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Resumo 
 
 
A bacia hidrográfica de Chancay-Huaral localiza-se na região costeira do Peru. A principal atividade 

económica na região é a agricultura e a maioria dos campos agrícolas localiza-se na fronteira com o 

oceano Pacífico. As alterações climáticas têm sido responsáveis por consideráveis alterações do 

caudal do rio Chancay. A maioria da água utilizada para a agricultura provém deste rio (82%) e a 

restante fração é de origem subterrânea (captada em poços ou em nascentes). Assim, verifica-se 

que as alterações climáticas estão a influenciar a produtividade da região pelo facto de afetarem a 

disponibilidade hídrica. 

 

Nesta investigação foram avaliadas as reservas subterrâneas da bacia hidrográfica de Chancay-

Huaral através de um modelo de água subterrânea desenvolvido em MODFLOW. Foi possível 

conhecer os balanços hídricos e direções de fluxo deste aquífero, recorrendo a modelação 

determinística e estocástica, e determinou-se que a infiltração pelo rio e campos agrícolas são as 

componentes que mais contribuem para a recarga do sistema. Mais ainda, que se perde uma quantia 

considerável de reservas subterrâneas para o oceano. A abordagem estocástica e as 50 simulações 

realizadas em PMWIN permitiram simular distribuições da condutividade hidráulica, o que possibilitou 

analisar os balanços hídricos do aquífero de um ponto de vista probabilístico. 

 

Foram simuladas duas medidas de adaptação: aumento da exploração de água subterrânea com 

redução da captação direta no rio; e aumento da eficiência da rega e agricultura. Esta investigação 

demonstrou que ao adoptar práticas mais sustentáveis é possível satisfazer as necessidades 

hídricas, reduzir a perda de água subterrânea para o oceano, preservar o caudal ecológico do rio e 

ainda manter a atual distribuição dos níveis freáticos no aquífero. 

 

 

 

Palavras-chave: Modelação, Águas Subterrâneas, Aquífero Costeiro, MODFLOW, Modelação 

Estocástica, Uso Sustentável de Água 
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Abstract 
 
The Chancay-Huaral river basin is located in the coastal region of Peru. The main economic activity in 

the area is agriculture and the majority of the crops are located on the border with the Pacific Ocean. 

Climate change has been responsible for considerable variations on the Chancay River’s flow. Most 

of the water used in agriculture is taken from this river (82%) and only a small fraction from 

groundwater (by wells or springs) thus, climate change is influencing the productivity of the region by 

changing its water supply. 

 

In this study, the groundwater resources of the Chancay-Huaral River basin were evaluated by 

modelling in MODFLOW. It was possible to understand the water balances and fluxes of the aquifer, 

by using both a deterministic and stochastic approach, and determine that infiltration from the river 

and agricultural fields are the most important sources of recharge to the groundwater reservoir. 

Moreover, that a significant amount of groundwater is lost to the ocean. The stochastic approach and 

the 50 simulations executed in PMWIN simulated hydraulic conductivity distributions, which allowed 

analysing the water balances of the aquifer from a probabilistic point of view.  

 

Two management options were simulated: increase groundwater abstraction on the existing wells, by 

replacing part of the river uptake; and increase irrigation and agriculture efficiency. These simulations 

revealed that by adopting more sustainable water practices it is possible to meet local water 

demands, reduce the loss of groundwater to the ocean, preserve the ecological river flow and 

maintain the current groundwater levels along the aquifer. 

 
 
 
Keywords: Groundwater modelling, Coastal Aquifer, MODFLOW, Stochastic Simulation, Sustainable 

Water Use 
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1. Introdução 

1.1. Motivação 
As alterações climáticas são um problema global que se tem vindo a agravar nos últimos anos devido 

à atividade humana e às emissões que desta advêm. Esta vulnerabilidade traduz-se em mudanças 

no regime de precipitação, nas temperaturas, no nível da água do mar e na ocorrência de eventos 

climáticos extremos. Os seus efeitos observam-se a diferentes níveis (economia, saúde, 

comunidades, ambiente e território) e variam consideravelmente nas várias regiões do globo.  

 

No Quarto Relatório de Avaliação desenvolvido pelo Intergovernmental Panel on Climate Change 

(IPCC) e em relatórios anteriores, as alterações climáticas e os seus efeitos nos recursos hídricos 

são particularmente evidenciados (IPCC, 2014). A variabilidade climática afeta este recurso não só 

ao nível da sua disponibilidade como também ao nível da qualidade. Muitos outros processos como o 

desenvolvimento económico, o crescimento das populações, alterações ao uso do solo e mudança 

de valores sociais têm, acoplados com as alterações climáticas, uma grande influência na gestão dos 

recursos hídricos (Brekke et al., 2009). 

 

A vulnerabilidade de um dado local no globo às alterações climáticas é também variável e 

dependente de inúmeros fatores. O Peru é um dos países que, de acordo com o IPCC (2007), 

apresenta maior vulnerabilidade face às alterações climáticas. É um país que naturalmente 

apresenta altas temperaturas em grande parte do seu território e que está sujeito a períodos de seca 

regulares devido ao fenómeno El Niño. Este fenómeno é o principal responsável pela grande 

variabilidade climática interanual neste país e noutros da América Latina (IPCC, 2014). 

Adicionalmente, o Peru apresenta a desvantagem de ter 70% da sua população e a maior parte da 

sua atividade económica concentrada na costa deserta do Pacífico. São, portanto, locais áridos com 

elevada procura de água e que dependem fortemente deste recurso natural já que o setor agrícola é 

a principal atividade económica nestas regiões. O facto de existirem também, nas regiões interiores 

montanhosas, vários aglomerados populacionais em vales abruptos leva a uma maior 

vulnerabilidade, neste caso, face a eventos climáticos extremos (IPCC, 2007; Peru Support Group, 

2013). 

 

Nos últimos 35 anos, os efeitos das alterações climáticas neste país sul-americano consistiram numa 

perda de 22% da área glacial dos Andes Peruanos e numa redução de 12% nas reservas de água 

doce disponível. No total estima-se que a perda de recursos hídricos durante este período tenha sido 

perto de 7 000 hm3 (IPCC, 2007).  A falta de água doce levou, consequentemente, a graves 

problemas na satisfação das necessidades hídricas. Prevê-se que estes problemas se agravem no 

futuro, podendo tornar-se crónicos caso não forem planeadas e implementadas medidas de 

adaptação (IPCC, 2007). 
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Face aos impactos causados pelas alterações climáticas no Peru, Chile e Equador foi desenvolvido o 

projeto “Adaptación y Mitigación al Cambio Climático en Zonas Costeras” (ADMICCO) coordenado 

pela associação Civil LABOR. Este projeto, financiado pela União Europeia e do qual o Instituto 

Superior Técnico (IST) foi participante, teve como objetivo “contribuir para diminuir o impacto 

negativo das alterações climáticas entre a população com menor qualidade de vida de cidades 

costeiras de países sul-americanos” (ADMICCO, sem data). Mais concretamente o projeto foi 

responsável pela “promoção de processos de adaptação e mitigação às alterações climáticas em oito 

cidades costeiras de países sul-americanos em situação de vulnerabilidade” (ADMICCO, sem data). 

No Peru, o projeto incide mais concretamente na região norte, nas províncias de Huara e Huaral, 

ambas bacias costeiras caracterizadas pela forte atividade agrícola e produção alimentar. Na região 

sul do Peru o projeto desenvolveu-se nas províncias de Arequipa, Mollendo, Camaná e Ilo. 

 

A presente dissertação insere-se neste âmbito e surge no seguimento do trabalho desenvolvido pelo 

Centro de Geo-Sistemas (CVRM)1 do IST, a Associação CooperAcción, CEDESUS e EcoCostas com 

a associação ADMICCO. Uma das competências atribuída ao CVRM foi a formulação de um Sistema 

de Suporte à Decisão (SSD) com o objetivo de permitir uma gestão integrada e sustentável dos 

recursos hídricos em cenários de alterações climáticas (Barreiras et al., 2015). Este SSD, de caráter 

técnico-científico, foi desenvolvido para a bacia hidrográfica de Chancay-Huaral, a norte da capital 

Peruana, e foi cedido às entidades responsáveis pela tomada de decisões de modo a possibilitar 

uma melhor gestão integrada dos recursos hídricos. Foi feito recorrendo ao software WEAP (Water 

Evaluation And Planning System) no qual foi desenvolvido um modelo integrado de recursos hídricos 

da bacia hidrográfica de Chancay-Huaral.  

 

A presente tese de mestrado surge no seguimento deste projeto e no trabalho realizado pelo CVRM. 

No modelo desenvolvido em 2013 não existia um modelo de águas subterrâneas propriamente dito 

que permitisse determinar os impactos das alterações climáticas neste recurso e, por este motivo, 

pretende-se aqui desenvolver esta componente. Esta investigação pretenderá caracterizar as 

reservas subterrâneas de Chancay-Huaral, que até ao momento se encontram quase 

desconhecidas, e identificar as potencialidades hídricas do aquífero. Falamos de uma bacia que ao 

longo dos últimos anos perdeu grande parte das suas reservas de água doce e, portanto, importa 

conhecer todas as reservas disponíveis, sejam superficiais ou subterrâneas.  

1.2. Objetivos e hipóteses 
 

Como mencionado, o trabalho desenvolvido durante esta tese de mestrado foca-se no 

aprofundamento do conhecimento relativo às águas subterrâneas da bacia de Chancay-Huaral, Peru. 

Com este trabalho pretendem conhecer-se as dinâmicas de escoamento subterrâneo desta bacia e 

avaliar possíveis medidas de adaptação aos impactos das alterações climáticas nos recursos 

hídricos.  

                                                        
1 Atual Centro de Estudos de Hidrossistemas (CEHIDRO). 
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Os objetivos principais a alcançar com este trabalho são:  

• Modelação do fluxo subterrâneo do aquífero de Chancay-Huaral com vista à determinação 

das direções de fluxo subterrâneo, balanço hídrico e caracterização da interação entre águas 

subterrâneas e superficiais; 

• Avaliação do efeito da variabilidade espacial da condutividade hidráulica no balanço hídrico 

global do sistema; 

• Investigação de possíveis medidas que contribuam para uma gestão integrada dos recursos 

hídricos e satisfação das necessidades hídricas locais no presente e em cenários futuros 

afetados pelas alterações climáticas. 

 

Com base numa primeira análise da informação disponível sobre o aquífero de Chancay-Huaral, a 

partir de estudos feitos na região, foram levantadas hipóteses às quais esta investigação pretende 

responder. Estas hipóteses são: 

• O sistema aquífero (costeiro) pode enfrentar problemas de intrusão salina, como sugerido 

pela Autoridade Nacional da Água do Peru - ANA (2013); 

• O aumento da captação subterrânea poderá levar ao aumento da intrusão salina; 

• A principal recarga do aquífero é feita pela cabeceira da bacia hidrográfica, por infiltração da 

água das chuvas e degelo dos glaciares  provenientes de maiores altitudes. 

 

1.3. Organização da tese 
Esta dissertação encontra-se dividida em 5 secções. Numa primeira fase (capítulo 2) será 

apresentado o estado da arte dos métodos e modelos aplicados na dissertação. No capítulo 3 será 

feito um enquadramento da área de estudo, o que permitirá ao leitor conhecer as principais 

características da bacia hidrográfica de Chancay-Huaral. 

 

Os capítulos 4, 5 e 6 apresentam a aplicação dos modelos ao caso de estudo. No capítulo 4 são 

apresentados os passos que levaram à construção do modelo numérico do aquífero de Chancay-

Huaral e o processo de calibração que levou à sua conclusão. No mesmo capítulo são apresentados 

também os resultados obtidos e é feita a discussão dos mesmos. No capítulo 5 apresenta-se a 

metodologia que permitiu modelar a incerteza associada aos parâmetros hidráulicos, desenvolvendo 

um modelo estocástico. São apresentados também neste capitulo os resultados e a sua discussão. O 

capítulo 6 consiste na metodologia, resultados e discussão da investigação feita ao nível de um 

conjunto de medidas de adaptação para uma melhor gestão dos recursos hídricos da bacia.  

 

Por último, são identificadas as limitações do modelo numérico desenvolvido (capítulo 7), são 

sumarizadas as principais conclusões desta dissertação e sugeridas recomendações para o 

desenvolvimento de trabalhos futuros na região de Chancay-Huaral (capítulo 8). 
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2. Estado da arte 

2.1. Modelos numéricos aplicados à hidrogeologia  
 
A gestão de recursos hídricos de uma dada bacia hidrográfica é um processo que envolve o estudo 

das interações entre águas superficiais e águas subterrâneas. No entanto, para formular decisões 

neste âmbito, é necessário conhecer adequadamente ambas as componentes e a forma como 

interagem. No que toca às águas subterrâneas, a utilização de modelos numéricos que representam 

as condições deste recurso hídrico têm vindo a ser utilizadas cada vez mais como suporte à tomada 

de decisões (Zhou e Li, 2011). A implementação de modelos numéricos de fluxo de águas 

subterrâneas tem como principais objectivos os seguintes (Zhou e Li, 2011): 

1. Permitem modelar a dinâmica e os padrões de escoamento de águas subterrâneas; 

2. Possibilitam analisar a capacidade de resposta do sistema a determinadas pressões; 

3. Possibilitam avaliar a recarga, descarga e processos de armazenamento dos aquíferos,  

quantificando o rendimento sustentável do mesmo; 

4. Permitem prever cenários futuros nomeadamente associadas a determinadas alterações, 

como climáticas ou causadas pela atividade humana; 

5. São ferramentas importantes para a gestão e formulação de políticas e regulamentações; 

6. Constituem ferramentas de visualização muito importantes pelo facto de auxiliarem na 

comunicação de uma dada informação ao público e a partes interessadas (stakeholders). 

 

Um modelo numérico de fluxo de águas subterrâneas está baseado na resolução das equações 

básicas associadas ao escoamento de água neste sistema (Fetter, 2001). De entre este tipo de 

modelos está o código MODFLOW, um modelo numérico determinístico que se baseia na lei de 

Darcy (Equação 1) e no princípio da conservação da massa (Equação 2), combinando ambas na 

equação de Laplace (Equação 3), que descreve o fluxo subterrâneo para meios isotrópicos, 

homogéneos e em regime estacionário.  

 

𝑞   =   −𝐾   !!
!"
    (1) 

 

  !!!
!"
+   !!!
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+   !!!
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= 0    (2) 
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+   !

!!
!!!

= 0    (3) 

 
Na Equação 1, q designa o fluxo volumétrico numa direção (L/T), K a condutividade hidráulica (L/T) e 

dh/dl o gradiente hidráulico adimensional. Esta equação expressa a relação de proporcionalidade 

direta existente entre o caudal de escoamento de um fluído e o gradiente hidráulico. Na Equação 2 

apresenta-se a equação da continuidade segundo a qual o fluxo volumétrico de entrada de um fluído 
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numa unidade volumétrica de controlo é igual ao fluxo volumétrico de saída do fluído da mesma e 

onde qx, qy e qz designam os referidos fluxos nas 3 dimensões do espaço. A combinação das duas 

equações apresentadas permite obter a equação de Laplace (Equação 3) que representa o fluxo de 

um fluido em regime estacionário e cuja solução é h(x, y, z), isto é, o potencial hidráulico em qualquer 

ponto num campo de escoamento a três dimensões. 

 

O referido software foi desenvolvido pelo United States Geological Survey (USGS) e resolve 

numericamente a equação do escoamento a três dimensões usando o método das diferenças finitas 

(Harbaugh et al., 2000). A Equação 4 representa a equação diferencial parcial utilizada no 

MODFLOW para regimes transitórios. 

 
𝝏
𝝏𝒙

𝑲𝒙𝒙
𝝏𝒉
𝝏𝒙

+ 𝝏
𝝏𝒚

𝑲𝒚𝒚
𝝏𝒉
𝝏𝒚

+ 𝝏
𝝏𝒛

𝑲𝒛𝒛
𝝏𝒉
𝝏𝒛

+𝑾 = 𝑺𝒔
𝝏𝒉
𝝏𝒕
      (4)  

  
Na equação apresentada Kxx, Kyy e Kzz designam as condutividades segundo as direções x, y e z, 

que se assumem paralelos aos eixos principais da condutividade hidráulica (L/T); h o potencial 

hidráulico (L); W o fluxo volumétrico por unidade de volume, representando entradas e/ou saídas do 

sistema, ou seja, positivo para entradas no sistema e negativo para saídas do mesmo (T-1); SS 

designa o coeficiente de armazenamento específico (L-1) e t o tempo (Harbaugh et al., 2000). Em 

regime permanente o termo de armazenamento (Ss) anula-se e o lado direito da equação torna-se 

zero. A Equação 4 é resolvida, como referido, através do método das diferenças finitas pelo que o 

aquífero é dividido em células. Em cada célula existe um ponto, chamado nó, no qual o valor de 

potencial hidráulico é calculado (Harbaugh et al., 2000). 

 

Este software, mais precisamente a versão MODFLOW-2000 (Harbaugh et al., 2000) associada à 

interface Visual MODFLOW (Waterloo Hydrogeologic Inc., 2006), foi selecionado como ferramenta 

principal para cumprir com o primeiro objectivo desta tese: a modelação do aquífero na bacia 

hidrográfica de Chancay-Huaral e a obtenção do seu balanço hídrico. Esta escolha foi considerada 

apropriada uma vez que este software é o mais utilizado a nível mundial para modelação de águas 

subterrâneas. As características que levam o MODFLOW a ser tão utilizado são a flexibilidade da 

sua estrutura modular, o facto de abranger grande parte dos processos hidrogeológicos e também 

por estar disponível sem custos para o público (Zhou e Li, 2011), através de algumas interfaces 

como o PMWIN (Chaing e Kinzelbach, 1998). 
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2.2. Estudos geoestatísticos  
 
A construção de um modelo hidrogeológico representativo de um sistema aquífero depende 

fortemente da definição de certas propriedades hidráulicas, tais como a condutividade hidráulica, 

transmissividade e coeficiente de armazenamento. Estes parâmetros são recorrentemente medidos 

em campo através de ensaios de bombagem, no entanto, verifica-se que apresentam uma grande 

heterogeneidade na medida em que variam significativamente em curtas distâncias (Lu et al., 2015).  

 

A condutividade hidráulica é, de acordo com Sudicky (1986), um fator-chave no fluxo de águas 

subterrâneas. Assim, para efeitos de modelação e otimização do modelo das águas subterrâneas 

surge a necessidade de atenuar as heterogeneidades associadas a este parâmetro. Uma forma de o 

fazer é recorrer a um estudo estocástico da condutividade hidráulica. Esta abordagem tem vindo a 

ser utilizada por diversos autores (Zhang e Lu, 2002; Lu et al., 2015; Pool et al., 2015; Ghouili et al., 

2017) e consiste em tratar a variável como regionalizada e estimar o seu valor através de medições 

efetuadas no campo (Pool et al., 2015).  

 

Através de simulações estocásticas equiprováveis da propriedade em estudo é possível modelar a 

incerteza associada a qualquer distribuição espacial da mesma. Assim, ao modelar a incerteza 

pretende-se estudar a probabilidade de ocorrência conjunta de um determinado grupo de valores. 

Esta metodologia e os resultados que dela advêm permitem quantificar a tendência dos resultados e 

servir como ferramenta de suporte à tomada de decisões. A geração das referidas simulações 

equiprováveis raramente constitui o objetivo final de um dado estudo, mas sim um passo intermédio. 

A aplicação das referidas simulações da propriedade em causa como ficheiro de entrada num 

modelo hidrogeológico permitem quantificar a tendência dos resultados a nível de fluxos 

subterrâneos no sistema analisado (Barreiras, 2009). 

 

O estudo estocástico de uma dada variável é um processo que, segundo Ribeiro (2015), engloba três 

etapas fundamentais:  

 

1. Análise exploratória dos dados 

Nesta primeira fase faz-se um estudo estatístico dos dados da propriedade em causa sem ter em 

conta a sua distribuição geográfica. Através desta etapa é possível conhecer a distribuição dos 

dados e eliminar os erros (outliers) que possam eventualmente existir. 

