
Resumo  

A simulação do escoamento da água num aquífero regional poroso, confinado ou não confinado, 

implica a resolução da equação diferencial que o rege. Para o efeito exige-se o conhecimento prévio, 

entre outros dados, das propriedades hidrogeológicas - transmissividade e coeficiente de 

armazenamento nos aquíferos confinados ou conductividade hidráulica e porosidade drenável nos 

aquíferos não confinados - e da alimentação superficial efectiva do aquífero. Num contexto 

estocástico, as transformadas logarítmicas das propriedades hidrogeológicas podem ser 

representadas por funções aleatórias multivariadas normais, isotrópicas e estacionárias 

caracterizadas por um reduzido número de parâmetros. A alimentação superficial efectiva pode ser 

quantificada por uma fracção, constante no espaço e no tempo, da precipitação total. Nesta tese é 

apresentada uma metodologia inversa estocástica que, recorrendo a algumas medições pontuais das 

propriedades hidrogeológicas e a leituras periódicas de níveis piezométricos, estima a alimentação 

efectiva e os dois primeiros momentos condicionados das transformadas logarítmicas das 

propriedades hidrogeológicas.  

A metodologia inversa estocástica desenvolve-se em duas fases. Na primeira, resolvendo o problema 

inverso estocástico, estimam-se simultaneamente os parâmetros que caracterizam as funções 

aleatórias que representam as transformadas logarítmicas das propriedades hidrogeológicas, a 

alimentação superficial efectiva do aquífero e a variância dos erros de medição piezométrica. A 

formulação do problema inverso apoia-se na maximização da função de verosimilhança dos resíduos 

das observações (estimador de máxima verosimilhança) e na integração numérica pelo método dos 

elementos finitos das aproximações de primeira ordem da equação diferencial do escoamento e das 

equações diferenciais das perturbações. Na segunda fase são calculadas, por cokrigagem, as 

distribuições espaciais estimadas das referidas transformadas logarítmicas e as respectivas 

covariâncias de estimação.  

Finalmente, são apresentados dois exercícios de aplicação desta metodologia nos quais se 

comparam os campos "reais" das propriedades hidrogeológicas e da piezometria com os 

correspondentes campos estimados e se quantificam as respectivas variâncias de estimação.  

Abstract  

The simulation of groundwater flow in a regional porous aquifer, whether confined or unconfined, 

always implies solving the differential equation which rules it. For that purpose it is necessary to have 

an a priori knowledge of, among other data, the hydrogeological properties - transmissivity and 

storage coefficient for confined aquifers, and hydraulic conductivity and drainage porosity for 

unconfined aquifers - and of the superficial effective recharge (or abstraction). In a stochastic 

framework, the log-transforms of the hydrogeological properties can be represented by stationary 



isotropic multivariate normal random functions characterised by a small number of parameters. The 

superficial effective recharge can be assessed as a percentage, constant in both space and time, of 

the total precipitation. This thesis presents a stochastic inverse methodology which, taking into 

account some measurements of the piezometric head and of the hydrogeological properties, estimates 

the superficial effective recharge (or abstraction) and the first and second conditional moments of the 

log-transforms of the hydrogeological properties.  

This stochastic inverse methodology has two stages. In the first stage, by solving the stochastic 

inverse problem, the set of parameters which characterise the random functions representing the log-

transforms of the hydrogeological properties, the superficial effective recharge (or abstraction) and the 

variance of head measurement errors are simultaneously estimated. The formulation of the inverse 

problem is based on the maximisation of the likelihood function of the residuals of the observations 

(maximum likelihood estimator) and involves the numerical integration, by means of the finite element 

method, of first-order approximations of differential mean flow equation and differential perturbation 

equations. In the second stage, and by means of cokriging, are estimated the spatial distribution of 

those log-transforms and their covariances of estimation.  

Finally, this methodology is applied to two synthetic cases where comparisons between "real" and 

estimated hydrogeological properties and piezometric fields are presented, as well as their variances 

of estimation.  


