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RESUM 
 
PUMP & TREAT és un sistema habitual de descontaminació d’aqüífers. Consisteix en 
bombejar durant un cert temps l’aigua subterrània des d’un pou i d’aquesta manera 
extreure una certa concentració de contaminant. Cal, però, una predicció del temps 
necessari de bombeig per donar l’aqüífer per netejat. 
 
El temps d’arribada de les partícules de contaminant a un pou en un medi real és 
generalment major a l’obtingut analíticament en el cas de considerar que l’aqüífer 
és homogeni. Aquest fet ens duu a pensar que la predicció del temps de neteja d’un 
aqüífer mitjançant mètodes basats en l’homogeneïtat del medi ens deixarà del 
costat de la inseguretat en termes d’extracció de la massa de contaminant, doncs el 
temps de bombeig previst serà sempre menor que el realment necessari.  
 
Es fa necessari, doncs, un tractament de la heterogeneïtat de l’aqüífer. Els 
fenòmens naturals acostumen a presentar una component més o menys 
estructurada i una altra component aparentment erràtica. Aquesta darrera 
component motiva la utilització de la Geoestadística per tal d’aplicar el formalisme 
de les funcions aleatòries a tot allò que passa dins l’aqüífer. Així doncs, es 
representa la heterogeneïtat del medi mitjançant l’assumpció que la transmissivitat 
és una variable aleatòria distribuïda espaialment. Conseqüentment, el temps 
d’arribada de partícules de contaminant a un pou de bombeig serà també una 
variable aleatòria. 
 
En la present tesina es presenta un anàlisi teòric dels moments estadístics del 
temps d’arribada de partícules d’un contaminant conservatiu a un pou de bombeig 
en el sí d’un aqüífer heterogeni, condicionat a l’existència de dades de 
transmissivitat en el pou i/o en el punt d’injecció de les partícules de contaminant. 
 
Es planteja el problema de flux radial convergent cap a un pou que extreu un cabal 
Q constant en condicions estacionàries. L’aqüífer on té lloc aquest procés ve 
representat per una xarxa on la transmissivitat es caracteritza per una variable 
regionalitzada. Sobre aquesta xarxa es planteja la resolució de l’equació del flux en 
medi porós mitjançant elements finits, així com l’equació del transport de 
substàncies dissoltes mitjançant el seguiment de partícules, les quals es resolen 
numèricament per un nombre limitat de simulacions de Monte-Carlo de la variable 
aleatòria log-transmissivitat. Aquesta metodologia ens permet obtenir una 
distribució mostral dels temps d’arribada de partícules de contaminant injectades 
en un punt concret. 
 
L’objectiu principal és l’anàlisi de la distribució de probabilitat, i més concretament 
dels seus moments estadístics, del temps d’arribada d’una partícula de contaminant 
a un pou de bombeig, en un aqüífer heterogeni caracteritzat per una funció 
aleatòria espaial per diferents valors de la transmissivitat al pou i/o al punt de 
partida de la partícula, així com per diferents graus d’heterogeneïtat del medi. 