 

2. Análise Estrutural  

Consiste no estudo da continuidade espacial da variável. Para esta análise é construído um 

variograma com base nos dados amostrados em campo e na sua localização espacial. Esta função 

consiste na raiz da diferença entre dois pares de dados e permite caracterizar a continuidade e 

correlação espacial da variável. Através de um variograma é possível conhecer a distância a partir da 

qual a variável deixa de estar correlacionada espacialmente.  
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3. Estimação 

Fase final do estudo geoestatístico onde o valor da variável é estimado em locais onde o seu valor 

era desconhecido. Esta estimação é feita com base na correlação espacial determinada no ponto 2 e 

utilizando métodos geoestatísticos como a krigagem.  

 

Este estudo geoestatísco e a abordagem estocástica do mesmo permitem caracterizar o efeito de 

propriedades hidráulicas, bastante heterogéneas no espaço, nos resultados de um modelo 

hidrogeológico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 9 

3. Caso de Estudo: Bacia Hidrográfica de Chancay-
Huaral 

3.1. Localização 
 

A bacia hidrográfica de Chancay-Huaral (Figura 3.1) está localizada na costa central peruana, 60 km 

a norte de Lima. É uma das bacias mais importantes da vertente do Pacífico e ocupa a maior parte 

da província de Huaral (ANA, 2013). Tem uma área total de 3 480 km2 (dos quais 3 046 km2 são a 

bacia do rio Chancay e a restante área correspondente a bacias intermédias) (ANA, 2013) e estende-

se desde a cordilheira ocidental, a 5000 metros de altitude, até ao Oceano Pacífico (SENAMHI, 

2014).  

 

Encontra-se dividida em oito sub-bacias (Figura 3.1) e faz fronteira a norte com a bacia do rio 

Huaura, a sul com a bacia do rio Chillón e a este com a bacia do rio Mantaro. Administrativamente 

esta bacia inclui doze distritos: Chancay, Huaral, Aucallama, Sumbilca, Ihuarí, Lampián, Veintisiete 

de Noviembre, Pacaraos, Santa Cruz de Andamarca, Atavillos Alto, San Miguel de Acos y Atavillos 

Bajo (ANA, 2013). Dentro de cada distrito existem ainda diversos centros populacionais, que no total 

são mais de 656, contidos nos limites da bacia de Chancay-Huaral. 

 
Figura 3.1. Bacia hidrográfica de Chancay-Huaral (Fonte: ANA). 
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3.2. Topografia e clima 
 
Observa-se uma grande variabilidade do clima na bacia hidrográfica de Chancay-Huaral, que se  

deve em grande parte à topografia da região (Figura 3.2). Foram definidos, por este motivo  cinco 

tipos de clima (Tabela 3.1) desde os setores a maior altitude até à faixa litoral (ONERN, 1969 citado 

em SENAMHI, 2015). 

 
Figura 3.2. Topografia da bacia do rio Chancay-Huaral. 

 
Tabela 3.1. Altitudes e clima 

correspondente (Fonte: SENAMHI, 2015) 

Altitude (m) Tipo de Clima 

0 – 2 000 Árido e semi-quente 

2 000 – 3 000 Semi-árido e temperado 

3 000 – 4 000 Sub-Húmido e frio 

4 000 – 4 800 Muito húmido e frio 

4 800 – 5 350 Pluvial e glacial 
 

O intervalo de temperaturas médias anual ao longo da bacia varia entre -1oC até 20oC (Figura 3.3), 

com base em informação registada entre 1969 e 2010 pelo Sistema Nacional de Meteorologia e 

Hidrologia do Peru (SENAMHI, 2014). Os meses com menores temperaturas são julho e agosto 

enquanto fevereiro e março são os meses onde as temperaturas mais altas são registadas. 

Tipicamente, observa-se que a parte baixa da bacia (na fronteira com o oceano Pacífico) apresenta 

temperaturas médias anuais consideravelmente mais elevadas do que a parte alta da bacia que se 

encontra a maiores altitudes (SENAMHI, 2014). 

 
Figura 3.3. Variabilidade térmica espacial ao longo da bacia (Fonte: SENAMHI, 2014). 
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Relativamente à precipitação verifica-se que esta também é variável ao longo da bacia (Figura 3.4) 

sendo os valores mais elevados registados, uma vez mais, na parte alta da bacia. Quanto à região 

mais a sudoeste (na fronteira com o oceano) é possível observar que os valores de precipitação são 

consideravelmente baixos (com um máximo de 10 mm/mês nos meses de maior precipitação). Pela 

mesma figura é ainda possível constatar que os meses de maior precipitação são os meses de 

dezembro, janeiro e fevereiro enquanto os de menor são os de junho, julho e agosto. 

 

 
Figura 3.4. Distribuição espacial da precipitação na bacia de Chancay-Huaral com base em estudos 

realizados entre os anos de 1969 e 2012. Os triângulos a negro representam as estações meteorológicas 

da bacia e nos seus arredores (Adaptado de SENAMHI, 2014). 
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3.3. Demografia e atividades económicas 
 

Segundo os dados mais recentes do Instituto Nacional de Estatística e Informática (INEI, 2015) a 

população da bacia hidrográfica de Chancay-Huaral é de cerca de 190 000 habitantes, sendo as 

cidades mais povoadas as de Huaral (100 436), Chancay (61 790) e Aucallama (19 502).  

 

As principais atividades económicas na região são a agricultura, pecuária e pesca, o comércio e 

serviços, e os setores energéticos e industriais (ANA, 2013) (Figura 3.5). De entre estas, a agricultura 

e a pecuária constituem o principal suporte da estrutura produtiva da província, não apenas pelos 

níveis de produção mas também pelo facto de a produção ser importante para o mercado local e da 

cidade de Lima (SENAMHI, 2014). A área agrícola total da bacia excede os 33 000 ha (ANA e 

MINAGRI, 2013) sendo que na parte baixa (perto da costa) esta área é de cerca de 21 800 ha (ANA, 

2013). 

 
Figura 3.5. Mapa da distribuição de atividades económicas na bacia de Chancay-Huaral (Fonte: ANA, 

2013). 
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3.4. Geologia  
 
Na Figura 3.6 apresenta-se o mapa geológico da região da bacia de Chancay-Huaral que ilustra de 

forma simplificada as unidades geológicas da região. Constata-se que cerca de 40% da região da 

bacia é composta por rochas do Terciário da Série Vulcânica Superior (Tsv), unidades magmáticas 

mais recentes da região, e cerca de 30% por rochas ígneas do Batólito Andino (Kti) do Cretácico - 

Neogénico (ONERN, 1969; INRENA e DGAS, 2001). Na região a maiores altitudes da bacia 

encontram-se formações que consistem maioritariamente em rochas sedimentares do Paleogénico – 

Neogénico (Tsa e Tcr), do Cretácico Superior (Km) e do Cretácico inferior (Ki).  

 
Figura 3.6. Mapa geológico da bacia hidrográfica de Chancay-Huaral (sem informação nas regiões de 

interbacia) (Adaptado de ANA, 2013). 

 
Na metade da bacia a menores elevações encontram-se maioritariamente unidades geológicas mais 

recentes (Quaternário): a) Depósitos Eólicos (Qe) formados ao longo da faixa litoral e em regiões 

adjuntas a grandes afloramentos rochosos ígneos. Esta unidade deu origem a solos muito 

permeáveis e de espessuras variáveis; b) Depósitos Marinhos (Qm) que constituem praias, 

compostos por areias semi-consolidadas, conglomerados e restos de conchas marinhas (ONERN, 

1969).  

 

Na região baixa da bacia e também pertencentes ao Quaternário, apesar de mais antigos que as 

formações anteriores, encontram-se Depósitos de aluvião (Qal), unidade geomorfológica com maior 

extensão nesta fração da bacia e a mais relevante para o presente estudo. São terrenos planos 

localizados em ambas as margens do rio Chancay e na planície aluvial do mesmo e dos seus 
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tributários (ONERN, 1969). A formação deste tipo de depósitos foi causada pelo transporte e 

deposição de sedimentos presentes no rio Chancay, sendo estes argilas, areias, cascalho, calhau, 

seixos e blocos de diversos tamanhos e litologia. De acordo com o estudo hidrogeológico mais 

completo realizado na bacia de Chancay-Huaral (ANA, 2001), estes depósitos apresentam um 

arredondamento moderadamente acentuado dos seus elementos. Devido ao facto de o transporte ter 

sido feito por correntes fluviais (com diferentes intensidades), a distribuição dos sedimentos ocorreu 

em camadas. Em cada camada predomina uma tipologia de sedimento, em tudo associada ao facto 

de diferentes tamanhos serem transportados a velocidades diferentes. As características referidas no 

parágrafo anterior e o facto de não estarem presentes minerais argilosos faz com que estes 

depósitos aluvionares apresentem elevada porosidade e permeabilidade, favorecendo o 

armazenamento e fluxo de águas subterrâneas na região (ANA, 2001). Segundo o mesmo estudo 

estes depósitos apresentam dois horizontes - um horizonte superior de maior permeabilidade, cuja 

profundidade varia entre os 30 e os 50 m; e um horizonte inferior de menor permeabilidade, cuja 

profundidade atinge mais de 210 m. 

3.5. Hidrologia  
 

O rio Chancay (Figura 3.1) origina-se na confluência do rio Vichaycocha e Chicrín. Ao longo do seu 

curso recebe ainda contribuições das várias sub-bacias, nomeadamente da sub-bacia do rio Baños 

e, mais a jusante, das sub-bacias dos rios Cárac, Añasmayo, Huataya e Orcón (ANA, 2013). O rio 

tem um caudal médio anual de 16 m3/s, de acordo com a informação recolhida durante o período 

1964-2009 (baseado em informação da Junta de Usuarios Chancay-Huaral e citado em Barreiras et 

al., 2013) e é monitorizado na única estação hidrológica da bacia – Santo Domingo (Figura 3.7). A 

longitude do seu canal é de 89,77 km (ANA-DCPRH, 2011) e, a partir das imagens de satélite da 

região no Google Maps, observa-se que o rio tem uma secção transversal média de 50 m, 

sensivelmente. 

 
Figura 3.7. Rede hidrográfica da bacia Chancay-Huaral com a localização da única estação hidrológica 

(Santo Domingo). 
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É importante referir que o rio apresenta um regime hidrológico bastante irregular (Figura 3.8) devido 

à variabilidade da precipitação, à escorrência de água proveniente do degelo da cordilheira dos 

Andes e ainda ao sistema controlado de lagoas localizadas na região mais a nordeste da bacia 

(SENAMHI, 2015). Verificam-se dois períodos sazonais sendo o período de dezembro a abril aquele 

em que o rio apresenta caudais mais elevados (máximo de 45 m3/s registado no mês março) e o de 

caudais mais baixos o que ocorre entre maio e novembro, com um valor de caudal mínimo médio 

anual registado de 5 m3/s (Barreiras et al., 2013; SENAMHI, 2014).  

 
Figura 3.8. Variação do caudal do rio Chancay ao longo do ano (Elaboração própria com base na média 

dos valores observados entre 1964-2009 disponíveis em Barreiras et al., 2013). 

Nos últimos anos o rio Chancay tem vindo a ser alvo de diversos impactos devido ao aumento da 

população, expansão de áreas agrícolas e de outras atividades económicas. A deterioração é mais 

elevada no troço da parte baixa da bacia (até à foz) e deve-se a fatores como: a) a presença de 

aproveitamentos hidroelétricos não controlados e que afetam o ecossistema fluvial; b) a 

contaminação das águas do rio por águas residuais, produtos industriais e agropecuários; e c) o 

excesso de captações ao longo do troço do rio (ANA, 2013).  

3.6. Hidrogeologia  
 
Até ao presente os estudos feitos ao nível das águas subterrâneas na bacia de Chancay-Huaral têm-

se revelado insuficientes e incompletos. Em 2011, ANA e a Dirección de Conservación y 

Planeamiento de Recursos Hídricos Área de Aguas Superficiales (DCPRH) assim como o Consejo 

de Recursos Hídricos de Cuenca Chancay Huaral - CRHCCH (2015) referiram que é importante 

proceder à modelação do aquífero da região com o objetivo de aprofundar o conhecimento sobre a 

disponibilidade hídrica do mesmo. Por outro lado, a ANA (2013) destaca a falta de estudos 

hidrogeológicos na bacia e aponta para o facto de a disponibilidade hídrica se considerar a mesma 

desde a última vez que foi avaliada, em 2004 (trabalho a que não foi possível ter acesso). A falta de 

séries de dados extensas e confiáveis é uma das causas apontadas por SENAMHI (2015) para que a 

modelação hidrogeológica ainda não tenha sido realizada. 
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Como resultado do estudo hidrogeológico realizado em 2001 (ANA, 2001), resultados que foram em 

parte referenciados no subcapítulo 3.4 e que consistiram em prospeções geológicas com vista à 

determinação das características geológicas do local, determinou-se que o aquífero é principalmente 

constituído por depósitos aluvionares. Esta unidade constituída por aluviões preenche a zona 

terminal da bacia ao longo do curso do rio e constitui o reservatório de águas subterrâneas da bacia 

de Chancay-Huaral (ANA, 2001).  

3.6.1. Extensão e geometria 

 
Na Figura 3.9 apresenta-se um mapa com a distribuição da unidade de aluvião (Q-al) em toda a 

bacia, incluindo a representação nas bacias intermédias não representadas na Figura 3.6. Foi obtido 

por georeferenciação e posterior seleção em ArcGIS de quatro mapas geológicos (INGEMMET, 

1997) sobrepostos à bacia de Chancay-Huaral. Segundo ANA (2001) a unidade de aluvião, e 

portanto o aquífero, pode ser dividida(o) em duas secções: i) a primeira desde o segmento que liga 

as localidades de Huayán e Pisquillo até à fronteira com o oceano e; ii) desde o mesmo segmento 

em direção a montante. Esta segunda secção apresenta uma forma alongada enquanto a primeira, a 

jusante, se vai alargando progressivamente em secção transversal desde o segmento Huyán-

Pisquillo até ao limite com o litoral (ANA, 2001). A área total do aquífero é, segundo o Plano Nacional 

de Recursos Hídricos do Peru (ANA e MINAGRI, 2013) de 289,16 km2. 

 
Figura 3.9. Áreas de aluvião na bacia de Chancay Huaral e localização de Huayán e Pisquillo. A linha 
representada é ilustrativa e pretende evidenciar as diferenças entre a região de aluvião a nordeste e 
sudoeste deste segmento. 

O aquífero está limitado por unidades geológicas ígneas que afloram de ambos os lados e pertencem 

à formação Batólito Andino (Kti). O limite inferior é constituído por rochas impermeáveis, da mesma 

formação acima referida, enquanto o limite superior é representado pela superfície freática (ANA, 

2001). Deste modo, e de acordo com os ensaios de bombagem cujos resultados foram apresentados 

no mesmo estudo hidrogeológico (que serão apresentados posteriormente neste capítulo), o aquífero 

pode ser classificado como livre.  



 17 

No mesmo estudo hidrogeológico (ANA, 2001) foi ainda estimado que a base do aquífero se 

encontra entre os 50 e os 269 metros de profundidade (vejam-se as profundidades do mesmo num 

conjunto de centros populacionais - Anexo A: Figura A.1 e Tabela A.1). A determinação da 

profundidade da formação geológica que delimita a base do aquífero foi feita, no estudo mencionado 

anteriormente, através de uma campanha de Sondagens Elétricas Verticais (SEV’s). Este método 

consiste na medição das resistividades elétricas das diferentes litologias existentes no terreno, 

permitindo aferir a sua granulometria, espessura e profundidade (ANA, 2001). Estas sondagens 

foram feitas no campo entre 1996 e 1997 e consistiram na medição em 85 SEV’s (ANA, 2001). A 

localização exata dos SEV’s não se encontra disponível publicamente e não foi possível obtê-la 

através de contacto com a base de dados da entidade responsável pela elaboração do documento.  

 

De modo a visualizar na prática a informação descrita neste subcapítulo torna-se relevante 

apresentar um mapa do referido aquífero. No entanto, a obtenção de um shapefile para visualização 

no software ArcGis ou de um mapa deste aquífero tornou-se difícil dado a escassez de dados e de 

estudos completos feitos em relação ao mesmo. Alguns autores apresentaram cartas deste sistema 

(ANA, 2001; INRENA, 2004) mas com pouco pormenor e detalhe (Anexo A: Figura A.2). 

3.6.2. Nascentes 
 
Na região mais baixa da bacia constata-se que a profundidade do nível freático do aquífero é  

reduzida, ou seja, este encontra-se relativamente próximo da superfície. E, em alguns pontos, este 

nível atinge mesmo a superfície levando ao aparecimento de exsurgências de água subterrânea. 

Existem assim, na bacia, um total de 37 nascentes naturais de água subterrânea de elevada 

importância para a rega nas regiões agrícolas do sul da mesma (ANA, 2001). Estas nascentes 

podem ser permanentes ou intermitentes uma vez que o seu caudal depende da estação do ano e do 

volume de precipitação (TYPSA, 2012a).  

 

Na Tabela B.1 (Anexo B) encontram-se enumeradas as exsurgências e o caudal de exploração 

associado a cada uma delas. É também importante realçar que a água proveniente de uma nascente 

pode abastecer áreas agrícolas em diferentes setores (enumerados na mesma tabela) mediante 

drenos (ANA, 2001). Mais uma vez, não foi possível conhecer a localização exata nem área total das 

referidas exsurgências, sendo que a única informação disponível é aquela referente aos setores 

agrícolas que utilizam água de nascentes e o mapa da Figura 3.10 com a representação de algumas 

destas. 
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Figura 3.10. Localização de algumas das exsurgências de água subterrânea, representadas na imagem 
por regiões listadas com a designação de acuífero mas referidas como nascentes no documento em que 
estava incluída (Fonte: ANA, 2013). Os poços ilustrados são apenas alguns dos existentes na região. 

 

3.6.3. Recarga 
 
A recarga do aquífero é feita através do leito dos rios da bacia de Chancay-Huaral, por infiltração de 

água proveniente de áreas agrícolas na região sul da bacia (Figura 3.5), pela escassa precipitação 

que atinge a região ( 

Figura 3.4), pelo escoamento de águas da região húmida e ainda por infiltração de águas 

provenientes de canais não revestidos (ANA, 2013; SENAMHI, 2015). Esta recarga foi estimada em 

101 hm3/ano (ANA e MINAGRI, 2013) mas desconhece-se o método de cálculo que permitiu chegar 

a este valor. 

3.6.4.  Poços 
 
Na bacia hidrográfica de Chancay-Huaral existem um total de 4069 poços de exploração (ANA, 

2001). No ano de 2001 foi efetuado um levantamento completo sobre cada um desses poços o que 

permitiu constituir uma lista completa com informação sobre o seu proprietário, o tipo de poço, o 

caudal de exploração, o tipo de bomba utilizada, a cota do terreno, a cota do nível freático, o caudal 

de exploração e outros dados. De entre os poços existentes, 2432 estão localizados no distrito de 

Huaral, 1080 no de Chancay e 557 no distrito de Aucallama (Figura 3.11). A classificação dos poços 

é feita de acordo com o distrito ao qual pertencem e mediante um código. Assim, poços localizados 

no distrito de Huaral têm o código 150601, aqueles pertencentes a Chancay são identificados com o 

código 150605 e pertencentes a Aucallama com 150604. 
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Figura 3.11. Localização dos poços de extração por distrito. 

No que se refere à tipologia dos poços estes estão classificados em: 1) a céu aberto ou artesanais 

(Figura 3.12), 2) tubulares (Figura 3.13) e 3) mistos. Os poços artesanais são os mais utilizados 

(3924) seguindo-se os tubulares (128) e mistos (17). Mais ainda, 3209 eram utilizados à data da 

realização do inventário e a água captada utilizada para diferentes fins: agrícola, doméstico, industrial 

e pecuário. Existiam ainda 463 poços utilizáveis, ou seja, que não tinham condições para a 

exploração, seja por não terem equipamento ou por terem avarias no equipamento de bombagem ou 

armazenamento. Por último, foram inventariados 397 poços não utilizáveis por apresentarem falta de 

água, por estarem enterrados, destruídos ou ainda por se apresentarem salinizados (ANA, 2001). 

 

 
Figura 3.12. Poço artesanal ou a céu aberto 

(Fonte: ANA, 2000). 

 
Figura 3.13. Poço tubular com bomba (Fonte:  ANA, 

2000). 

