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1. INTRODUCCIÓ I ANTECEDENTS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durant els darrers anys s’ha desenvolupat tot un cos de recerca al voltant 
dels sistemes de descontaminació d’aqüífers. Això es pot inscriure en un 
conjunt d’actuacions amb l’objectiu bàsic de proporcionar mitjans que 
permetin la neteja d’aqüífers, definida com la reducció de la quantitat de 
determinats soluts (que es consideren tòxics o simplement contaminants) 
per sota dels límits recomanats per poder donar-li a l’aigua un ús 
determinat.  
 
Un sistema habitual de descontaminació d’un aqüífer consisteix en 
bombejar l’aigua subterrània contaminada des d’un punt (pou). L’aigua, 
en el seu moviment cap al pou, arrossega una determinada concentració 
del contaminant cap a la superfície. L’aigua recollida en alguns casos es 
tracta (eliminació del contaminant en superfície) i es reinjecta a l’aqüífer 
amb l’objectiu d’afavorir el flux d’aigua cap al pou. Altres vegades l’aigua 
s’aboca directament a un curs d’aigua superficial, una claveguera o el 
mar, en funció del seu grau de contaminació (Figura 1.1). 
 

 
 
Figura 1.1: Representació esquemàtica del sistema PUMP&TREAT.Font: 
http://www.clu-in.org/download/citizens/pump_and_treat.pdf 
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Aquest mètode, anomenat Pump&Treat ha estat utilitzat en gran quantitat 
de casos reals arreu del món. Si bé alguna d’aquestes experiències ha 
tingut èxit, en la gran majoria de casos la massa total de contaminant 
recuperada en superfície ha estat molt més petita que la prevista a priori, 
o bé s’ha trigat molt temps (mesurat en anys fins i tot) per poder donar 
l’aqüífer per netejat. En resum, el mètode no permet arribar al grau de 
neteja previst inicialment. Quina és la causa d’això? Fins ara el que s’ha 
pogut concloure d’algunes experiències simulades amb ordinador és que 
una de les raons fonamentals de recuperar menys massa de la prevista és 
que els aqüífers són ens molt heterogenis en termes de permeabilitat, i 
que és aquesta heterogeneïtat la que provoca que gran part de la massa 
romangui a les zones menys permeables de l’aqüífer, on l’aigua es mou 
més lentament, sense possibilitat de ser mobilitzada cap al pou. 
 
 
El mètode de descontaminació esmentat anteriorment suposa la presència 
d’un pou que bombeja un cabal constant. El bombeig provoca un 
abatiment de la superfície freàtica al voltant del pou. Aquest abatiment 
dóna lloc a un esquema de flux convergent que es dirigeix cap al pou. En 
un medi homogeni nivells i cabals circulants tenen simetria radial, cosa 
que no succeeix en un medi heterogeni. La solució pel medi homogeni és 
analítica i això permet fer el càlcul de la massa recollida en un temps 
donat suposada coneguda la distribució inicial de concentració al medi 
aqüífer. 
 
En un medi heterogeni la solució és més complicada. Si la concentració 
inicial fos coneguda i el medi estigués plenament caracteritzat des del 
punt de vista  hidràulic, la solució es podria trobar de manera numèrica o 
bé analítica suposant algunes hipòtesis simplificatives. El problema real es 
presenta degut a que en realitat la distribució espaial de la conductivitat 
hidràulica és desconeguda.  
 
El primer punt es basa, doncs, en saber caracteritzar de manera adequada 
la distribució espaial dels valors de conductivitat hidràulica en un aqüífer 
donat. Fins ara els pocs estudis que s’han fet on s’ha considerat que el 
medi no és homogeni es basen en plantejar distribucions espaials 
simplistes per la distribució de valors de conductivitat hidràulica, que no 
sempre se sustenten en les dades reals disponibles en un aqüífer donat.  
 
La heterogeneïtat dels paràmetres hidràulics es transmet magnificada al 
transport de contaminats dins l’aqüífer. L’evolució dels contaminats està 
associada a la velocitat de l’aigua, la qual no és uniforme en un aqüífer 
real. Un pou concret captarà una determinada zona (àrea de captació), 
definida com aquell conjunt de punts on si una partícula d’aigua s’hi troba 
inicialment acabarà arribant irremissiblement al pou. Un dels problemes 
inicials és que els soluts no només es transporten dissolts a l’aigua seguint 
el mateix moviment d’aquesta, sinó que apareixen processos de dispersió 
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que fan que partícules de solut que inicialment es trobaven situades dins 
l’àrea de captura no arribin al pou i a l’inrevés. El doble efecte de la 
dispersivitat i la incertesa lligada al desconeixement total de la distribució 
espaial dels paràmetres ha portat a alguns investigadors a parlar de zones 
de captura en termes probabilistes, on es defineix la probabilitat de que 
una partícula situada inicialment en un lloc concret arribi al pou 
d’extracció (Kinzelbach et al., 1996; Guadagnini i Franzetti, 1999; Van 
Leeuwen, 2000)  
 
El problema es complica amb la inclusió del temps, atès que el bombeig 
no tindrà lloc en un temps indefinit. És llavors quan es defineix el 
concepte de temps d’arribada, que també es defineix de manera 
probabilista. Aquest concepte es presentarà al llarg d’aquesta tesina. 
 
El darrer punt a considerar és el concepte de condicionament. Tot i la gran 
incertesa associada a la distribució espaial de la conductivitat hidràulica en 
un medi real, sí és cert que en tots els casos es disposa d’alguna mesura 
de la conductivitat en un grup reduït de punts del domini. D’alguna 
manera cal incloure aquests valors en els estudis, la qual cosa es 
desenvoluparà al llarg d’aquesta tesina. 
 




