:
THE DRAMA  



2009: Wells SG1, SG2, SG3 and SG4 till 35m: all with thermal water (except SG2, in 
a cavern  with direct hydraulical connection with the sea).
Elevation of 15m.

(Elaboração própria) 



2009 Well SG2: (cased with PVC , collapsed  by the sea inside the 
cavern) 



2010: Well SG5 (collapsed 1 year after construction)

Double casing (steel+ PVC + 
artificial gravel packing)



Horizontal slices 3D resistivity block 
(aprox depth: 10 to 14m)

(Adapted from GEOPRESP  2011)

2011:
Electrical 
tomography's



Location of all boreholes

2011: wells SG6, SG7 e SG8



(elaboração própria com base em esquema do Prof João Carlos Nunes, UAc)



(Esboço do Prof João Carlos Nunes, 2012)

(Esboço do Prof João Carlos Nunes, 2012)







2012 Well SG8

clinker

Thermal water

Sea water

Thermal water

(elaboração própria)



(elaboração própria)

2013 Well SG8/AM1



(elaboração própria)

Pebbles from the 
beach  ante  
Ferraria lava delta 
formation 840 ±
60 years B.P. 
(Moore, 1991)



painting - Emanuel Carreiro
Scientifical support– V.H. Forjaz
João Carlos Nunes file

Eruption or “mistério” of Urzelina S.Jorge Island, Açores, year of 1808, based 
on field work and historical documentation



SG8
SG8/AM1

clinker

(elaboração própria)

Ferraria, 11th April 2013

pebbles

2013



2013 SG8/AM1

(elaboração própria)



Well SG8/AM1 Final pumping test at 20 L/s (2013)

Fotos José Luis Gonçalves (ÁguasMil)

Specific capacity=15,15 l/s/m at 20l/s

Transmissivity ca 1500 m2/day



2013  Well SG8/AM1 in operation



FAJÃ DA FERRARIA
PRESENT HYDROGEOLOGICAL CONCEPTUAL MODEL 



The hydrogeological  model is not  a goal. It 
is a tool to solve human problems…

The model is not unique nor definitive, but 
it  changes according to the technical and 
scientific knowledge.

Pay attention to the 
geological evolution and its 
dynamics…

The hydrogeological
conceptual model is the 
the main tool in the 
hydrogeological pratice
but….. 

…we can not  adulate it …

Helder I. Chaminé, José Martins Carvalho, Maria José Afonso, José Teixeira and
Liliana Freitas (2013)



Hydrogeologists are expert in the ground water
exploration and management activity: they are trained in 
the knowlege of the geological process and how to  
incorporate them into the hydrogeological conceptual 
models



Groundwater investigation 
must be focused in the field,
the stage were the human 
brain develops the solutions in 
contact with the problems (in 
the Earth or in the Space)

Pebbly Rocks Testify to Old Streambed On Mars
May 30, 2013
http://www.sciencedaily.com/releases/2013/05/130530150547.htm?utm_source=feedburner&utm_medi
um=feed&utm_campaign=Feed%3A+sciencedaily%2Fspace_time+%28ScienceDaily%3A+Space+%26+Time+
News%29&utm_content=Google+Feedfetcher&goback=%2Egde_703977_member_245783760

Calatayud, Espanha

(elaboração própria)

Leonardo da Vinci (1452–1519)131:
“We know more about celestial bodies than soils 
underfoot.
Water is the driving force of all nature”…



"Si voulez faire avancer la 
science ne croyez pas à ce 
que vous dit le patron…”

Geol. Maurice Gignoux (1881-1955)

Géologie stratigraphique (1926)
Géologie des barrages et des aménagements hydrauliques(1955)

(elaboração própria)





Helder I. Chaminé, José Martins Carvalho, Maria José Afonso, José Teixeira and Liliana Freitas (2013)