Relativamente ao uso da água, constatou-se que a captação para uso doméstico é aquela com maior 

número de poços (3072 dos 3209 operacionais), seguindo-se a agricultura (68 poços), pecuária (53) 

e indústrias (16) (ANA, 2001). Os volumes de exploração associados a cada um destes setores 

serão apresentados nos capítulos seguintes. 
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3.6.5. Propriedades hidráulicas  
 
O conhecimento das propriedades hidráulicas é muito relevante para perceber o funcionamento de 

um sistema aquífero. Com este propósito, foram realizados ensaios de bombagem entre 1982 e 2001 

(ANA, 2001) num total de 21 poços de extração localizados na região. Estes ensaios permitiram 

obter o valor da transmissividade (T) em cada poço (Figura 3.14 e Tabela 3.2). No mesmo estudo 

hidrogeológico (ANA, 2001) são apresentados os valores da condutividade hidráulica (K) para cada 

um destes poços. No entanto, desconhece-se o método de cálculo que permitiu obter o valor de K a 

partir de T, obtida pelos ensaios de bombagem.  

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.14. Localização dos poços onde há informação 
sobre a transmissividade (T). De entre os 21 poços que 
continham esta informação só foi possível obter a 
localização de 18 (aqui representados). 

 

Tabela 3.2. Resultados dos ensaios de 

bombagem realizados em 21 poços As 
células sombreadas são poços cuja 

localização é desconhecida (Fonte: ANA, 

2001). 

Código Poço Data do 
Ensaio T (m2/s) 

150604-28 2001 0,013 

150604-10 2001 0,0153 

150604-5 1996 0,0165 

150604-55 1996 0,0103 

150604-557 2001 0,0056 

150601-90  2001 0,0069 

150601-1644 2001 0,0311 

150601-1714 2001 0,0114 

150601-1973 2001 0,0422 

150601-2407 2001 0,0267 

150601-367 1982 0,0109 

150601-42 1982 0,0167 

150601-547 1982 0,0334 

150601-56 2001 0,0437 

150601-77 1982 0,013 

150601-78 1982 0,044 

150601-82 
1982 0,056 

1980 0,052 

150605-13 1980 0,011 

150605-179 1996 0,0127 

150605-75 1996 0,1118 

150605-76 1996 0,0372 
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3.6.6.  Disponibilidade hídrica estimada  

 
Segundo o estudo hidrogeológico realizado em 2001 (ANA, 2001), cujo objetivo era exatamente 

avaliar as reservas do aquífero de Chancay-Huaral, estimou-se que as reservas totais do sistema 

eram de 848 hm3 para o ano de 2001, 803 hm3 em 1997, 810 hm3 em 1996, 813 hm3 em 1994 e 803 

hm3 em 1980. A estimação destas reservas foi feita, no referido estudo, com base em dados de 

espessura do aquífero (a partir de prospeções geológicas), coeficiente de armazenamento e área do 

aquífero. 

 

Por outro lado, segundo o estudo de avaliação dos recursos hídricos superficiais da bacia (ANA-

DCPRH, 2011), as reservas racionalmente exploráveis, i.e., os volumes de água subterrânea 

disponíveis que permitam um caudal médio constante que não afete o sistema aquífero em 

quantidade e qualidade (ANA, 2001), são de 101,8 hm3/ano. Nesse mesmo ano, a exploração 

através dos poços foi de 15,05 hm3/ano o que faz com que a reserva potencialmente aproveitável 

seja de 86,75 hm3/ano (ANA-DCPRH, 2011). 

3.7. Usos de água  
Com base no consumo médio de cada habitante dos 12 distritos da bacia de Chancay-Huaral e nas 

projeções da população o consumo anual total estimado para o ano de 2014 foi de 10,17 hm3. No 

que se refere à origem desta água, cerca de 47% é proveniente do rio Chancay, 27% de origem 

subterrânea e a restante fração proveniente de galerias filtrantes ou nascentes (CRHCCH, 2015). 

 

O setor agrícola é aquele que detém a maior fração da água captada, com um total de 305,8 hm3/ano 

(CRHCCH, 2015). Devido ao facto de na parte média-alta da bacia a agricultura ser do tipo sazonal e 

não intensivo, o consumo nesta região é reduzido (28,77 hm3/ano) em comparação com a parte 

baixa (277 hm3/ano), onde o tipo de agricultura é principalmente intensivo. A origem da água utilizada 

na parte baixa da bacia é maioritariamente superficial e proveniente do rio Chancay (82%), 2% de 

origem subterrânea e a restante parte proveniente de galerias filtrantes ou nascentes (CRHCCH, 

2015). A água utilizada é captada através de sistemas distribuídos desde a confluência com o rio 

Añasmayo (ver localização na Figura 3.1) até à foz do rio. No entanto, verifica-se que existe uma 

diferença entre o caudal necessário para as práticas e aquele captado nas estruturas hidráulicas ao 

longo do rio. Esta diferença é de aproximadamente 75 hm3/ano retirado em excesso nas captações e 

deve-se a fatores como a baixa eficiência dos canais de rega, a criação de novas áreas de cultivo e 

não atualização das células de cultivo, o aumento da densidade das plantações e a ampliação das 

áreas agrícolas (CRHCCH, 2015). Na região alta da bacia a origem da água é unicamente 

superficial. 
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No que se refere à satisfação das necessidades hídricas pelo rio, especialmente do setor agrícola, 

verifica-se que ocorrem alturas do ano onde a procura não é satisfeita. Estes períodos são 

usualmente entre os meses de outubro a dezembro (ANA, 2013) quando o caudal do rio é reduzido 

devido a secas e ao fenómeno El Niño (CRHCCH, 2015). O armazenamento de excedentes durante 

a época húmida, com vista à satisfação das necessidades na época seca, está fracamente 

desenvolvido e consiste apenas num sistema de lagoas reguladas na parte alta da bacia (ANA, 

2013). 

 

No que se refere concretamente à captação de origem subterrânea, verifica-se pela informação 

acima apresentada que esta é feita em menor proporção relativamente à água captada no rio 

Chancay. O somatório da exploração subterrânea mediante poços foi, no ano de 2001, de 15,05 

hm3/ano enquanto que para o ano de 1997 este caudal foi de cerca de 18 hm3/ano (ANA, 2001). No 

entanto, os dados mais recentes indicam que esta exploração se manteve aproximadamente 

constante desde 2001 uma vez que no ano de 2005 foi de 15,06 hm3/ano (ANA e MINAGRI, 2013). 

Quanto ao destino da água captada verificou-se, para o ano de 2001, que a maioria se destina ao 

setor agrícola (8,5 hm3/ano), apesar de o maior número de poços ser para fins domésticos (3,6 

hm3/ano) e, por último, para o setor industrial (2,6 hm3/ano) e pecuária (0,39 hm3/ano) (Figura 3.15). 

 
Figura 3.15. Captação de água subterrânea mediante poços por sector (Fonte informação: ANA, 2001). 

A exploração de águas subterrâneas no vale do rio Chancay é também feita, como mencionado 

acima, através de captações nas nascentes existentes na bacia. No que se refere à exploração das 

águas subterrâneas que afloram naturalmente à superfície, sabe-se que no ano de 2001 foram 

utilizados 103,9 hm3 de água unicamente para fins agrícolas (ANA, 2001) (ver Anexo B). No total, 

conjugando a captação em poços e em nascentes, verifica-se que no ano de 2001 o volume captado 

foi de 118,95 hm3/ano. 
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3.8. Alterações climáticas  
 
Os efeitos e impactos das alterações climáticas na bacia hidrográfica de Chancay-Huaral têm vindo a 

ser estudados e quantificados por diversos autores (TYPSA, 2012b; ANA, 2013; Barreiras et al., 

2013; AMEC Environment & Infrastructure UK Limited, 2015; SENAMHI, 2015; Olsson et al., 2017). 

De acordo com Olsson et al. (2017), estima-se um aumento da temperatura média da bacia entre 

3,1°C (RCP4.5) e 4.3 °C (RCP8.5) 2. Tais cenários poderão levar a um aumento de 20% (RCP4.5) a 

28% (RCP8.5) na precipitação total da região, o que, segundo o mesmo autor, irá conduzir a 

variações no caudal do rio Chancay. Durante o período húmido (novembro-abril) espera-se um 

aumento de 31% do caudal do rio e uma redução durante a época seca, o que sugere a necessidade 

de um plano de adaptação futuro referente aos recursos hídricos na bacia (Olsson et al., 2017). Uma 

das sugestões apresentadas neste artigo para a referida adaptação consiste no armazenamento da 

água excedente durante o período húmido e o seu uso posterior durante os períodos de carência 

hídrica. No entanto, os autores identificam as alterações no uso da água e os fenómenos climáticos 

na região (El Niño) como as principais causas para as secas que ocorrem. 

 

Uma das principais conclusões de SENAMHI (2015) depois de terem recorrido, à semelhança do 

trabalho anteriormente referido, a um modelo hidrológico superficial (através do software WEAP) da 

bacia hidrográfica para avaliar o impacto das alterações climáticas na mesma, é que até ao ano de 

2050 irá ocorrer um défice hídrico. Este défice irá ter especial destaque no setor agrícola durante os 

meses de maio a setembro e será na ordem dos 2 a 5 hm3 de água em falta para o desempenho da 

atividade. Ribeiro et al. (2013), recorreram igualmente ao modelo WEAP e verificaram também que 

as necessidades hídricas não seriam satisfeitas, nesses meses, na região mais alta da bacia 

hidrográfica durante o período simulado de cenários climáticos (projetados até 2099). Mais ainda, 

segundo o Plano de Gestão dos Recursos Hídricos da Bacia (ANA, 2013), as áreas agrícolas 

localizadas na interseção do rio Chancay e da Quebrada Órcon são aquelas que enfrentam maiores 

riscos de seca para os próximos anos.  

 

De acordo com ANA (2013), não existia até ao ano de 2013 um único plano de prevenção e 

adaptação às alterações climáticas na bacia hidrográfica de Chancay-Huaral. Segundo o mesmo 

documento, a realização de um plano deste tipo tem especial importância para a bacia uma vez que 

as alterações climáticas conjugadas com a contaminação dos recursos hídricos levam e levarão a 

uma escassez mais acentuada dos recursos hídricos da região. Neste plano são sugeridas as 

seguintes intervenções (gerais) para enfrentar as alterações climáticas: valorização de estudos de 

caracterização de alterações climáticas, geológicos e de inundações; fortalecimento do 

conhecimento da dinâmica da bacia; sensibilização para a governança na bacia; adopção de práticas 

de uso eficiente da água e de conservação e proteção do meio ambiente (ANA, 2013). 

                                                        
2 RCP (Representative Concentration Pathways) são usados para fazer projeções baseadas nas emissões de 
gases com efeito de estufa de origem antropogénica. A distinção entre RCP4.5 e RCP8.5 deve-se ao facto de 
serem dois cenários distintos, o primeiro um cenário de emissões intermédias de gases com efeito de estufa e o 
segundo de muito altas emissões (IPCC, 2014). 
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4. Implementação do Modelo Numérico  
 

4.1. Etapas da modelação 
 

Um dos primeiros passos para a construção de um modelo matemático de águas subterrâneas 

consiste na elaboração de um modelo conceptual do sistema. Um modelo conceptual representa um 

sistema mais simples do que a realidade. Independentemente do trabalho de campo desenvolvido e 

da sua complexidade, um modelo conceptual nunca irá ser capaz de descrever todos os detalhes e 

grandes pormenores do sistema real. No entanto, são ferramentas extremamente importantes e 

necessárias que permitem conhecer o comportamento de um aquífero  e as suas condições gerais 

de funcionamento (Fetter, 2001). 

 

A elaboração de um modelo numérico envolve um procedimento complexo e é necessário que seja 

completo e simples com vista a atingir as metas pretendidas (Figura 4.1). Tem início com a recolha 

de informação, tratamento da mesma e construção de uma base de dados (que pode eventualmente 

ser revista e atualizada dependendo das necessidades que decorrem ao longo do desenvolvimento 

do modelo). O tratamento da informação pode ser feito através de diferentes ferramentas, para este 

estudo a ferramenta selecionada foi um sistema de informação geográfica (SIG) – ArcGIS 10.1. 

 
Figura 4.1. Procedimento para a elaboração de um modelo numérico de águas subterrâneas.  

Depois de tratada a informação procede-se à elaboração do referido modelo conceptual 

(apresentado no subcapítulo que se segue) que servirá como ponto de partida para o 

desenvolvimento do modelo numérico do aquífero de Chancay-Huaral. Para o desenvolvimento deste 

modelo numérico, e de acordo com o que foi referido no capítulo 2.1, foi selecionado o software 

MODLFOW- 2000 (Harbaugh et al., 2000) acoplado na interface gráfica Visual MODFLOW 4.2 

(Waterloo Hydrogeologic Inc., 2006).  

 

A construção do modelo em MODFLOW apresenta um conjunto de etapas importantes 

(Schlumberger Water Services, 2009). Primeiro, a definição da área a modelar e o tamanho da rede 

do modelo. De seguida, a atribuição das condições de fronteira e das propriedades hidráulicas da(s) 

camada(s) hidrogeológica(s). E, antes de executar o modelo, a definição dos vários módulos que 

integram o  software MODFLOW e que são relevantes à construção do modelo hidrogeológico. Estes 

módulos permitem definir cada elemento hidrogeológico que integra a equação de fluxo das águas 

subterrâneas (Harbaugh et al., 2000), desde a infiltração pelo leito do rio, recarga até às condições 

de fronteira e aos poços de exploração.  

1. Recolha de 
dados  

2. Tratamento da 
informação 

3. Construção 
base de dados 

SIG  

Construção do 
modelo 

Calibração 
  

Validação do 
modelo Previsão 
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Depois de construído e ajustado o modelo é executado. Os resultados serão o balanço hídrico do 

sistema e um mapa piezométrico da área modelada. De seguida, é feita a calibração com recurso a 

pontos de observação nos quais é conhecido o valor do nível piezométrico. Assim, é feita uma 

comparação entre os valores observados e os valores calculados pelo modelo. Este último passo irá 

permitir, por tentativa e erro, ajustar os parâmetros do modelo de forma a torna-lo mais ajustado à 

realidade. Depois de calibrado o modelo pode ser aplicado de diversas formas e para diversos fins, 

nomeadamente para previsão de cenários que se pretendam investigar.  

 

Nas secções seguintes serão apresentados os acima-referidos procedimentos que permitiram 

desenvolver o modelo numérico de escoamento do aquífero de Chancay-Huaral. Primeiro, 

apresenta-se a construção do modelo conceptual do mesmo, posteriormente a sua tradução para um 

modelo numérico em MODFLOW, depois o processo de calibração e por último os resultados 

obtidos. Em cada secção irá também ser apresentada a metodologia referente ao tratamento de 

dados para a atribuição dos parâmetros ao modelo.  

4.2. Modelo conceptual 
 

O modelo deste  trabalho pretende representar de forma simplificada mas o mais completa possível 

as condições do aquífero de Chancay-Huaral, por isso, terá de ser construído com base nas 

características do local. Para tal, e com base na informação recolhida e apresentada no capítulo 3., o 

modelo conceptual do aquífero de Chancay-Huaral terá as seguintes características gerais (Figura 

4.2): 

• Modelo de uma camada, constituída por aluvião, associado às principais linhas e cursos de 

água da bacia de Chancay-Huaral, onde se sabe que há escoamento de águas subterrâneas 

(subcapítulo 3.4.). Apesar de existirem evidências de que o aquífero apresenta dois 

horizontes com permeabilidades distintas (ANA, 2001), a falta de prospecções geológicas 

completas relativas a cada um deles levou à necessidade de simplificar e criar um modelo de 

apenas uma camada; 

 
Figura 4.2. Esquematização do modelo conceptual do aquífero de Chancay-Huaral. 

• As propriedades hidráulicas do aquífero têm as características dos depósitos de aluvião da 

região; 
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• O limite inferior do aquífero é representado pela elevação da rocha impermeável, 

documentado por ANA (2001), e pela qual não ocorre fluxo de água; 

• O limite superior é representado pela topografia do terreno, dado que se sabe que o aquífero 

é superficial (ANA, 2001);   

• A recarga é feita pela precipitação, canal do rio, áreas agrícolas e regiões húmidas a 

montante; 

• Uma condição de fronteira para o limite com o oceano Pacífico e uma outra para a região do 

aquífero a montante e que representará a interação entre este e zona alta da bacia 

hidrográfica;  

• Captação através de poços e em nascentes de água subterrânea. 

4.3. Modelo numérico 
 

4.3.1. Configuração inicial 
 

 
Até à data não foram feitos estudos detalhados sobre o aquífero da bacia hidrográfica de Chancay-

Huaral e, tanto quanto se sabe, não foi feito nenhum trabalho de modelação do mesmo. Por este 

motivo, e tal como foi referido no subcapítulo 3.6., não existem mapas disponíveis apropriados (quer 

físicos quer digitais, em forma de layers em ArcGIS) que sirvam de base à modelação deste aquífero. 

Assim, e de acordo com o estudo hidrogeológico mais completo realizado na região (ANA, 2001) 

onde é mencionado que os depósitos de aluvião da região têm “propriedades que permitem o fluxo e 

armazenamento de águas subterrâneas”, foi considerado apropriado definir a área do modelo com 

base nesta unidade geológica. 

 

Começou-se com a criação de um shapefile no software ArGIS com a localização dos depósitos de 

aluvião. Para este efeito, e dado que também não foram encontrados mapas geológicos completos 

para a região da bacia neste formato, a determinação da área de aluvião foi feita por 

georeferenciação, como mencionado anteriormente (Figura 3.9). Na secção 3.6.1 foi referida a 

diferença que se observa entre as secções acima e abaixo do segmento Huayan-Pisquillo, na 

mesma figura. Esta diferença levou a que fosse considerado que a área do aquífero a modelar 

consistiria na área de aluvião a sudoeste do segmento Huayan-Pisquillo (Figura 4.3). Esta decisão foi 

tomada porque existem poucos dados relativos à parte nordeste do aquífero, nomeadamente dados 

de propriedades hidráulicas e níveis piezométricos, o que iria dificultar ou mesmo impossibilitar o 

trabalho de modelação. Por outro lado, foi considerado pertinente modelar a área onde se sabe 

existir maior exploração através de poços (Figura 3.11) e onde, consequentemente, há uma maior 

dependência por parte da população em relação a este recurso. Para efeitos de modelação, as 

descontinuidades desta unidade geológica foram unificadas e o mapa obtido (Figura 4.4) foi utilizado 

para a construção do modelo em MODFLOW. A superfície total de aluvião que vai servir de base à 

modelação tem, assim, uma área total de 343 km2 . 
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Figura 4.3. Região de aluvião localizada a sudoeste 

do segmento Huayán-Pisquillo. 

 
Figura 4.4. Região de aluvião sem 

descontinuidades e que constitui a área a modelar 
em MODFLOW. 

A malha do modelo foi um dos parâmetros a definir aquando da criação do mesmo em MODFLOW. 

Esta malha irá permitir dividir a área de estudo em pequenas subdivisões para que, assim, o método 

das diferenças finitas possa ser aplicado a cada uma das células definidas. A área definida para o 

modelo tem as dimensões de 38x31 km com uma malha de 1km para cada célula.  

 

A seleção de áreas ativas e inativas foi também um dos primeiros passos na construção do modelo. 

Esta distinção prende-se com o facto de as células ativas representarem os locais onde será 

calculado o nível freático e as células inativas os locais onde não existe fluxo de águas subterrâneas 

(Blainey, Faunt e Hill, 2006). Assim, as células ativas corresponderão à região de aluvião e as 

inativas à região envolvente (Figura 4.5). 

 
Figura 4.5. Área selecionada para modelação com a representação dos rios e afluentes que existem na 
região. A área de aluvião é definida por células ativas enquanto que a região envolvente (verde mais 
escuro) é definida por células inativas. 
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O modelo foi executado em regime permanente, i.e., assumindo que os volumes de água 

subterrânea que entram na área a ser modelada são os mesmos que dela saem ao longo do tempo. 

Logo, considera-se que o sistema corre num estado de equilíbrio dinâmico (Reilly e Harbaugh, 2004). 

Esta decisão foi tomada uma vez que a o nível freático é relativamente uniforme (ANA, 2001). Esta 

uniformidade pode ser verificada pela Tabela 4.1, em que se observa um conjunto de 9 poços 

distribuídos pelos três distritos da região e se verifica que desde o ano de 1997 até 2001 as 

variações do nível freático foram mínimas. 

 

Tabela 4.1. Variação do nível freático entre 1997 e 2001 num total de 9 poços distribuídos pelos três 
distritos integrantes da bacia hidrográfica de Chancay-Huaral (Fonte: ANA, 2001). 

Distrito Poço 
Cota nível 

freático (m) 
1997  

Cota nível 
freático (m) 

2001 
Variação 

(m) 

Huaral 
150601-121 8,72 9,00 0,28 
150601-351 2,63 2,60 -0,03 

150601-1716 19,95 19,80 -0,15 

Aucallama 
150604-100 14,25 14,45 0,20 
150604-131 4,74 4,40 -0,34 
150604-515 5,95 6,3 0,35 

Chancay 
150605-26 0,20 0 -0,20 
150605-83 7,10 7,21 0,11 
150605-94 7,40 7,40 0 

Média Variação 0,02 
 

4.3.2. Espessura e limites  
 
Como referido no subcapítulo 3.6.1, os limites do aquífero são a rocha impermeável (limite inferior) e 

superfície do terreno (limite superior). De forma a incorporar no modelo as elevações de ambos os  

houve necessidade de fazer o tratamento dos dados em ArcGIS. Relativamente à elevação do 

terreno foi feita a conversão do Modelo Digital do Terreno (MDT) da região para um modelo com 

células de dimensão igual às do modelo criado em MODFLOW, e onde em cada célula constava a 

informação sobre a topografia do terreno. De seguida foi transposta a matriz (em ArcGIS) com 

valores de elevação do terreno na área do modelo para o software MODFLOW.  

 

O mesmo procedimento foi efetuado para atribuir a elevação à base do aquífero. No entanto, para 

este limite, dado que apenas se conheciam as profundidades da rocha impermeável em cerca de 38 

centros populacionais (dos quais apenas se conhece a localização de 34) - Figura A.1 e Tabela A.1 - 

houve necessidade de fazer uma interpolação destes pontos para a área envolvente. Assim, a cada 

centro populacional (Figura A.1) foi atribuída a média da profundidade da rocha impermeável 

correspondente (Tabela A.1). De seguida, a profundidade do limite rochoso foi subtraída à cota do 

terreno da respetiva povoação com o objetivo de em cada centro populacional estar associado o 

valor da cota da base do aquífero. Estes valores foram de seguida utilizados para fazer a 

interpolação espacial (por krigagem em ArcGIS) e permitiram obter uma estimativa da cota da base 

do aquífero em toda a área de aluvião.  
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Na Figura 4.6 é possível ver uma representação em 3D das elevações do limite do aquífero no 

modelo. A espessura do mesmo varia entre os 49 metros junto à faixa litoral (região norte) até 300 

metros na região nordeste. 

 
Figura 4.6. Representação em 3D da região e elevação dos limites do aquífero (exageração vertical de 
15). A malha verde representa a topografia do terreno (limite superior) e a malha laranja a elevação da 
rocha impermeável (limite inferior do aquífero). 

4.3.3. Condições de fronteira  
 

Condições de fronteira são constrangimentos aplicados ao modelo e que permitem fazer a ligação 

deste com as regiões envolventes. Foram definidas no modelo duas condições de fronteira do tipo 

Dirichlet representativas de potencial hidráulico constante, nestas células o MODFLOW irá calcular o 

fluxo de saída e entrada de forma a manter o nível piezométrico que lhes foi imposto (Blainey, Faunt 

e Hill, 2006). Este tipo de condição fronteira foi escolhido uma vez que se pretende representar, junto 

ao limite sudoeste, a interação com o oceano (a potencial zero de acordo com o nível do mar) e, no 

limite nordeste, a interação com a região mais a montante da bacia pela qual ocorre potencialmente 

recarga do aquífero (Figura 4.7). Conceptualmente estas barreiras funcionaram como infinitas fontes 

ou sumidouros de água do sistema e constituem pontos referências para a piezometria modelada. 

Estas fronteiras foram definidas através da utilização do pacote Constant Head (CHD).  

 
Figura 4.7. Localização das condições de fronteira impostas ao modelo e que representam locais de 

potencial hidráulico constante (células a vermelho). 
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Para definir a fronteira nordeste foi necessário conhecer a priori os níveis piezométricos naquele 

local. Por este motivo, foi feito em ArcGIS uma interpolação por krigagem a partir dos valores de 

nível freático observados em cada poço da região (ver subcapítulo 3.6.4). De entre o total de poços 

inventariados em 2001 foram excluídos aqueles em que a soma da cota do nível estático com a 

profundidade do nível estático não correspondiam à cota do terreno, obtendo um total de 3516 

poços. Verificou-se ainda que, destes, apenas 3457 se encontravam dentro dos limites da bacia 

hidrográfica, o que se pode dever ao facto de existirem poços que pertencem juridicamente a distritos 

contidos na bacia apesar de não estarem localizados na mesma. Assim, foi feita a krigagem dos 

valores do nível piezométrico com base na informação destes 3457 poços (Figura 4.8).  

 
Figura 4.8. Localização dos 3457 poços de extração existentes na bacia de Chancay-Huaral. 

A referida interpolação permitiu obter um mapa preliminar de linhas piezométricas representativas do 

nível freático do aquífero de Chancay-Huaral (Figura 4.9). De seguida, a partir da krigagem 

efectuada, converteu-se a informação do nível freático no aquífero para células de tamanho igual às 

do modelo de forma a obter os valores deste nível nas células-fronteira do limite nordeste. Os 

resultados obtidos permitiram atribuir às células da fronteira valores da cota do nível estático, que 

variam entre 138 m (na célula mais a norte da fronteira nordeste) até aos 245 m (na célula-fronteira 

mais a sul). Foram atribuídos valores célula-a-célula devido à grande variabilidade do nível freático 

nesta fronteira. 

 
Figura 4.9. Mapa de isopiezas preliminar obtido por krigagem em ArcGIS e com base nos valores de nível 

freático em 2001 nos 3457 poços de extração. 
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4.3.4. Nível piezométrico inicial 
 
O método de resolução da equação do fluxo das águas subterrâneas é feito através de iterações no 

software MODFLOW. Por este motivo, uma das condições iniciais a inserir aquando da construção 

do modelo são os níveis piezómetricos iniciais. Estes constituem uma primeira hipótese da possível 

distribuição dos níveis freáticos e permitirão iterar até convergir para uma solução. O nível 

piezométrico inicial atribuído ao modelo foi a elevação do terreno (que representa o limite superior do 

aquífero) uma vez que o aquífero é do tipo freático e pouco profundo em grande parte da sua 

extensão e, portanto, é expectável que o nível piezométrico real acompanhe a topografia do terreno.  

4.3.5. Propriedades hidráulicas 
 
A atribuição das propriedades hidráulicas que caracterizam a unidade de aluvião é um dos passos 

mais importantes na construção deste modelo uma vez que estas têm influência no armazenamento 

e fluxo das águas subterrâneas. Para este estudo, a única propriedade hidráulica que é necessário 

atribuir ao modelo é a condutividade hidráulica (K) uma vez que este foi executado em regime 

permanente. A definição dos valores de K no modelo é feita com base nos resultados obtidos em 

trabalho de campo, neste caso, nos ensaios de bombagem realizados entre 1982 e 2001 (ver 

subcapítulo 3.6.5). Como referido no mesmo subcapítulo, é conhecido o valor de T em 21 poços de 

exploração do aquífero - Tabela 3.2 e Figura 3.14 – e também os valores de K calculados por ANA 

(2001) a partir de T.  

 

Conforme será apresentado no subcapítulo referente à calibração (4.4), a utilização no modelo dos 

valores de K calculados por ANA foi um dos passos que levou à construção do modelo atual. No 

entanto, verificou-se que o cálculo de K neste documento não permitia conhecer o valor desta 

propriedade em toda a espessura do aquífero, considerada neste modelo. Considerava apenas o 

limite superior do aquífero onde, segundo ANA, os depósitos de aluvião apresentam maior 

permeabilidade. Foi possível tirar esta conclusão analisando o conjunto de dados apresentados no 

estudo hidrogeológico de 2001 (Tabela C.1 - Anexo C) e sabendo que T é dada pelo produto de K 

pela espessura saturada do aquífero (b). Verificou-se que a espessura saturada do aquífero, utilizada 

por ANA (2001) para converter os valores de T dos ensaios em K, era em média de 32 metros. Ou 

seja, ANA (2001) considerou apenas o horizonte superior que atinge uma profundidade máxima de 

50 m (ver subcapítulo 3.4.) e não o horizonte inferior onde também ocorre armazenamento de águas 

subterrâneas. Por este motivo, e dado que o modelo do aquífero de Chancay-Huaral desenvolvido 

neste trabalho é apenas de uma camada, optou-se por fazer o cálculo de K a partir dos dados de T 

obtidos em campo e com uma espessura saturada que reflita toda a extensão (em profundidade) do 

aquífero deste modelo.  

 

Para atribuir ao modelo o valor de K, começou-se pelo tratamento da informação relativa à 

propriedade T. Observando o conjunto de dados referentes a esta propriedade (Tabela 3.2 e Figura 

3.14), constata-se que a informação sobre esta não cobre toda a região de aluvião e que apresenta 

uma grande variabilidade espacial, como frequentemente acontece com este tipo de propriedades. 
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Por este motivo, recorreu-se à criação de quatro zonas de T constante (homogénea) que, 

dependendo da sua espessura, corresponderão a um valor de K. Esta divisão teve por base o 

zonamento feito no estudo hidrogeológico de ANA (2001), segundo o qual foram feitos os ensaios de 

bombagem e a análise das propriedades relevantes do aquífero em estudo. Considerou-se 

apropriado a utilização da mesma divisão territorial devido à escassez de dados e à necessidade de 

extrapolar os valores desta propriedade em locais onde é desconhecida.  

 

A divisão foi feita em quatro zonas (Figura 4.10) e os poços integrantes de cada zona constam na 

Tabela 4.2. É importante notar que, apesar de não se ter conseguido aferir quanto à localização 

exata de três dos poços onde foram feitos os ensaios de bombagem, sabe-se a qual das zonas 

pertencem através dos dados apresentados por ANA (2001). Para atribuir o valor apropriado de T a 

cada uma das zonas recorreu-se à média geométrica, que permite obter uma estimativa aproximada 

e razoável da distribuição da transmissividade no aquífero. Tal relaciona-se com o facto de a variável 

analisada ser do tipo log normal o que, de acordo com Warren and Price (1961), faz com que seja 

possível assumir que o valor de T em toda a extensão do aquífero seja dada pela média geométrica 

deste valor nos pontos amostrados. 

 
 

 

 

Figura 4.10. Zonamento do aquífero por condutividade 
hidráulica/transmissividade. 

Tabela 4.2. Distribuição dos poços por 
zonas de transmissividade constante e de 
valor igual à média geométrica do valor de 
tranmissividade nos poços de cada zona. 

Zona Poços Média Geométrica 
de T (m2/s)  

I 150604-28 0,01 

II 
150604-5 

150604-55 
150604-10 

150604-557 

0,01 

III 

150601-42 
150601-547 
150601-367 
150601-77 
150601-82 
150601-78 

150601-1973 
150601-90 
150601-56 

150601-1644 
150601-1714 
150601-2407 

0,02 

IV 
150605-75 
150605-76 

150605-179 
150605-13 

0,03 

 

 

De modo a determinar o valor de K, a partir de T, em cada uma das zonas é necessário conhecer o 

valor de b. Dado que até este ponto ainda não se conhece a elevação da cota do nível freático 

calculada pelo modelo foi, para este cálculo, admitido que a espessura do aquífero saturado 

corresponderia à espessura total dos depósitos de aluvião em cada uma das zonas. Assim, a partir 

das elevações do fundo e do topo do aquífero atribuídos ao modelo estimaram-se as espessuras 

médias em cada uma das quatro zonas e, consequentemente, o valor de K a partir de T – Tabela 4.3. 
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Tabela 4.3. Espessura média do aquífero e condutividade hidráulica em cada uma das quatro zonas 
definidas no modelo. Valores de espessura obtidos através do MODFLOW, depois de inseridas as 
elevações da base e topo do aquífero no modelo, e K obtido a partir deste valor e T. 

Zona Espessura média do aquífero (m) K (m/s) 

I 228 5,7 x 10-5 

II 160 6,88 x 10-5 

III 198 1,24 x 10-4 

IV 202 1,37 x 10-4 

 

Os dados apresentados mostram que a condutividade hidráulica obtida varia entre um mínimo de 5,7 

x 10-5 m/s a um máximo de 1,37 x 10-4 m/s, o que se enquadra nos valores típicos desta propriedade 

hidráulica em litologias com a composição dos depósitos de aluvião (Freeze e Cherry, 1979). Os 

depósitos de aluvião são tipicamente uma unidade geológica heterogénea, ou seja, constituída por 

diferentes materiais. No caso da aluvião da bacia de Chancay-Huaral estas são constituídas por 

argilas, areias, cascalho, calhau, seixos e blocos (ANA, 2001). Esta diversidade de materiais e o 

facto de esta unidade apresentar alguma estratificação (ver secção 3.4.) permite classifica-la como 

anisotrópica, i.e., uma litologia em que se verifica que o valor de K não se mantém constante ao 

longo de uma direção espacial (Freeze e Cherry, 1979). Assim, e de modo a incluir esta informação 

no modelo do aquífero de Chancay-Huaral é necessário fazer a distinção entre as condutividades Kx, 

Ky e Kz. Para este efeito, e dado que estão presentes argilas nesta litologia, foi definido no modelo 

que o valor de condutividade vertical (Kz) seria um décimo da condutividade em x e y (Freeze e 

Cherry, 1979; Mimikou, Baltas e Tsihtintzis, 2016).  

4.3.6. Evapotranspiração 
 
Com base nos cálculos efetuados por SENAMHI (2014), foi estimado que a evapotranspiração 

potencial na região sul da bacia hidrográfica de Chancay-Huaral é em média de 1032 mm/ano. Este 

valor foi obtido através de dados da estação meteorológica de Donoso (estação mais a sudoeste da 

bacia - Figura 3.4) e pelo método de Penman-Monteith. Foi, assim, atribuído este valor a todas as 

células do modelo.  

 

Foi também necessário atribuir no pacote da evapotranspiração a profundidade (a partir do topo da 

célula) a partir da qual o efeito da evapotranspiração pode ser desprezado (Extinction Depth). Foram 

testados valores entre 1 e 10 metros para este parâmetro durante a calibração e verificou-se que o 

modelo não era sensível a este, optando-se por atribuir um valor médio de 5m. 

4.3.7. Recarga  
 
A recarga do aquífero de Chancay-Huaral é, como foi referido na secção 3.6.3, feita pela escassa 

precipitação que atinge a área, pela infiltração de água em regiões agrícolas e por infiltração pelo 

leito do rio. Esta última fonte será introduzida no modelo através de um módulo específico que será 

descrito no subcapítulo seguinte.  
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No que se refere à precipitação, sabe-se que a média anual que atinge a região onde o aquífero de 

Chancay-Huaral está localizado é entre 18 e 148 mm/ano (Figura 3.4). Assim, foi atribuído um valor 

médio do intervalo de precipitação anual, ou seja, 83 mm/ano a toda a região do aquífero. Perdas por 

evapotranspiração são contabilizadas internamente no software pelo facto de ter sido definido o 

módulo referente a esta (subcapítulo 4.3.6).   

 

Para além da precipitação atribuída, foi introduzida a fração da recarga proveniente da agricultura, 

que apresenta duas componentes. Por um lado, a infiltração da água utilizada para rega de campos 

agrícolas e, por outro, a infiltração de água perdida em canais de rega não revestidos (ANA, 2013) - 

Figura 4.11. Para quantificar estas perdas foi necessário analisar os dados referentes às comissões 

de rega da região baixa da bacia (onde se localiza o aquífero). Estas comissões de rega são 

entidades responsáveis por operar a infraestrutura de rega menor (ou seja, rega por canais) nesta 

região (Barreiras et al., 2013). Localizadas na área do aquífero encontram-se 14 das referidas 

comissões (Figura 4.12). 

 
Figura 4.11. Perdas nos canais de rega e em áreas agrícolas (Adaptado de MINAGRI, 2015). 

A cada uma destas comissões está associada uma área agrícola, da qual se conhecem os volumes 

de água necessários para a prática (ANA, 2013) e as eficiências do sistema de rega. Estas 

eficiências, estimadas em 1997 (DGAS-INRENA, 1997 como citado em ANA-DCPRH, 2011), são de 

três tipos: condução, distribuição e aplicação. A primeira é referente à eficiência da condução da 

água pelos canais de rega principais, a segunda em relação à eficiência do transporte nos canais de 

distribuição, ou seja que ligam o canal principal às parcelas agrícolas, e a terceira eficiência relativa à 

aplicação da água nos campos agrícolas e a relação com a água disponível para as plantações 

(MINAGRI, 2015).  
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Figura 4.12. Comissões de rega existentes na zona do aquífero. 

De modo a calcular a recarga do aquífero pelas perdas no sistema de rega e agricultura foi assumido 

que toda a água perdida na distribuição, condução e aplicação serviria como recarga para o aquífero. 

Apesar de existirem perdas por evaporação da água dos canais (Figura 4.11) estas serão 

contabilizadas internamente através do módulo da evapotranspiração (subcapítulo 4.3.6). Não foi 

possível quantificar os volumes de água que se perdem por escorrência superficial nos campos 

agrícolas (Figura 4.11) dado que não foi desenvolvido nenhum modelo hidrológico superficial neste 

trabalho.  

 

Na Tabela 4.4 encontram-se sumarizados os cálculos e os valores de recarga obtidos em cada uma 

das comissões de rega. Estes valores de recarga foram atribuídos ao modelo a cada uma das 

referidas comissões, depois de delimitadas as suas áreas no MODFLOW, célula a célula, como 

representado na Figura 4.12. Importa notar que esta recarga é apenas proveniente da agricultura, a 

definição da recarga pela precipitação foi feita separadamente pela atribuição em toda a área de um 

valor constante (83 mm/ano). A soma de ambas as contribuições é feita internamente pelo 

MODFLOW. 
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Tabela 4.4. Comissões de rega na região do aquífero e recarga do aquífero associada a cada uma delas. 

Comissão de rega na 

região do aquífero 
Área (ha) Eficiência de rega 

total (%) 
Consumo de água 

(hm3/ano) 
Recarga Aquífero 

pela rega (mm/ano) 

CR Boza Aucallama 1492 38 24 1013 

CR Caqui 637 37 10 1038 

CR Chancay Alto 790 41 10 747 

CR Chancay Bajo 2125 46 23 582 

CR Chancayllo 967 42 18 1058 

CR Huando 1407 36 26 1197 

CR Huayan 137 52 6 2057 

CR Jesus Del Valle 2090 42 31 855 

CR La Esperanza 3653 52 48 630 

CR Las Salinas 414 39 4 606 

CR Palpa 1524 38 26 1070 

CR Pasamayo 958 40 10 605 

CR Retes Naturales 2558 37 46 1120 

CR San Jose_Miraflores 662 38 9 840 

TOTAL 24191 

4.3.8. Rio 
 
Uma das fontes de recarga do aquífero é o rio Chancay, introduzido no modelo através de um 

módulo próprio para este tipo de componentes (River Package). Este módulo permite representar a 

condição de fronteira que traduz a interação entre o aquífero e o rio, por uma superfície de infiltração 

que separa os dois - Figura 4.13. Para a definição deste é necessário conhecer a cota do nível da 

água (river stage na figura), a elevação do fundo da camada filtrante do leito do rio (river bottom), a 

sua condutividade e espessura.  Foi introduzido apenas o rio Chancay (ver localização na Figura 3.1) 

uma vez que é o rio principal e o maior da bacia de Chancay-Huaral. A Quebrada Órcon não foi 

inserida no modelo pelo facto de não ter uma estação de monitorização hidrológica que permita obter 

as informações requeridas para a definição deste rio no modelo.  

 
Figura 4.13. Esquematização do rio no software MODFLOW (Fonte: Waterloo Hydrogeologic Inc., 2006). 
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A atribuição das referidas propriedades do rio ao modelo numérico apresentou diversos obstáculos. 