Helder I. Chaminé, José Martins Carvalho, Maria José Afonso, José Teixeira and Liliana Freitas (2013)



ciência a arte de conceptualizar aquíferos para os explorar, para os gerir ou para os proteger
continua atual. Vimos que é com a conceptualização hidrogeológica que podemos captar água e
94
fazer obras de engenharia em equilíbrio com o ambiente e adaptadas para servir o presente e o
futuro da Humanidade.
É na onda ambiental que domina os media a partir do inicio dos anos 90 do século passado,
intensificando a troca de ideias e de metodologias de pesquisa entre investigadores para a
dinamização de políticas sócio‐ambientais que surgiu a Governança da Água, designação pomposa
que mais não é do que arte da gestão compartilhada dos recursos hídricos às várias escalas de
intervenção.
A governança da água impõe a criação de partenariados e de redes, aproximações técnico‐científicas
de qualidade, o culto da eco‐responsabilidade, pleno aproveitamento de competências e
aproximações a escalas múltiplas no domínio da mitigação dos erros técnico‐ambientais do passado,
mas ainda na (re)construção do futuro.
Adivinham‐se assim, para os anos próximos, em cenário de mudança climática, a realização de
campanhas de intervenção supranacionais, com metodologias integradas, para restaurar e preservar
os recursos de água subterrânea, a prevenção de riscos geológicos e a gestão das actividades
industriais e mineiras do passado. Haverá ainda novos desafios ligados à extensão das actividades
geotérmicas profundas, do armazenamento e sequestração de CO2 e de lixos radioactivos. Outra
linha provavelmente evoluirá para a compreensão dos processos hidrogeológicos profundos,
dinâmica crustal, fluidos, tectónica e processos vulcânicos.
A captação de água subterrânea e os problemas de gestão do solo e sub‐solo, na ótica da
geoengenharia e das geociências de engenharia que são abordados nesta aula, estão ao serviço da
Governança da Água.
Haverá lugar, no futuro, para a velha prospeção de água subterrânea e para a prospeção geotécnica?
Seguramente que sim, as obras não vão parar, as necessidades de boa água potável persistirão, e,
eventualmente vai alargar‐se o recurso aos aquíferos de alta mineralização. O paradigma
hidrogeológico das megabacias, as “mega‐watersheds” de Bisson & Leher (2004)127 vai ser posto à
prova, dada a escala a que será necessário trabalhar‐se.



O que nos trará a hidrogeologia planetária, a astrohidrogeologia?
Teremos hidrogeólogos no espaço a médio prazo? Ou mesmo a curto a médio prazo
teremos hidrogeólogos na Lua? Que efeitos terão os avanços da investigação planetária nos métodos
que usaremos na Terra? Como evoluirão os métodos de aquisição de dados no campo?
Quanto à modelação, tendo em conta o desenvolvimento de intervenções interdisciplinares para a
resolução dos problemas cada vez mais complexos que se colocarão no futuro no domínio da
sustentabilidade ambiental, evoluirá para o desenvolvimento de novas capacidades de simulação,
eventualmente com recurso à teoria dos fractais e/ou outras (Mandelbrot 1983, Wilson 1998)129.
Num aspeto parece não haver dúvidas (Galloway 2009)130: a necessidade cada vez maior de água
(face ao crescimento demográfico, à melhoria dos padrões de consumo e à sua escassez) levará a
que a relevância social da hidrogeologia e dos hidrogeólogos se incremente. Será desejável e
expetável que surja uma articulação maior entre a evolução do pensamento científico, a investigação
fundamental e as intervenções práticas no terreno.
Finalmente, a investigação fundamental e aplicada em hidrogeologia continuará a ser centrada no
campo, na Terra ou no espaço, palco único e irrepetível onde o intelecto humano forja as grandes
soluções em contacto com os grandes problemas. E, tal como referiu, Leonardo da Vinci (1452–
1519)131:



Haverá lugar, no futuro, para a velha prospeção de água subterrânea e para 
a prospeção geotécnica?
Seguramente que sim, as obras não vão parar, as necessidades de boa água 
potável persistirão, e,
eventualmente vai alargar‐se o recurso aos aquíferos de alta mineralização. 
O paradigma
hidrogeológico das megabacias, as “mega‐watersheds” de Bisson & Leher
(2004)127 vai ser posto à
prova, dada a escala a que será necessário trabalhar‐se.