Por um lado, o facto de a monitorização do rio Chancay ser apenas efetuada na estação de Santo 

Domingo (Figura 3.7), localizada a mais de 13 km do limite nordeste do aquífero e, decorrente desta 

distância, o facto de não haver informação sobre os parâmetros necessários para definir o rio na 

região do aquífero. Assim, este foi definido no modelo por uma linha (Figura 4.14) à qual se aplicou 

um gradiente linear, permitindo que o programa calcule as condições do rio em toda a sua extensão 

apenas com a definição das propriedades do mesmo nas células mais a jusante e montante do rio. 

Relativamente à cota do nível da água, foi assumido que este valor corresponderia à cota do terreno 

na respetiva célula. A cota do fundo do leito filtrante foi definido como a diferença entre a cota do 

nível da água do rio (cota de terreno) e a soma da espessura do leito e da coluna de água. 

 

 
Figura 4.14. Definição do rio no modelo em MODFLOW. A célula 1 diz respeito à célula mais a montante 

do rio e 2 à célula mais a jusante. 

 
No que diz respeito à condutância do leito do rio, esta é definida pela Equação 5, onde K designa a 

condutividade hidráulica do leito do rio (L/T), L o comprimento do troço do rio (L) em cada célula, W a 

largura do rio na célula (L) e M a espessura do fundo do rio (L) (Waterloo Hydrogeologic Inc., 2006). 

O software tem a capacidade de calcular o valor da condutância em cada célula apenas inserindo os 

valores de K, M e W em cada uma das células-extremidade. O valor de L é, assim, calculado pela 

dimensão de cada uma das células que definem o rio no modelo.  

 

 

𝑪 =   𝑲  ×  𝑳  ×  𝑾
𝑴

   (5) 
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Pelo facto de haver uma grande incerteza relativamente às propriedades do rio e de o modelo 

apresentar grande sensibilidade à variação destes parâmetro foram testadas diversas combinações 

destes na fase de calibração do modelo. A espessura do fundo do rio não era conhecida e, por este 

motivo, foram testados valores entre 1 e 10 metros. O nível de água do mesmo foi também ajustado 

na calibração fazendo-o variar entre 0,3 metros e 1 metro. Depois de terminada a calibração o valor 

atribuído a cada um dos parâmetros encontra-se apresentado na Tabela 4.5. 

 
Tabela 4.5. Parâmetros para definição do rio no modelo. 

Parâmetro Valor 

Cota do nível da água (célula 1) 332 m 

Cota do nível da água (célula 2) 0 m 

M 4 m 

W 50 m 1 

K 1x10-5 m/s 2 

Coluna de água do rio 0,73 

Cota do fundo (célula 1) 327,3 

Cota do fundo (célula 2) -4,7 
 

1 Valor obtido através de medição no Google Maps. 
2 De acordo com a ordem de grandeza do valor de K atribuído ao 
modelo para os depósitos de aluvião. 
3 Nível de água médio na estação de Santo Domingo para o caudal 
médio anual de 16 m3/s e com base nos registos diários dos últimos 
anos na mesma estação (SENAMHI, sem data) 

 

4.3.9. Poços 
 
No subcapítulo 4.3.3. foi apresentado o procedimento que levou à seleção dos poços da bacia de 

Chancay-Huaral a partir dos quais o mapa piezométrico preliminar da Figura 4.9 foi obtido. Este 

mesmo conjunto de poços (Figura 4.8) foi inserido no modelo do aquífero de forma a incluir os poços 

de captação de água do sistema. No entanto importa notar que, pelo facto de ter sido feito o 

tratamento dos dados e ter havido exclusão de alguns poços do conjunto (passando de 4069 para 

3457), o caudal de exploração atribuído ao modelo não foi igual ao referenciado para o ano de 2001 

pela ANA.   

 

No software os poços são definidos através do seu caudal de exploração, topo do ralo onde ocorre a 

entrada de água e base do mesma. Pelo facto de os poços de exploração na bacia serem de três 

tipos (artesanais, tubulares e mistos) e de não se conhecerem o valor dos dois últimos parâmetros de 

cada poço foi adotada a seguinte metodologia para os definir: 

 

• Poços Artesanais: Topo do ralo e base com valor igual à cota do nível freático em cada 

poço; 

• Poços Tubulares e Poços Mistos: Base do ralo igual à profundidade do poço (valor 

inventariado para cada poço por ANA (2001)) e topo igual a base do ralo mais 6 metros 

(dimensões típicas da ranhura em poços tubulares). 
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Foram inseridos no modelo 3457 poços de captação dos três tipos acima referidos e com um caudal 

de exploração associado. No entanto verificou-se, no processo de validação em MODFLOW, que 

nem todos estes poços podiam ser atribuídos ao modelo devido ao facto de o topo e a base do ralo 

atribuídos a cada estarem fora do domínio do modelo. Face a isto, houve necessidade de ajustar 

alguns dos valores manualmente (diminuir ou aumentar 1 a 2 metros a posição da ranhura) mas para 

outros não foi possível. Por este motivo foram incluídos, depois do processo de validação, um total 

de apenas 3403 poços no modelo com profundidade média do conjunto de cerca de 9,7 m, máximo 

de 80 m e mínimo 0 m. Apesar de terem sido excluídos do modelo 54 poços verificou-se que o 

caudal de exploração global do conjunto de poços não variou significativamente (caudal total de 7,56 

hm3/ano com 3457 poços e de 7,51 hm3/ano com 3403 poços).  

 

Como mencionado no subcapítulo 3.6.2, existem ainda 37 nascentes de água subterrânea na bacia 

de Chancay-Huaral que, por falta de informação, não puderam ser definidas como drenos. Para tal 

seria necessário conhecer a localização exata, dimensões e profundidades de cada. Dado que a 

exploração nestas nascentes é ainda avultada (103,9 hm3/ano (ANA, 2001)) é de extrema relevância 

inclui-la no modelo do aquífero. A solução encontrada para resolver esta questão foi definir as 

nascentes como poços. Tal foi feito com base nos centros populacionais que utilizam água destas 

exsurgências – Anexo B. Assim, o volume total de água explorada em cada nascente foi dividida 

pelos centros populacionais que utilizam água desta (Figura 4.15) e, para cada um desses centros 

foram definidos poços com caudal de exploração associado – Tabela 4.6. O caudal captado total 

inserido no modelo foi de 98 hm3/ano e não de 103,9 hm3/ano (volume total captado em todas as 

nascentes) dado que alguns dos centros populacionais se encontrarem fora da área do aquífero. 

 

 

 

 
Figura 4.15. Localização dos 16 centros populacionais que 

utilizam água proveniente das exsurgências. 

Tabela 4.6. Centros populacionais 
que utilizam água proveniente de 
nascentes e caudal de exploração 
associado. Cálculos com base nos 
dados do Anexo B. 

Centro populacional 
que utiliza água das 

nascentes 

Caudal de 
Exploração 
(hm3/ano) 

Aucallama 0,63 
Boza Alta 6,7 

Caqui 2,05 
Chancayllo 14,19 

Esperanza Baja 0,95 
Esquivel 3,94 
Fukuda 0,15 
Fundo 0,15 

Huayan 3,94 
Jecuan 19,86 

Jesus del Valle 1,89 
Las Delícias 2,21 
La Quincha 21,76 
Montechico 11,67 

Quepepampa 4,57 
San José 3,55 
TOTAL 98  
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4.4. Calibração 
 
O método de calibração selecionado para ajustar o modelo do aquífero de Chancay-Huaral foi por 

tentativa e erro e pela avaliação de diferentes componentes do mesmo. Uma delas, e a mais 

relevante, foi a comparação entre os valores calculados e observados num conjunto de pontos de 

controlo. Dado que não existe uma rede piezométrica na área de estudo e que a informação mais 

completa consiste nos dados dos poços de exploração inventariados por ANA (2001), os pontos de 

controlo selecionados foram poços pertencentes a este inventário. Assim, de forma a abranger toda a 

área do aquífero foram selecionados 20 poços (Figura 4.16). Os parâmetros de calibração calculados 

pelo MODFLOW e analisados nesta calibração foram: o residual de calibração (médio e absoluto), 

que é definido como a diferença entre os  valores calculados e os observados, e o coeficiente de 

correlação. 

 
Figura 4.16. Poços utilizados como pontos de observação para a calibração do modelo. 

Como referido no subcapítulo 4.3.5, inicialmente foram atribuídos ao modelo do aquífero de 

Chancay-Huaral os valores de K calculados por ANA (2001). Estes dados foram atribuídos, também, 

pelo zonamento e média geométrica dos valores de K. No entanto, como referido no mesmo 

subcapítulo, acabou por se recorrer à transmissividade (e consequente cálculo de K através da 

espessura do aquífero) devido ao facto de a primeira abordagem conduzir a diversas 

incompatibilidades nos resultados: 

 

1) Verificou-se no balanço hídrico que o caudal de infiltração do rio para o aquífero era 

semelhante ao caudal registado em Santo Domingo. Tal não poderia acontecer pois 

significaria que o rio perderia quase toda a sua água na região mais baixa da bacia. De 

forma a minimizar este caudal, começou-se por diminuir a condutância do fundo do rio uma 

vez que era um dos parâmetros com mais incertezas associadas. Para tal foi reduzido o 

valor de K que entra na equação da condutância calculada em MODFLOW (Equação 5). 
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Este valor foi reduzido para 1x10-6 m/s, no entanto, verificou-se que surgiram várias regiões 

secas no aquífero depois de executado o modelo. Assim, voltou a atribuir-se o valor anterior 

de 1x10-5 m/s e, fazendo, variar a espessura do leito filtrante, obteve-se um caudal menor do 

que aquele registado em Santo Domingo.  

 

2) Verificou-se que a recta de calibração obtida (Figura 4.17) apresentava grandes residuais 

negativos, i.e., os valores da cota do nível freático calculados pelo modelo eram 

consideravelmente inferiores aos valores observados nos pontos de observação. Por esta 

recta verificava-se que os valores calculados pelo modelo eram subestimados em média 

43,8 metros, o que indicava uma anomalia do modelo. 

 
Figura 4.17. Recta de calibração inicial do modelo. 

Para corrigir as incompatibilidades encontradas e, assim, obter um modelo mais apropriado às 

condições reais do aquífero de Chancay-Huaral tornou-se necessário identificar quais os parâmetros 

em relação aos quais o modelo era mais sensível. Para esta análise de sensibilidade começou-se 

por estudar o efeito da variação dos caudais de exploração associados às nascentes de água 

subterrânea na região. A localização das referidas exsurgências foi um dos factores com maior 

incerteza e erro associados porque foram incluídos no modelo como poços (ver subcapítulo 4.3.9.).  

O facto de tal se verificar e de, adicionalmente, os volumes captados nestes locais serem grandes 

levou a crer que este parâmetro era a causa para os resultados anómalos que se verificaram. Por 

este motivo, executou-se o modelo com um volume de captação, em cada um dos centros 

populacionais (Figura 4.15), reduzido a metade. No entanto, verificou-se que a recta de calibração 

obtida piorara relativamente à da Figura 4.17. Ou seja, verificou-se que ao reduzir a captação nas 

nascentes ocorria um maior fluxo de água subterrânea para o oceano e, por isto, os valores de 

piezometria calculados no modelo ainda diminuíram mais.  
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De seguida, o valor de K e a sensibilidade do modelo às variações deste parâmetro foram 

analisadas. O que se constatou desta análise, depois de simuladas diferentes combinações desta 

propriedade, foi que os valores de K atribuídos ao modelo eram a causa para a recta de calibração 

apresentar residuais tão elevados. Por este motivo, optou-se por não usar os valores de K 

apresentados por ANA (2001) e, em vez disso, seguir a metodologia já apresentada no subcapítulo 

4.3.5. Ou seja, atribuir ao modelo os valores de K calculados com a espessura total do aquífero e a 

partir dos dados de T obtidos nos ensaios de bombagem.  

 

O processo de calibração apresentado e a alteração do parâmetro à qual o modelo era mais sensível 

– K – permitiram obter um modelo mais adequado às condições reais do aquífero e eliminar as 

diferenças entre valores calculados e observados na recta de calibração. Assim, com os parâmetros 

definidos como descrito no subcapítulo 4.3 obteve-se a recta de calibração apresentada na Figura 

4.18. Verifica-se que a maioria dos pontos se localiza sobre a recta, o que indica que os valores 

calculados pelo modelo são semelhantes aos valores observados. No entanto, é de notar a 

existência de dois pontos mais afastados da recta. Uma observação de maior residual (negativo) a 

maiores elevações do nível freático e um valor com residual positivo a níveis freáticos inferiores. 

 
Pela mesma figura verifica-se que o residual médio absoluto, indicador da magnitude média dos 

residuais, é de 13,95 m. O valor máximo de residual calculado foi de -51.88 m e corresponde ao poço 

mais distante da linha na região de maiores níveis freáticos. O coeficiente de correlação obtido foi 

satisfatório uma vez que o seu valor é perto de 1 (0,982). 

 

 
Figura 4.18. Gráfico de calibração final obtido. 
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4.5. Resultados e Discussão 
4.5.1.  Isopiezas e direção de escoamento 

 

Na Figura 4.19 é apresentado o mapa de isopiezas do aquífero de Chancay-Huaral obtido depois de 

construído e calibrado o modelo como descrito nos subcapítulos anteriores. Neste mapa é possível 

notar que a cota do nível freático é, como seria expectável, máxima na região mais a este do 

aquífero onde as elevações do terreno são mais elevadas e corresponde a 306 m. Por outro lado, a 

região na costa é aquela onde a cota deste nível é menor.  

 

Pela mesma figura é ainda possível ver a direção do fluxo das águas subterrâneas que na metade 

mais a sul do aquífero apresenta uma direção predominante: NE-SO. Na região do aquífero onde os 

níveis piezométricos são mais elevados é de notar um fluxo na direção SE-NO na margem direita do 

rio. Por outro lado, na margem esquerda do rio ocorre um fluxo de água subterrânea 

maioritariamente na direção NE-SO. Constata-se, assim, que a direção principal de fluxo das águas 

subterrâneas é NE-SO, desde a região a maiores altitudes até ao limite com o oceano Pacífico. A 

mesma direção de escoamento foi mencionada no estudo hidrogeológico feito na região (ANA, 

2001), o que reforça a validade do modelo aqui desenvolvido. Mais ainda, é possível notar bastantes 

semelhanças entre o mapa piezométrico obtido pelo modelo numérico e o mapa preliminar obtido por 

interpolação dos valores de piezometria nos poços em ArcGIS (Figura 4.9). As principais diferenças 

entre ambos são na região mais a este do aquífero, onde os níveis freáticos são mais elevados, e 

junto à linha de costa. Tais diferenças podem dever-se ao facto de existirem poucos poços (com 

informação acerca do nível freático) junto à fronteira nordeste levando a que a interpolação efectuada 

tenha erros associada. 

 
Figura 4.19. Isopiezas calculadas pelo modelo numérico para o aquífero de Chancay-Huaral. 
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4.5.2.  Balanço hídrico 
 
Através do MODFLOW é também possível obter uma representação gráfica do balanço hídrico global 

do aquífero, i.e., os volumes ou caudais que entram e saem do sistema e a fração relativa de cada 

uma das fronteiras inseridas no modelo. Na Figura 4.20 encontram-se os caudais diários que entram 

ou saem do sistema através de: 1) Constant Heads, i.e., as regiões-fronteira norte e sul definidas tal 

como descrito no capítulo 4.3.3; 2) Poços de exploração (Wells); 3) Interação com o rio (River 

Leakage); 4) Evapotranspiração (ET); e 5) Recarga (Recharge). A soma dos balanços de saída e de 

entrada são iguais dado que o modelo foi executado em regime permanente. 

 

 
Figura 4.20. Balanço hídrico global do aquífero de Chancay-Huaral. 

Pelo balanço hídrico apresentado verifica-se que, pelas fronteiras a potencial hidráulico constante, 

entra por dia no aquífero 12597 m3/dia de água e sai uma fração consideravelmente maior de 5,2 x 

105 m3/dia, o que em termos percentuais se traduz em cerca de 1% das entradas totais e 55% das 

saídas. Em termos anuais reflete-se num caudal de entrada de 4,59 x 106 m3/ano e um caudal de 

saída de 1,9 x 108 m3/ano em ambas as fronteiras a potencial hidráulico constante (nordeste e 

sudoeste) do modelo. 

 

Relativamente aos poços de captação de água do aquífero (que incluem captação em exsurgências), 

verifica-se que estes são responsáveis por um volume de extração total diária do aquífero de 2,9 x 

105 m3/dia. Ou seja, cerca de 30% (105,85 hm3/ano) do balanço de saída do aquífero, sendo que a 

exploração nas exsurgências detém a maior fração do caudal captado (como se mostrou no 

subcapítulo 4.3.9). Este valor é inferior ao valor total de captação indicado por ANA em 2001 (118,95 

hm3/ano) pelo facto de não terem sido incluídos no modelo todos os poços existentes (ver explicação 

no subcapítulo 4.3.9), no entanto, a diferença não é muito significativa. De modo a inserir todos os 

pontos de captação seria necessário fazer um novo inventário dos poços existentes na região e, 

assim, corrigir a base de dados disponibilizada por ANA (2001) onde existiam incongruências nos 

dados. Por outro lado, podem não se ter conseguido adicionar determinados poços ao modelo pelo 

facto de, na realidade, ocorrerem consideráveis variações de altitude dentro de uma dada célula do 
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modelo, à qual foi atribuída uma altitude uniforme na malha do modelo. Isto leva a que as 

profundidades de cada poço não se adeqúem à espessura de cada célula e que estes não possam 

ser inseridos. Ademais, e como foi referido anteriormente, as captações em nascentes foram 

definidas como poços e não como drenos. O facto de ter sido aplicado este procedimento faz com 

que este tipo de captações tenham sido definidas como subterrâneas e não como superficiais como 

na realidade são. No entanto, foi considerado o procedimento mais adequado para definir este tipo 

de captações que representam uma grande fração da exploração no aquífero. 

 

No que se refere ao rio, observa-se (Figura 4.20) que existe não só um caudal de entrada no sistema 

aquífero mas também um caudal de saída, i.e., ocorrem secções no aquífero onde o rio fornece água 

ao aquífero e outras onde o aquífero alimenta o rio (analisadas posteriormente neste capítulo). Esta 

última fração é em menor proporção e corresponde a um caudal diário de 6,72 x 104 m3/dia enquanto 

que o caudal de infiltração do rio para o aquífero é de 3,27 x 105 m3/dia. Em termos anuais, significa 

que o rio Chancay é responsável pela infiltração de 1,19 x 108 m3/ano, o que corresponde a uma 

perda de 24% do seu caudal, considerando o caudal médio histórico de 16 m3/s. Foi admitido para 

esta análise que o caudal do rio na região do aquífero seria o mesmo que se observa em Santo 

Domingo, por se minimizarem perdas e contribuições para e de outros cursos de água até ao local de 

infiltração (como é o caso da Quebrada Órcon - Figura 3.1 - que intersecta o rio Chancay na região 

baixa da bacia mas que anualmente é apenas responsável pelo aporte de cerca de 7 hm3/ano (ANA-

DCPRH, 2011)). Em termos percentuais, verifica-se assim que o rio é responsável por uma 

percentagem de 35% da recarga do aquífero. Portanto, à semelhança do referido por ANA (2001), 

pode concluir-se que o rio é um dos principais fontes de recarga do sistema de águas subterrâneas. 

 

É importante notar que, por o modelo ter sido executado em regime permanente, não foram tidas em 

conta as variações sazonais que ocorrem no caudal do rio Chancay (Figura 3.8). Estas variações 

levam a que durante os meses de maio a outubro o caudal do rio seja muito inferior, logo, é 

expectável que durante estes meses a recarga do aquífero por este agente seja em menor 

proporção, ou mesmo nula. Mais ainda, pode verificar-se que o aquífero forneça mais água ao rio 

durante estes períodos. Para quantificar a influência da variação sazonal do caudal do rio no aquífero 

seria importante recorrer a um modelo em regime transitório, no entanto, a escassa informação 

relativa à variação dos níveis freáticos do aquífero não permitiu corrê-lo nesse regime. 

 

Relativamente à evapotranspiração verifica-se que o caudal de saída do sistema aquífero causado 

por este agente é de 6,9 x 104 m3/dia (7% das perdas do reservatório) enquanto que a recarga (pela 

precipitação e infiltração em áreas agrícolas e sistemas de rega) constitui o maior caudal de entrada 

de água para o aquífero (6,05 x 105 m3/dia = 2,2 x 108 m3/ano) - Figura 4.20. Em termos percentuais, 

traduz-se em 64% dos caudais de entrada no aquífero. No que se refere à componente da recarga 

pela precipitação é importante notar, mais uma vez, que por o modelo ter sido executado em regime 

permanente, não foram tomadas em consideração as variações sazonais deste parâmetro. No 

entanto, visto que a taxa de precipitação máxima na região do aquífero é baixa durante todo o ano ( 



 48 

Figura 3.4), a utilização do valor médio tal como foi atribuído não invalida os resultados obtidos. Para 

além deste facto, a fração da infiltração causada pela precipitação é muito menor em relação à 

recarga pelas áreas agrícolas (Tabela 4.4). 

 

Em termos de balanço global, verifica-se que diariamente existe um fluxo de entrada e de saída total 

do aquífero de 9,4 x 105 m3/dia, o que em termos anuais corresponde a 344,8 hm3/ano. No entanto, o 

valor indicado para a recarga do aquífero Chancay-Huaral no Plano Nacional de Recursos Hídricos 

do Peru (ANA e MINAGRI, 2013) foi de 101 hm3/ano, tal como referido no subcapítulo 3.6.3. Não se 

conhece o método de cálculo que levou à determinação deste valor, no entanto, sabe-se que 

nenhuma modelação do aquífero foi feita até ao momento. O que pode indicar que este valor foi 

subestimado e calculado apenas com base nas interações superficiais conhecidas da bacia. Isto é, 

desprezando as diferentes interações entre o reservatório e o rio e regiões fronteiriças, que 

dependem fortemente das propriedades hidrogeológicas do local. No entanto, importa referir que a 

recarga do modelo aqui executado pode ter sido sobrestimada devido ao facto de, por um lado, as 

exsurgências não terem sido definidas da forma mais indicada (através do módulo que define 

drenos) e, por outro, por não se terem considerado perdas por escorrência superficial da água nos 

campos agrícolas. Para tal, seria necessário agregar o modelo hidrogeológico construído a um 

modelo hidrológico superficial. 

 

Uma das ferramentas do software MODFLOW é a criação de Zone Budgets. Esta ferramenta permite 

selecionar uma dada região do modelo para que, depois de executado, o programa devolva o 

balanço hídrico nessa área. Com esta ferramenta foram definidas duas zonas: uma na fronteira com 

o oceano pacífico e outra na região da fronteira norte (onde as fronteiras de potencial hidráulico 

estão localizadas). O objetivo desta seleção foi conhecer os fluxos de água subterrânea que ocorrem 

em regiões de interesse, neste caso nas fronteiras do aquífero. 

 

Na Figura 4.21 e Figura 4.22 podem observar-se os balanços hídricos na fronteira da linha de costa e 

na fronteira nordeste do aquífero, respectivamente. É possível verificar que em ambas as fronteiras 

há um fluxo de saída do aquífero para o exterior nas fronteiras a potencial hidráulico constante. No 

entanto, verifica-se que o fluxo de saída é superior na fronteira com o oceano (3,63 x 105 m3/dia) do 

que na fronteira nordeste do aquífero (1,55 x 105 m3/dia). Verifica-se ainda que na fronteira nordeste 

ocorre simultaneamente entrada e saída de água pela fronteira. No entanto, o fluxo de entrada de 

água subterrânea é apenas de 1,26 x 104 m3/ano. Assim, e olhando para o balanço hídrico global e 

para as frações relativas de cada uma das componentes, constata-se que a fronteira norte, e a 

infiltração de água das vizinhanças que nela ocorre, não constitui um grande ponto de recarga do 

aquífero como se supôs inicialmente. O balanço hídrico na fronteira nordeste permite, ainda, 

comprovar as diferentes direções de fluxo apresentadas na Figura 4.19, uma vez que se observa 

neste mapa uma direção de fluxo de entrada no sector mais a este (onde os níveis freáticos são 

superiores) e a saída na região fronteiriça mais a norte.  
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Figura 4.21. Balanço hídrico na fronteira sudoeste do aquífero, junto ao oceano Pacífico. 

 
Figura 4.22. Balanço hídrico na fronteira nordeste do aquífero. 

Pela Figura 4.20 constatou-se que 55% das perdas de água subterrânea que ocorrem no aquífero 

são perdas nas fronteiras a potencial constante. Destas, 70% (132,5 hm3/ano) são perdas para o 

oceano Pacífico (Figura 4.21), ou seja, a perda de água, potencialmente aproveitável, para o oceano 

constitui uma das maiores perdas do aquífero de Chancay-Huaral. Pelo mesmo balanço hídrico, na 

fronteira sudoeste, constatou-se que não houve qualquer caudal de entrada da vizinhança para o 

aquífero. Ou seja, não ocorreu intrusão salina e por isso pode excluir-se a hipótese formulada 

inicialmente, de que o aquífero de Chancay-Huaral enfrenta problemas de intrusão salina. 

 

Relativamente à interação rio-aquífero verifica-se que junto à linha de costa ocorre um fluxo de saída 

de água do aquífero para o rio (5,53 x 104 m3/dia) e que na fronteira nordeste o rio é a maior fonte de 

recarga do aquífero (2,79 x 104 m3/dia). Ainda na fronteira nordeste verifica-se que a recarga (pelo 

pacote que engloba precipitação e infiltração de áreas agrícolas) representa uma pequena fração do 

caudal de entrada de água no aquífero (2,89 x 104 m3/dia) enquanto que junto à faixa litoral constitui 

o maior fluxo de entrada para o sistema (9,74 x 104 m3/dia). Esta diferença está relacionada com o 

facto de na região sudoeste existirem mais áreas agrícolas (localização apresentada na Figura 4.12) 

do que na região nordeste. Repare-se também que a evapotranspiração é nula na fronteira nordeste, 

tal pode estar relacionado com o facto de nesta região os níveis freáticos serem mais profundos. 
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5. Modelo Estocástico 
5.1. Metodologia 

 

No capítulo 2.2. foram referidas as vantagens de recorrer a estudos geoestatísticos como 

ferramentas de previsão de propriedades hidráulicas em locais onde estas são desconhecidas. Esta 

ferramenta foi utilizada neste trabalho uma vez que um dos parâmetros mais importantes para a 

validação e obtenção de resultados coerentes do modelo – transmissividade – apresenta uma grande 

variabilidade nos poucos pontos de amostragem existentes na região de Chancay-Huaral (ver 

subcapítulo 3.6.4). Apesar de em MODFLOW a propriedade hidráulica introduzida ser K, o estudo 

estocástico foi realizado para a variável T uma vez que estas são proporcionais e relacionadas pela 

espessura saturada do aquífero (b), e por apenas se conhecerem os valores de T medidos em 

campo.  

 

Como mencionado no capítulo 2.2 o primeiro passo de um  estudo geoestatístico consiste na análise 

exploratória dos dados, neste caso, dos valores de T obtidos em campo por ensaios de bombagem 

(ANA, 2001) - Tabela 3.2. Na Tabela 5.1 apresentam-se as estatísticas dos 22 valores desta 

propriedade (21 poços com duas medições em um deles). É possível verificar por estes dados 

estatísticos que o valor da média e da mediana não são iguais e que o coeficiente de assimetria dos 

dados é positivo, o que indica que a variável não apresenta uma distribuição normal. Esta não 

normalidade pode também ser verificada pela tendência assimétrica positiva do histograma da 

variável (Figura 5.1). 
 

Tabela 5.1. Estatística dos dados de T (m2/s). 

Número de dados 22 

Média 0,03 

Mediana 0,02 

Mínimo 0,01 

Máximo 0,11 

Variância 0,00 

Desvio padrão 0,02 

Percentil 25% (Q1) 0,01 

Percentil 75% (Q3) 0,04 

Amplitude interquartil 0,03 

Coeficiente de assimetria 2,08 

 
 

 

 

 
Figura 5.1. Histograma dos dados de T. 

 
Pelo facto de, pela análise exploratória dos dados, se ter verificado que a variável não apresenta 

uma distribuição normal houve necessidade de aplicar a transformação log(10) aos valores de T. 

Esta transformação é importante para que, na análise estrutural que se segue, se trate de uma 

variável mais linear, simétrica e com baixa variância (Ribeiro, 2015).  
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Na Figura 5.2 apresenta-se o variograma obtido a partir dos 22 valores do logaritmo de T e as 

localizações de cada um destes pontos. Por este variograma é possível determinar o nível de 

dependência e de correlação entre dois pares de amostras distanciados no espaço. Ao conjunto de 

dados de log (T) foi ajustado um modelo esférico com os seguintes parâmetros: patamar (sill) de 

0,095; alcance (distância de correlação) de 3000 m e efeito pepita (nugget effect) 0. A construção 

deste variograma é fundamental para a determinação da distância de intercorrelação entre amostras 

(alcance), i.e., a distância a partir da qual as amostras deixam de estar correlacionadas 

espacialmente.  

 
Figura 5.2. Variograma do logaritmo da T. 

Por último atingiu-se a etapa da estimação. Para tal recorreu-se a uma outra interface do MODFLOW 

– PMWIN (Chaing e Kinzelbach, 1998) – uma vez que esta contém uma ferramenta de modelação 

estocástica (Field Generator) não constante em Visual MODFLOW. Esta ferramenta permite gerar 

simulações de uma dada propriedade hidráulica (T ou K) heterogeneamente distribuída no espaço 

com base na distância de correlação das amostras, média e desvio padrão. As simulações obtidas 

podem, depois, ser importadas para o modelo construído em Visual MODFLOW. Estas simulações 

são geradas de forma condicional e através de 5 passos (Chaing e Kinzelbach, 1998): 

1. O valor do parâmetro para cada célula é interpolado a partir dos pontos conhecidos (obtidos 

em campo) usando krigagem e a distância de correlação é determinada; 

2. É feita uma simulação não condicional usando o Field Generator com a mesma distância de 

correlação; 

3. Os valores não condicionais gerados nos pontos de observação são usados para interpolar 

valores para cada célula do modelo usando krigagem novamente; 

4. A distribuição obtida no ponto 3 é subtraída à distribuição obtida no ponto 2 e são obtidos 

residuais de krigagem; 
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5. Os residuais de krigagem são adicionados à distribuição do ponto 1 obtendo-se um resultado 

com a mesma distância de correlação e que passa nos pontos onde se conhece o valor da 

propriedade. 

 

Dado que não se dispõem de dados de K recolhidos em campo, apenas de T, e que estas duas 

propriedades são proporcionalmente relacionadas pela espessura saturada do aquífero, pode 

considerar-se que a distância de correlação entre amostras obtidas pelo variograma da Figura 5.2 é 

a mesma para ambas as propriedades.  No que se refere ao desvio padrão e à média do valor de 

todas as amostras, necessário para gerar as simulações em PMWIN, foram atribuídos os valores 

relativos aos quatro valores de K calculados no subcapítulo 4.3.5. para as áreas definidas dado que o  

parâmetro hidráulico do modelo em Visual MODFLOW é K. Ou seja, foram inseridos no Field 

Generator a média e o desvio padrão do log K das áreas definidas anteriormente. Estes são, 

respectivamente, -4,044 e 0,187. Com estes parâmetros foram obtidas 50 simulações equiprováveis 

da distribuição de K numa malha de 38x31 células quadradas com 1000 m de lado. Cada uma destas 

configurações, depois de importadas para o modelo construído em Visual MODFLOW, permitiram 

obter 50 mapas de K diferentes que, consequentemente, geraram 50 mapas piezométricos do 

aquífero de Chancay-Huaral e balanços hídricos diferentes equiprováveis. Importa ainda referir que, 

à semelhança da metodologia aplicada quando se definiu K por quatro zonas no modelo (subcapítulo 

4.3.5), foi também considerado que o valor de Kz atribuído ao modelo nas diferentes simulações era 

1/10 de Kx e Ky. 

5.2. Resultados e discussão 
 
Na Figura 5.3 apresentam-se os mapas de K obtidos em três das 50 simulações realizadas, o 

histograma dos valores desta propriedade em cada uma das simulações, o mapa de isopiezas e o 

balanço hídrico obtidos com cada uma delas. 

 

As simulações apresentadas dizem respeito a simulações onde os resultados do balanço hídrico são 

extremos. A simulação 20 refere-se à simulação que levou a um valor máximo de caudal, de entre as 

50 simulações, a ser escoado do aquífero para o oceano pela fronteira sudoeste. Por outro lado a 

simulação 21 foi aquela onde se verificou um fluxo mínimo de saída do aquífero para o oceano 

Pacífico (importante notar que a os balanços apresentados na figura são globais e não os das 

regiões fronteira do aquífero). A simulação 35 foi aquela onde se registou um caudal máximo de 

entrada de água pela fronteira nordeste do aquífero.  

 

No que se refere aos dados de K obtidos em cada uma das 50 simulações, verificou-se que o desvio 

padrão e média dos valores foram em tudo semelhantes aos valores de desvio padrão e média dos 

valores atribuídos ao modelo inicialmente (subcapítulo 4.3.5) e cujas estatísticas foram utilizadas 

para gerar as simulações no Field Generator.  

 

 



 54 

Simulação 20 Simulação 21 Simulação 35 

   

   

   

   
Figura 5.3. Simulações de K (m/s), histogramas correspondentes, mapa piezométrico e balanço global 

obtido para o aquífero de Chancay-Huaral para as simulações número 20, 21 e 35. 

 

Os mapas de isopiezas obtidos nas diferentes simulações apresentaram ligeiras variações do nível 

freático entre si (como se verifica pelas isopiezas da simulação 35 em relação às das simulações 

precedentes) maioritariamente na região nordeste do aquífero onde os níveis freáticos são mais 

elevados. No entanto, verificou-se que a direção do fluxo manteve-se aproximadamente constante 

em todas as simulações. Em relação ao mapa de isopiezas obtido pela execução do modelo 

matemático (Figura 4.19) notaram-se também algumas diferenças, novamente, na região onde os 

níveis freáticos são máximos, e semelhanças na direção principal de fluxo.  O facto de tal se verificar 

e de também se terem identificado disparidades entre as diferentes simulações estocásticas pode 

indicar que a região nordeste do aquífero é aquela onde existe maior incerteza relativamente aos 

níveis freáticos.   
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À semelhança dos resultados obtidos pelo modelo matemático, verificou-se que em todas as 

simulações realizadas não ocorreu a entrada de água do oceano para o aquífero, o que indica que a 

probabilidade de ocorrência de intrusão salina no sistema é baixa. No entanto, seria importante 

estudar o impacto do aumento do nível médio do mar na zona costeira do aquífero para garantir que, 

mesmo em cenários extremos, a probabilidade de ocorrência deste fenómeno se mantém baixa. A 

intrusão salina é um fenómeno frequente em aquíferos costeiros, como é o caso de Chancay-Huaral, 

e poderia prejudicar as atividades agrícolas e o fornecimento de água às populações da região.  

 

Pela análise dos balanços hídricos das simulações (Figura 5.3) foi também possível comprovar, à 

semelhança dos resultados obtidos pelo modelo numérico, que a infiltração pela fronteira nordeste do 

aquífero não constitui um grande ponto de recarga para o reservatório. Tal pode ser observado pelo 

resultado da simulação 35 onde se observa que a recarga pelo módulo Recharge (infiltração em 

regiões agrícolas e precipitação) e módulo referente ao rio representam a maior fração da recarga do 

aquífero apesar de o caudal de entrada pela fronteira nordeste ser máximo nessa simulação.  

 

A partir dos resultados dos balanços hídricos em cada uma das 50 simulações foram construídas 

funções distribuição de probabilidade para as variáveis mais relevantes a analisar. Na Figura 5.4 e 

Figura 5.5 apresentam-se estas funções relacionadas com a interação rio-aquífero. Pela Figura 5.4 

verifica-se que existe 20% de probabilidade de o caudal perdido para o rio ser superior a 1,05 x 105 

m3/dia (38,33 hm3/ano) e que o máximo observado durante as 50 simulações foi de 1,40 x 105 m3/dia. 

No que se refere ao caudal de infiltração do rio Chancay para o aquífero (Figura 5.5), verifica-se que 

existe 80% de probabilidade de este ser superior a 2,4 x 105 m3/dia (8,76 x 107 m3/ano) e que o 

caudal máximo de infiltração registado foi de 3,81 x 105 m3/dia. Tal significa que existe 80% de 

probabilidade de a fração do caudal do rio perdido para o aquífero ser superior a 17% e que o 

máximo corresponde a uma perda de 28% do caudal do rio para o aquífero. 

 
Figura 5.4. Função distribuição de probabilidade 

do caudal libertado do aquífero para o rio 
Chancay. 

 
Figura 5.5. Função distribuição de probabilidade 

do caudal infiltrado do rio Chancay para o 
aquífero. 
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Na 

 Figura 5.6 apresenta-se a função distribuição de probabilidade do caudal de saída do aquífero para 

o oceano Pacífico. Verifica-se que a probabilidade de o caudal libertado para o Pacífico ser superior 

a 2,53 x 105 m3/dia é de 80%, o que em termos anuais se reflete numa perda de 9,23 x 107 m3/ano 

(92,3 hm3/ano).  

 

 Figura 5.6. Função distribuição de probabilidade do caudal de saída do aquífero de Chancay-Huaral para 
o oceano Pacífico. 

Pela mesma figura verifica-se ainda que o caudal mínimo e máximo registados nas simulações foi de 

2,01 x 105 m3/dia e 3,50 x 105 m3/dia, respectivamente. Comparativamente ao resultado do modelo 

matemático, constata-se que os resultados obtidos nas simulações para esta componente do 

balanço hídrico são inferiores (caudal libertado para o Pacífico calculado pelo modelo numérico foi de 

132,5 hm3/ano). Apesar da diferença, se compararmos os resultados desta fração, em ambos os 

modelos, com o caudal atualmente captado no aquífero para fins agrícolas e outros (105,85 

hm3/ano), constata-se que o consumo na bacia é semelhante à perda para o Pacífico. Ou seja, estão 

atualmente a ser perdidas reservas aproveitáveis de água subterrânea que poderiam ser totalmente 

utilizadas para satisfazer as necessidades da bacia, especialmente do setor agrícola que enfrenta no 

presente e no futuro situações de carência hídrica devido à instabilidade de oferta de água superficial 

(capítulo 3.7 e 3.8). 
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6. Simulação de Cenários de Previsão  
6.1. Metodologia 

 
A metodologia aplicada até este ponto teve como objectivo conhecer a dinâmica subterrânea da 

bacia de Chancay-Huaral nos últimos anos. No entanto, pretendeu-se com este trabalho não só 

conhecer o sistema aquífero como atualmente se encontra mas também avaliar o seu 

comportamento e alteração (ou não) dos seus balanços hídricos em cenários futuros. 

 

Como apresentado no capítulo 3.8, um dos principais problemas decorrentes dos efeitos das 

alterações climáticas na bacia hidrográfica de Chancay-Huaral é a carência de água para a atividade 

agrícola, o setor económico de maior importância na região. Como também referido no capítulo 3.7, a 

maior fonte de água para este setor é de origem superficial. Dado que o caudal do rio Chancay e dos 

seus afluentes apresenta uma grande variabilidade ao longo do ano (Figura 3.8), levando a que nos 

meses de menor caudal as necessidades hídricas da bacia não sejam satisfeitas, e que este 

fenómeno se irá agravar no futuro devido às alterações climáticas, torna-se importante avaliar, por 

um lado, a fonte de água utilizada neste setor e, por outro, as práticas agrícolas na região.  

 

No que se refere à origem da água utilizada para a prática agrícola, uma alternativa plausível para a 

satisfação das necessidades hídricas no presente e no futuro impactado pelas alterações climáticas 

é a substituição da origem da água, ou seja, passar a usar-se mais água de origem subterrânea e 

menos de origem superficial. Esta alternativa irá permitir eliminar, totalmente ou de forma parcial, a 

carência hídrica que se faz sentir durante os meses de abril/maio a outubro. Dado que o aquífero de 

Chancay-Huaral se localiza precisamente na região com maior atividade agrícola da bacia (Figura 

3.5) esta solução é plausível do ponto de vista estratégico e de distribuição de água pelas áreas 

agrícolas.  

 

Para além das vantagens ao nível da agricultura, pretendeu-se também avaliar a influência do 

aumento da captação subterrânea no balanço hídrico do aquífero, nomeadamente nos caudais 

libertados para o oceano Pacífico. Ou seja, perceber se o aumento da captação subterrânea é 

vantajoso ou não para a redução da perda de águas potencialmente aproveitáveis para o oceano. 

Assim, e de forma a conhecer os impactos desta alternativa no aquífero, foram simulados diversos 

cenários de previsão onde a captação nos poços foi aumentada em relação àquela que atualmente 

existe e que foi, no subcapítulo 4.3.9, atribuída ao modelo. Foram simulados aumentos de captação 

diária desde os 10% até ao 100%, relativamente à exploração atual. Para tal, a única alteração 

efetuada foi o aumento da taxa de exploração em cada um dos poços incluídos no modelo (Figura 

4.8). 
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No que se refere às práticas agrícolas na bacia de Chancay-Huaral e às necessidades hídricas para 

este setor é possível enumerar duas problemáticas sobre as quais se propõem atuar. Por um lado, o 

facto de o tipo de rega principalmente usado na região ser a rega por gravidade. Esta técnica tem 

uma baixa eficiência em comparação com outras tecnologias, como rega gota a gota ou por 

aspersores (MINAGRI, 2015). Por outro lado, o facto de os canais de distribuição de água 

(superficial) para os diversos campos agrícolas se encontrarem mal revestidos e apresentarem 

elevadas perdas de água. A conjugação destes dois factores leva a que, como apresentado no  

subcapítulo 4.3.7, a eficiência total da rega na região baixa da bacia hidrográfica seja inferior a 40%.  

 

Dado que a carência hídrica é atualmente, e irá ser ainda mais no futuro, um problema para o setor 

agrícola da região torna-se imperativo o restauro dos canais de rega e a adopção de técnicas de 

irrigação mais eficientes nas comissões de rega de Chancay-Huaral, que levarão também a um 

aumento da produtividade do setor. Tal proposta já foi referida por diversos autores (TYPSA, 2012b; 

ANA, 2013; Ribeiro et al., 2013; AMEC Environment & Infrastructure UK Limited, 2015; CRHCCH, 

2015) e prevê-se que influencie a disponibilidade hídrica subterrânea uma vez que a percolação de 

águas em campos agrícolas é uma das principais fontes de recarga do aquífero em causa. Por este 

motivo, foram simulados dois cenários em que se fez variar, no modelo numérico desenvolvido no 

capítulo 4, a recarga devido ao aumento da eficiência da aplicação e distribuição da água para a 

agricultura. Para tal, aplicou-se a metodologia já descrita em 4.3.7 e alteraram-se as eficiências de 

cada uma das comissões de rega para, assim, se obterem os caudais de infiltração no aquífero. 

Foram simulados dois cenários: um em que a eficiência total da rega em todas as comissões era de 

60% e outro, mais otimista, de 90%. A recarga obtida em cada um destes cenários e para cada 

comissão de rega encontra-se na Tabela D.1 - Anexo D. A recarga pela precipitação manteve-se 

constante, isto é, definida tal como indicado no subcapítulo 4.3.7. 
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6.2. Resultados e discussão 
 

Como referido, foram simulados aumentos de captação nos poços desde um mínimo de 10% (em 

relação à exploração atual) até um máximo de 100%, ou seja, duplicando a captação nos poços 

existentes na região. De entre as simulações realizadas apresentam-se, na Figura 6.1 e Figura 6.2, 

os resultados referentes ao aumento de 50% da captação nos poços. Os resultados das restantes 

simulações foram omitidos uma vez que: 1) os mapas piezométricos não apresentaram, para 

nenhuma das simulações, consideráveis variações relativamente ao mapa da Figura 6.1; e 2) os 

balanços hídricos obtidos foram proporcionais ao balanço hídrico para um aumento de exploração de 

50% (Figura 6.2). 

 

 
Figura 6.1. Mapa piezométrico do aquífero com um aumento de 50% da exploração nos poços. 

 

Pelo mapa de isopiezas obtido (Figura 6.1), e por comparação com o mapa piezométrico das 

condições atuais do aquífero de Chancay-Huaral (Figura 4.19), é possível verificar que um aumento 

de 50% dos volumes captados nos poços não levaria a alterações na distribuição dos níveis freáticos 

do aquífero. O mesmo se verificou para as restantes simulações, i.e., para aumentos de captação 

superiores e inferiores a 50%. No entanto, importa ter em atenção que se forem feitas novas 

perfurações para captação noutros locais do aquífero podem ocorrer alterações nos níveis freáticos 

devido ao rebaixamento local em cada poço.  
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Figura 6.2. Balanço hídrico global do aquífero de Chancay-Huaral  com um aumento de 50% da captação 

nos poços de exploração (m3/dia). 

O conjunto de cenários simulados mostrou, no entanto, variações nos balanços hídricos 

comparativamente aos resultados da situação atual do aquífero (Figura 4.20). Pela análise do 

balanço hídrico da Figura 6.2 pode observar-se que ao aumentar para 50% a captação em poços o 

aumento no módulo Wells foi de apenas 3,5%, e não de 50%. O motivo para esta diferença deve-se 

ao facto de o aumento da captação ter sido simulado apenas em poços e não nas nascentes, 

também definidas como poços no modelo, e que representam a maior fração de captação de água 

subterrânea (90% das captação total). Assim, importa ter em conta, na análise que se procede, que o 

aumento de captação simulado se refere a uma fração (diminuta) do módulo Wells. 

 

Pela Figura 6.2 pode constatar-se que um aumento de 50% na captação total dos poços levaria a 

que o caudal libertado em ambas as fronteiras a potencial hidráulico constante diminuísse para 5,1 x 

105 m3/dia. Sendo que apenas 3,60 x 105 m3/dia (1,32 x 108 m3/ano) sairiam pela fronteira com o 

oceano Pacífico (valor obtido através dos balanços hídricos nas Zone Budgets). Ou seja, observou-

se uma redução anual de 9,2 x 105 m3 nas perdas de água subterrânea para o oceano Pacífico. 

Quanto aos caudais de entrada pelas fronteiras do aquífero, verifica-se que o aumento de captação 

levaria a que o caudal de entrada pela fronteira nordeste fosse de 1,27 x 104 m3/dia, ou seja, o 

aquífero receberia anualmente mais 3,1 x 104 m3 do que atualmente recebe. 

 

No que se refere ao caudal libertado do aquífero para o rio Chancay, verifica-se que este atingiria 

6,68 x 104 m3/dia se a captação nos poços fosse aumentada em 50%, ou seja, diminuiria face à 

situação atual (Figura 4.20). Quanto ao caudal infiltrado do rio para o aquífero, verificou-se que este 

aumentaria, comparativamente ao balanço atual, para 3,3 x 105 m3/dia (1,2 x 108 m3/ano). No 

entanto, quando analisados os balanços de captação, verifica-se o seguinte: um aumento de 50% da 

exploração corresponde a um caudal total de 10213 m3/dia captado de origens subterrâneas e não 

diretamente do rio, como atualmente se verifica. Este aumento na captação leva a uma perda de 

caudal do rio (para o aquífero) de 4115,9 m3/dia. Ou seja, ao captar o mesmo volume de água do 

aquífero, em alternativa à captação direta no rio, é possível prevenir a diminuição do caudal do 

mesmo em perto de 50% (perda de 4115,9 m3/dia em vez de 10213 m3/dia) . Assim, ao aumentar-se 
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a exploração nos poços, é possível: contribuir para a manutenção de um caudal ecológico, já 

estabelecido para esta região do rio (CRHCCH, 2015); satisfazer as necessidades hídricas de outros 

utentes que utilizem apenas água de origem superficial (já que se consegue prevenir a perda de 

consideráveis volumes de água do rio); e ainda garantir a entrega de água, durante todo o ano, aos 

utentes que utilizem água de origem subterrânea. Tal relação pode também ser verificada para os 

restantes cenários simulados, desde 10% de aumento a 100%. 

 

Os efeitos da variação da exploração nos poços de captação foram analisados, como referido 

anteriormente, para um conjunto de aumento de explorações desde 10% a 100%. Em cada uma 

destas variações obteve-se, à semelhança do cenário apresentado nos parágrafos anteriores, o 

caudal libertado do aquífero para o oceano Pacífico. Na Figura 6.3 apresentam-se os resultados 

referentes a cada uma das simulações realizadas. Verifica-se pelo mesmo gráfico que o caudal de 

saída do aquífero para o oceano é inversamente proporcional ao aumento da exploração, i.e., quanto 

maior a taxa de aumento da exploração em poços menor será a perda de água subterrânea. Pela 

mesma figura observa-se que, para um aumento de 100% da exploração (dobro da captação atual), 

a perda para o Pacífico é de 3,58 x 105 m3/dia (1,3 x 108 m3/ano), ou seja, observou-se uma redução 

de 1,5% (2 hm3/ano) em relação à perda atual para o oceano (Figura 4.21).  

 
Figura 6.3. Variação do caudal perdido para o oceano Pacífico em função do aumento da exploração nos 

poços de captação do aquífero. 

Importa ter em conta que esta diminuta redução está relacionada com o facto de, de facto, o caudal 

global captado não ter sido fortemente aumentado devido ao facto de a captação em nascentes ter 

sido mantida constante e esta representar 90% da captação total. No entanto, a aplicação de 

simulações de aumento de captação nestes locais e a análise dos resultados obtidos não seria 

apropriada dado o modo como estas exsurgências foram inseridas no modelo. Contudo, é possível 

concluir que ao aumentar-se a captação de água de origem subterrânea conseguem suprir-se as 

necessidades das populações e ao mesmo tempo reduzir a perda de água potencialmente 

aproveitável para o oceano. Mais ainda, dado que não se verificou em qualquer das simulações 

entrada de água pela fronteira sudoeste, pode excluir-se a hipótese inicialmente formulada de que o 

aumento da captação subterrânea levaria a um aumento da intrusão salina no aquífero.  
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Apesar de os resultados apresentados até aqui terem permitido enumerar diversas vantagens 

associadas ao aumento da captação subterrânea, em alternativa à captação direta do rio, importa 

também mencionar as desvantagens e problemas associados à implementação de tal medida. A 

investigação aqui desenvolvida teve por base o aumento da exploração nos poços de captação já 

existentes, no entanto, nem todos os agricultores têm acesso a uma captação. Logo, uma das 

consequências seria o facto de terem de ser feitos novos licenciamentos para captação e furos em 

locais onde atualmente não existem. O que tem associada uma despesa e pode ser uma resiliência 

que leva a que os agricultores optem por continuar a utilizar água de origem superficial.  

 

Depois de simuladas variações na captação subterrânea, investigaram-se os impactos no aquífero 

da adopção de práticas agrícolas mais sustentáveis, i.e., cuja eficiência da rega (e distribuição de 

água para a mesma) foi aumentada. Foram considerados dois cenários: um no qual a eficiência foi 

aumentada para 60% em todas as comissões de rega (Figura 6.4 e Figura 6.6) e outro em que foi 

aumentada para 90% (Figura 6.5 e Figura 6.7). 

 
Figura 6.4. Balanço hídrico global do sistema aquífero de Chancay-Huaral com eficiência das comissões 

de rega de 60%. 

Pela análise do balanço hídrico da Figura 6.4, verifica-se que o aumento da eficiência da rega para 

60% (diretamente relacionada com a recarga aplicada ao modelo) pode levar a que os caudais de 

infiltração do rio para o aquífero sejam de 4,08 x 105 m3/dia (1,49 x 108 m3/ano)  enquanto que uma 

eficiência maior (90%) leva a que este caudal seja de 5,45 x 105 m3/dia (1,99 x 108 m3/ano) - Figura 

6.5. Ou seja, verificou-se um aumento da recarga pelo rio de 25% para a primeira simulação e de 

67% para a simulação em que se atribui uma eficiência de 90% à rega, relativamente à condição 

atual do aquífero (Figura 4.20). Por outro lado, a recarga pelo módulo que engloba infiltração em 

áreas agrícolas e precipitação, diminui em 30% para uma eficiência de 60% da rega e em 80% para 

a simulação mais otimista, em comparação com os balanços atuais. Tal significa que, apesar de esta 

medida ter subentendida uma redução do consumo de água superficial a longo prazo (pelo aumento 

da eficiência), irá levar também a uma redução do caudal do rio por infiltração para o aquífero (30% 

do caudal do rio para o primeiro cenário e 40% para 90% de eficiência). 
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Quanto à entrada de água pela fronteira nordeste, verifica-se que com uma eficiência de 60% este 

caudal é de 1,5 x 104 m3/dia (5,47 x 106 m3/ano) enquanto que para uma eficiência de 90% este é de 

2, 49 x 104 m3/dia (9,08 x 106 m3/ano). Ou seja, ocorreu um aumento da recarga pela região a 

montante da bacia, de 19% para o primeiro cenário simulado e de perto do dobro para o cenário de 

90%. Em termos globais, verificou-se que a recarga total do aquífero foi diminuída em 10% para a 

primeira simulação e em 26% para a segunda. Em ambos os cenários não ocorreu entrada de água 

pela fronteira sudoeste. 

 

 
Figura 6.5. Balanço hídrico global do sistema aquífero de Chancay-Huaral com eficiência das comissões 

de rega de 90%. 

Foram também obtidos os balanços hídricos nas regiões fronteira, para estas simulações, através 

dos Zone Budgets. Verificou-se pelo resultado destes que o caudal libertado para o oceano Pacífico 

é de 3,19 x 105 m3/dia (1,16 x 108 m3/ano) quando atribuída uma eficiência de 60% e de 2,26 x 105 

m3/dia (8,24 x 107 m3/ano) para uma eficiência de 90%. Isto é, observou-se uma redução de 12% no 

caudal de saída para o oceano na primeira simulação e uma redução de 40% quando atribuída uma 

eficiência de 90% à rega, relativamente à situação atual do aquífero (Figura 4.21).Tais resultados são 

expectáveis uma vez que ao reduzir a recarga total do aquífero também ocorre uma redução das 

perdas do mesmo.  

 

Ao comparar a redução de perdas para o Pacífico nestas simulações (aumento da eficiência da rega) 

com as simulações referentes ao aumento da captação em poços é de notar que a primeira contribui 

consideravelmente mais para a redução das perdas do que o aumento da captação nos poços (12% 

menos perdas para uma eficiência de 60% e 1,5% menos perdas para o dobro da exploração atual 

em poços). Logo, pode concluir-se que a aplicação de práticas agrícolas mais sustentáveis contribui 

não só para a redução dos consumos de água na bacia mas também para a perda de reservas 

potencialmente exploráveis para o oceano. 
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Figura 6.6. Mapa piezométrico do aquífero com 

aplicação de eficiência de rega de 60%. 

 
Figura 6.7. Mapa piezométrico do aquífero com 

aplicação de eficiência de rega de 90%. 

 
Os mapas piezométricos obtidos (Figura 6.6 e Figura 6.7) revelam que uma maior eficiência do 

sistema de rega (90%) levou à variação das direções de fluxo, maioritariamente na região central do 

aquífero onde passou a ser predominantemente E-O. A aplicação de uma eficiência de 60%, por 

outro lado, permitiu obter um mapa de isopiezas semelhante ao mapa atual da distribuição dos níveis 

freáticos do aquífero (Figura 4.19). Para além da alteração da direção de fluxo na região central, 

verificou-se também, para uma eficiência de 90%, uma diminuição dos níveis freáticos na metade 

mais a sudoeste do aquífero. A explicação para tal acontecer pode estar relacionada com o facto de 

a recarga pela infiltração em áreas agrícolas ter sido fortemente reduzida neste cenário (80%) e de 

esta ser a principal fonte de recarga na região baixa do aquífero de Chancay-Huaral atualmente. 

 

Importa reconhecer que o facto de a distribuição dos níveis freáticos ter sido bastante alterada, 

devido à aplicação de uma eficiência de rega de 90%, pode trazer implicações para os poços de 

captação existentes na parte baixa da bacia. Isto porque poços pouco profundos podem ficar secos 

devido à diminuição do nível freático. Pode, assim, ser necessário recorrer a captações mais 

profundas de forma a manter a extração atual nos poços afetados. 
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7. Limitações do modelo 
 
Durante a construção do modelo hidrogeológico foram tomadas inúmeras decisões e feitas diversas 

simplificações para completar o modelo numérico representativo das condições reais do aquífero de 

Chancay-Huaral. O facto de não se conseguir representar na íntegra as condições reais faz com que 

seja importante reconhecer as limitações do modelo obtido e considerar a aplicabilidade dos 

resultados para a gestão integrada dos recursos hídricos da bacia de Chancay-Huaral.  

 

Ao longo deste trabalho um dos principais obstáculos encontrados foi a falta de dados de campo 

recentes e completos. Tal facto levou a que o modelo fosse construído com base em dados de 

piezometria do ano de 2001 e com dados de propriedades hidráulicas escassos e também recolhidos 

há mais de 16 anos. Apesar de a calibração ter sido feita com valores de nível freático referentes ao 

mesmo ano e o modelo se ter revelado calibrado, importa ter em conta que as condições do aquífero 

podem ter-se modificado desde essa data. Pode acontecer que atualmente, devido à alteração dos 

padrões climáticos e ao aumento da exploração subterrânea a distribuição dos níveis freáticos não 

se encontre como a obtida neste trabalho. Para além deste facto, importa mais uma vez notar que 

não foi possível incluir todos os poços inventariados pela ANA e que, por este motivo, a exploração 

foi subestimada, ainda que ligeiramente. 

 

No que se refere à área utilizada para modelação do reservatório de águas subterrâneas, verificou-se 

que esta foi de 343 km2 enquanto que a área do aquífero indicada pelo Plano Nacional de Recursos 

Hídricos foi de 289,16 km2 (ANA e MINAGRI, 2013). Tal diferença é explicada pelo facto de ter sido 

feita a unificação da litologia aluvião (metodologia no subcapítulo 4.3.1) de modo a conseguir 

modelar a área onde está alojada a água subterrânea. As descontinuidades que se observam nos 

depósitos de aluvião são locais onde estão presentes outras litologias, nomeadamente rochas 

magmáticas pertencentes ao Batólito Andino (KTi). A área a modelar foi, portanto, sobrestimada e 

considerou-se existir fluxo subterrâneo nestas regiões onde na realidade pode não existir.  

 

Uma das grandes limitações aquando da construção do modelo foi o facto de não se conhecer a 

localização exata nem as dimensões das exsurgências de água subterrânea. Esta falta de 

informação fez com que a captação nestes locais fosse definida como poços e não como drenos. O 

facto de ter sido utilizada esta metodologia pode explicar os residuais médios totais que se obtiveram 

durante a calibração. Isto porque poços adjacentes a exsurgências terão um potencial hidráulico 

diferente daquele estimado pelo modelo numérico que não inclui estas nascentes. Mais ainda, estes 

locais podem constituir importantes pontos de recarga e simultaneamente descarga que não foram 

contabilizados no modelo 

 

O modelo hidrogeológico de Chancay-Huaral foi executado em regime permanente, ou seja, 

considerou-se um sistema estável e estático ao longo do tempo. No entanto, apesar das evidências 

interanuais mostrarem uma variação mínima nível freático, no espaço de tempo de um ano podem 

ocorrer significativas alterações da piezometria no aquífero devido à variabilidade climática que se 
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faz sentir na região. Para ter em conta este tipo de oscilações seria necessário executar o modelo 

em regime transitório, no entanto, não se encontravam disponíveis dados sobre os níveis do aquífero 

ao longo de um ano hidrológico para executar o modelo desta forma. Por este motivo, importa 

reconhecer que os resultados obtidos podem não ser representativos da dinâmica do aquífero 

durante todo ano.   

 

Por último, importa mencionar as simplificações feitas ao nível da recarga pela infiltração em áreas 

agrícolas. Como mencionado no subcapítulo 4.3.7 não foram consideradas perdas por escorrência 

superficial para o cálculo da recarga, logo, este valor foi sobrestimado e pode ser a causa para 

surgirem pontos de observação com residual positivo na região perto da costa, onde as áreas 

agrícolas estão localizadas. Ademais, importa também ter em conta que as eficiências associadas ao 

sistema de irrigação da região, e a partir das quais foi calculada a recarga nas diferentes comissões 

de rega, foram determinadas em 1997. Desde esse ano pode ter ocorrido uma melhoria das práticas 

agrícolas e ter sido feito o devido revestimento dos canais de rega, levando a que esta eficiência 

tenha aumentado e, portanto, a recarga do aquífero não seja a calculada neste trabalho. Por último, 

de salientar também o facto de apenas ter sido introduzido no modelo o rio Chancay-Huaral e não 

outros cursos de água existentes na região do aquífero, que podem ser potenciais pontos de recarga 

ou descarga do aquífero. 
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8. Conclusões e recomendações para estudos futuros 
 

Um dos objectivos mais importantes desta investigação consistia no conhecimento da dinâmica 

subterrânea da bacia hidrográfica de Chancay-Huaral. As características do aquífero da região não 

eram totalmente conhecidas e a modelação e estudo detalhado deste reservatório foram sugeridos 

por diversas entidades locais como uma grande prioridade para a região. Este trabalho permitiu 

perceber a dinâmica do aquífero, os fluxos mais importantes a ele associados e as interações entre 

as componentes superficiais da bacia e o mesmo. 

 

A construção de um modelo numérico e estocástico representativo do aquífero da costa Peruana 

permitiu determinar que a direção de fluxo principal no aquífero, constituído por aluvião, é 

maioritariamente de nordeste para sudoeste, em direção ao oceano Pacífico e desde a fronteira com 

a região alta e húmida da bacia. Os níveis piezométricos acompanham a elevação do terreno da 

região sendo mais elevados na fronteira nordeste e mais baixos na fronteira sudoeste. Pelos 

resultados obtidos foi possível refutar uma das hipóteses inicialmente formada, que a região húmida 

da bacia e a infiltração de água por esta fronteira consistiam uma grande fonte de recarga para o 

sistema. Na verdade, constatou-se que que esta recarga foi de 4,6 hm3/ano pelo modelo 

determinístico e que representa apenas 1,33% dos caudais de entrada no sistema.  

 

Com base no caudal histórico do rio Chancay-Huaral e na interação entre este e o sistema de águas 

subterrâneas, verificou-se que é perdida uma percentagem total de 24% do caudal do rio para o 

aquífero através da infiltração pelo leito do mesmo (119 hm3/ano). Pela análise probabilística 

realizada, a partir dos resultados do modelo estocástico, verificou-se que existe 80% de 

probabilidade de o caudal perdido do rio para o aquífero ser superior a 87,6 hm3/ano, ou seja uma 

perda de 17% do caudal do rio. Foi possível também verificar que junto à fronteira nordeste do 

aquífero ocorre  recarga pelo rio enquanto que junto à costa o rio recebe água do aquífero. Prevê-se 

que a grande variabilidade do caudal do rio possa influenciar os balanços acima descritos. No 

entanto, pelo facto de o modelo ter sido executado em regime permanente, a informação obtida 

apenas retrata a interação entre ambos num cenário em que se considerou um caudal médio 

constante ao longo do tempo.  

 

Em termos de recarga pelo pacote que engloba precipitação e infiltração em áreas agrícolas, 

verificou-se que esta componente representa a maior fração da recarga do aquífero (64%), sendo 

que anualmente é responsável por um caudal de entrada de 221 hm3. A infiltração em áreas 

agrícolas constitui a maior fração desta recarga uma vez que os canais de rega utilizados 

apresentam grandes perdas e o tipo de irrigação maioritariamente utilizado é a rega por gravidade, 

que apresenta uma eficiência baixa relativamente a outras técnicas (eficiência total inferior a 40%).  

 

Relativamente à captação de água subterrânea, verificou-se que esta componente é responsável por 

um caudal total de saída anual de 106 hm3 do reservatório, o que corresponde a 30% das saídas do 
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sistema. Desta, a captação de água em nascentes é aquela com maior peso (90%). Por outro lado, 

as perdas pelas fronteiras a potencial constante contribuem para uma fração de 55% das perdas 

totais, sendo que 70% destas perdas ocorre na fronteira com o oceano Pacífico. Ou seja, no total e 

de acordo com os resultados do modelo numérico, o aquífero perde para o oceano um volume anual 

de reservas potencialmente exploráveis de 133 hm3. Os resultados da análise probabilística 

realizada, com base nos resultados do estudo estocástico, indicaram que existe 80% de 

probabilidade de o caudal libertado na fronteira sudoeste do aquífero ser superior a 92 hm3/ano. 

 

Os resultados apresentados mostram que atualmente se perde uma grande fração de reservas 

potencialmente exploráveis para o Pacífico. O facto de tal se verificar e de, adicionalmente, a bacia 

hidrográfica de Chancay-Huaral enfrentar atualmente, e no futuro sujeito a alterações climáticas, 

problemas na satisfação das necessidades hídricas, em especial do setor agrícola, levou a que 

fossem simulados dois cenários. Estes cenários consistem em duas medidas de adaptação para a 

gestão dos recursos hídricos da bacia face à problemática atual e a que pode estar sujeita devido às 

alterações climáticas. 

 

Uma dessas medidas consistiu no aumento da captação subterrânea no poços já existentes. Esta 

medida pressupõe uma alteração da origem da água utilizada no setor agrícola, i.e., a utilização de 

menos água proveniente do rio Chancay e mais de origem subterrânea. Ao aumentar a captação 

subterrânea é possível satisfazer as necessidades hídricas em alturas do ano em que o volume 

disponível no rio não o permite. A investigação feita a este nível (simulação de diferentes aumentos 

da captação subterrânea) mostrou resultados satisfatórios uma vez que se constatou que mesmo 

para o cenário em que a exploração, nos poços já existentes, foi duplicada a distribuição dos níveis 

freáticos do aquífero se manteve próxima da distribuição atual.  

 

Verificou-se em todos os cenários analisados (desde um aumento de 10% de captação até 100%) 

que o aumento da extração de água subterrânea levaria a um aumento da infiltração do rio para o 

aquífero. Mesmo assim, é possível concluir que esta medida apresenta vantagens no que toca à 

manutenção do caudal ecológico do rio uma vez que a perda é menor comparativamente à captação 

direta do rio. Verificou-se também a existência de uma relação inversamente proporcional entre o 

volume captado e o caudal libertado para o oceano. Logo, esta medida de adaptação contribuiria 

para a satisfação das necessidades hídricas da região, para a manutenção do caudal ecológico do 

rio e para a perda de reservas potencialmente exploráveis para o oceano. Mais ainda, a investigação 

desta medida de adaptação permitiu testar a influência do aumento da captação no aquífero, que 

pode acontecer naturalmente devido ao aumento das áreas agrícolas e populacionais da região. 

Devem, no entanto, ser feitas novas investigações para estudar o impacto da criação de novos poços 

na distribuição dos níveis freáticos.  
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Foi feita uma segunda análise no que se refere a medidas de melhoramento da gestão dos recursos 

hídricos em Chancay-Huaral. Desta vez estudou-se o impacto do aumento da eficiência das 

comissões de rega no balanço do aquífero. Um aumento da eficiência da atividade agrícola 

pressupõe um revestimento dos canais de distribuição de água e a adopção de técnicas de irrigação 

de maior eficiência, como por rega gota a gota ou aspersores. Esta medida levaria a uma redução do 

consumo de água para o setor agrícola e a um aumento da sua produtividade, no entanto, levaria à 

diminuição da recarga do aquífero. Esta diminuição seria de 30% para um sistema com eficiência 

total de 60% e de 80% para uma eficiência de 90%. Para o último cenário verificou-se que os níveis 

piezométricos na região média e baixa do aquífero desceram, comparativamente à situação atual, e 

que a direção de fluxo na região central do aquífero passou a ser predominantemente de este para 

oeste. Tais alterações podem levar a que poços pouco profundos, nesta região, fiquem secos.  

 

Verificou-se que o aumento da eficiência do sistema de rega foi responsável por uma maior redução 

das perdas para o Pacífico em comparação com a primeira medida, em que se propôs o aumento da 

captação subterrânea (12% menos perdas para uma eficiência de 60% e 1,5% menos perdas para o 

dobro da exploração atual em poços). O que se explica pelo facto de uma maior eficiência do sistema 

de irrigação ter associada uma menor recarga do aquífero. Com as referidas simulações foi possível 

identificar as vantagens da adopção de práticas agrícolas mais sustentáveis e reconhecer as 

alterações no aquífero causadas pela aplicação destas. Em termos de impactos nos balanços 

hídricos da região, foi possível concluir que o cenário mais optimista (90% de eficiência) é aquele que 

conduz a maiores alterações, quer a nível superficial quer subterrâneo. 

 

O estudo estocástico realizado permitiu construir gráficos de distribuição de probabilidade para um 

conjunto de interações entre o aquífero e os restantes elementos da bacia hidrográfica. Estes 

resultados são ferramentas importantes no que toca à tomada de decisões na gestão dos recursos 

hídricos uma vez que permitem obter a probabilidade de ocorrência de um dado caudal e quantificar 

a interação entre diferentes componentes da bacia. Ademais, esta abordagem permitiu validar os 

resultados obtidos pelo modelo determinístico e demonstrar as vantagens de recorrer à 

geoestatística para a atribuição de propriedades hidráulicas a modelos hidrogeológicos. Verificou-se 

que ao acoplar a análise de resultados obtidos de forma numérica e estocástica se consegue 

minimizar a incerteza associada aos fluxos de água subterrânea.  

 

Por último, importa reconhecer que para além de este ser um trabalho académico e de ter permitido 

demonstrar as vantagens da aplicação de modelos numéricos e estocásticos aplicados à 

hidrogeologia, foi também um grande ponto de partida para caracterização e reconhecimento do 

aquífero de Chancay-Huaral. Mais ainda, desenvolveu-se um trabalho de modelação detalhado como 

já vinha a ser sugerido por diversas entidades como extremamente importante para a região. 

Conseguiu-se, também, completar um modelo numérico apto a ser acoplado a um modelo 

hidrológico superficial (com o software WEAP) e assim continuar o trabalho de investigação já 

desenvolvido pelo grupo do CVRM (CEHIDRO) em parceria com a ADMICCO. 
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Quanto a recomendações para estudos futuros, no que se refere à melhoria do presente modelo 

numérico e ao trabalho que ainda é necessário fazer para uma melhor gestão do aquífero de 

Chancay-Huaral, propõe-se as seguintes medidas: 

• Criação de uma rede piezométrica do aquífero para monitorização dos níveis estáticos; 

• Monitorização contínua dos níveis de água subterrânea, através de medições mensais para 

avaliar o impacto da sazonalidade nos níveis do reservatório; 

• Monitorização dos níveis freáticos conjugada com monitorização de um parâmetro químico 

indicador do risco de salinização para detecção de potenciais intrusões salinas; 

• Estudos geológicos, nomeadamente prospecções mais detalhadas de modo a identificar a 

espessura dos dois horizontes distintos de depósitos de aluvião e recolher dados de 

condutividade hidráulica e transmissividade; 

• Acoplar um modelo hidrológico da bacia ao modelo hidrogeológico de forma a retificar as 

interações entre a superfície e o aquífero e quantificar o impacto das alterações climáticas 

nas águas subterrâneas; 

• Avaliar o impacto da criação de novos poços de captação na fronteira sudoeste do aquífero 

como medida de diminuição do caudal perdido para o oceano Pacífico; 

• Avaliar o impacto da redução do caudal libertado para oceano nas populações piscícolas da 

costa. Dado a grande área agrícola na zona costeira do aquífero e a consequente percolação 

de nutrientes, é expectável que a diminuição da libertação de nutrientes para o oceano afete 

as comunidades marinhas localizadas nesta região da costa; 

• Estudos de caracterização da propagação de contaminantes no aquífero, quer de origem 

humana, industrial, ou proveniente de explorações mineiras; 

• Estimação dos custos associados à implementação das medidas propostas para a adopção 

de práticas de uso sustentável de água, nomeadamente referentes ao revestimento dos 

canais de rega e à adopção de técnicas de irrigação mais eficientes. 
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Anexos 
Anexo A 
 

 
Figura A.1. Localização dos centros populacionais onde se conhece a profundidade da rocha 

impermeável que constitui a base do aquífero. 

 
 
Tabela A.1. Resultados das Sondagens Elétricas Verticais (SEV's). Através deste método foi possível 
determinar a profundidade da rocha impermeável do fundo do aquífero em diferentes setores (centros 
populacionais) (Fonte: ANA, 2001). 

Setores Profundidade da rocha 
impermeável (m) Profundidade Média (m) 

Santa Fé, Monteros, California, Margaret, 
Contadero 50-80 65 

Huayán, Pisquillo 50-79 64,5 

Esperanza Baja, La Victoria, Huaral, Palpa, 
Naturales 100-150 125 

Santa Rosa, Perdón, Esquivel, Quepepampa 140-220 180 

Monte Chico, Torre Blanca, Laure Sur, El Cortijo, La 
Joya, Chacarilla, Puerto Chancay 130-246 188 

San Cayetano, Chancayllo, Laure Norte 50-190 120 

Jesus del Valle, Pozo Azul, La Huaca 160-220,5 190,25 

Miraflores, San José, Aucallama, Monte Huitron, 
Casa Blanca, Arenal, Baños Boza 80-156 118 

Limoncillo, Boza, Pasamayo, Barranquito, Playa 
Pasamayo 149-269 209 

TOTAL : 38 localizações (34 conhecidas)  MÉDIA: 119 metros 
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Figura A.2. Extensão e área do aquífero de Chancay-Huaral (Fonte: ANA, 2001 como citado em TYPSA, 

2012b). 
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Anexo B 
 
 

Tabela B.1. Exsurgências naturais na região baixa da bacia de Chancay-Huaral (Fonte: ANA, 2001). 

Número Nome Setor Q 
(l/s) Estado Uso Exploração anual 

(m3) 
D-1 Suárez La Quincha 120 Utilizado Agrícola 3 732 480 
D-2 Huamaní La Quincha 130 Utilizado Agrícola 4 043 520 
D-3 Gonzáles La Quincha 40 Utilizado Agrícola 1 244 160 
D-4 Santa Rosa Retes, La Quincha 100 Utilizado Agrícola 3 153 600 
D-5 Minaya Retes, Jecuan, Chancayllo 60 Utilizado Agrícola 1 866 240 
D-6 Gómez Retes, Jecuan, Chancayllo 60 Utilizado Agrícola 1 866 240 
D-7 Quiroz Retes, Jecuan, Chancayllo 60 Utilizado Agrícola 1 866 240 
D-8 Espinoza Retes, Jecuan. 325 Utilizado Agrícola 10 108 800 
D-9 Potrero Retes, Jecuan. 50 Utilizado Agrícola 1 555 200 

D-10 Victoria Esperanza Baja, La 
Esperanza 30 Utilizado Agrícola 933 120 

D-11 Huayán Chico Huayán Chico 50 Utilizado Agrícola 1 555 200 
D-12 Valerio Esquivel, Jesús del Valle 70 Utilizado Agrícola 2 177 280 
D-13 La Macarena Las Delicias, Monte Chico 140 Utilizado Agrícola 4 354 560 
D-14 Donoso I Jesús del Valle, Quepepampa 25 Utilizado Agrícola 777 600 
D-15 Donoso II Jesús del Valle, Quepepampa 25 Utilizado Agrícola 777 600 
D-16 Víctor Oshiro Esquivel 20 Utilizado Agrícola 622 080 
D-17 Afuso Esquivel 20 Utilizado Agrícola 622 080 
D-18 Mateo Denegri Esquivel 50 Utilizado Agrícola 1 555 200 
D-19 Hornillos Hornillos, Huayán 100 Utilizado Agrícola 3 110 400 
D-20 Galindo Hornillos 70 Utilizado Agrícola 2 177 280 

D-21 Hornillos-
Pampon Hornillos, Huayán Chico 50 Utilizado Agrícola 1 555 200 

D-22 Jecuan La Quincha, Esperanza, 
Chancayllo 400 Utilizado Agrícola 12 614 400 

D-23 Esperanza Baja Fundo Fukuda, se une al dren 
Jecuán 14 Utilizado Agrícola 435 456 

D-24 La Quincha La Quincha, Jecuan y 
Chancayllo 300 Utilizado Agrícola 9 331 200 

D-25 Tenorio Huayán Chico 70 Utilizado Agrícola 2 177 280 
D-26 La Calera Montechico 300 Utilizado Agrícola 9 460 800 
D-27 Monte Verde Quepepampa 120 Utilizado Agrícola 3 732 480 
D-28 Zambrano San José, Boza Alta 80 Utilizado Agrícola 2 488 320 
D-29 Tronconal Retes, Jecuan, Chancayllo 120 Utilizado Agrícola 3 732 480 

D-30 Caqui Monte – 
San José Caqui monte, San José 40 Utilizado Agrícola 829 440 

D-31 Cañamero/Capuli Caqui 35 Utilizado Agrícola 1 088 640 
D-32 Lobatón/Retama Caqui, Miraflores 30 Utilizado Agrícola 933 120 
D-33 Dávila Aucallama, Boza Alta 40 Utilizado Agrícola 1 244 160 
D-34 Gramadales Gramadales, Boza Alta 120 Utilizado Agrícola 3 732 480 
D-35 Santa Rosa San José, Boza Baja 30 Utilizado Agrícola 933 120 
D-36 Remigio San José, Boza Baja 25 Utilizado Agrícola 777 600 
D-37 Rossi San José, Boza Baja 10 Utilizado Agrícola 311 040 

TOTAL 103 890 816 
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Anexo C 
 
Tabela C.1. Dados de T recolhidos no ensaio de bombagem realizado por ANA (2001) e condutividade 
hidráulica calculada pelo mesmo autor. A partir destes dois parâmetros foi calculada a espessura 
saturada do aquífero (b), o que permite identificar a profundidade média considerada por ANA no cálculo 
da condutividade hidráulica dos depósitos de aluvião. 

Poço T (m2/s) K (m/s) calculada por ANA (2001) b (m) 

150604-28 0,013 3,52 x 10-4 37 

150604-10 0,0153 6,19 x 10-4 25 

150604-5 0,0165 3,97 x 10-4 42 

150604-55 0,0103 1,52 x 10-4 68 

150604-557 0,0056 2,73 x 10-4 2 

150601-90 0,0069 1,90 x 10-4 36 

150601-1644 0,0311 6,90 x 10-4 45 

150601-1714 0,0114 3,37 x 10-4 34 

150601-1973 0,0422 1,75 x 10-3 24 

150601-2407 0,0267 5,46 x 10-4 49 

150601-367 0,0109 3,87 x 10-4 28 

150601-42 0,0167 7,14 x 10-4 23 

150601-547 0,0334 2,48 x 10-2 1 

150601-56 0,0437 1,92 x 10-3 23 

150601-77 0,013 3,65 x 10-4 36 

150601-78 0,044 2,49 x 10-3 18 

150601-82 
0,056 2,55 x 10-3 22 

0,052 2,37 x 10-3 22 

150605-13 0,011 5,55 x 10-4 20 

150605-179 0,0127 5,46 x 10-4 23 

150605-75 0,1118 1,76 x 10-3 63 

150605-76 0,0372 6,17 x 10-4 60 

Média  32 
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Anexo D 
 
Tabela D.1. Recarga pelas comissões de rega com a eficiência atual de rega e aumentada para 60 e 90%. 

Comissão de rega na região do 
aquífero 

Recarga Aquífero 
(mm/ano)  

Eficiência atual 

Recarga Aquífero 
(mm/ano)  

60% Eficiência 

Recarga Aquífero 
(mm/ano)  

90% Eficiência 
CR Boza Aucallama 1012,61 650,57 162,64 
CR Caqui 1037,59 656,47 164,12 
CR Chancay Alto 746,90 505,95 126,49 
CR Chancay Bajo 581,74 434,21 108,55 
CR Chancayllo 1058,42 727,52 181,88 
CR Huando 1197,15 747,54 186,89 
CR Huayan 2057,40 1710,51 427,63 
CR Jesus Del Valle 855,27 584,76 146,19 
CR La Esperanza 630,02 522,03 130,51 
CR Las Salinas 606,12 398,82 99,70 
CR Palpa 1070,32 687,06 171,77 
CR Pasamayo 604,78 403,87 100,97 
CR Retes Naturales 1119,66 712,34 178,08 
CR San Jose_Miraflores 840,21 544,46 136,12 

TOTAL 24191,19 9286,11 2321,54 
 


