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RESUMO

como uma resposta a necessidade de gerar campos de condutividade mais

complexos, foram clesenvolvidos métodos que condicionados tanto a carga hidráulica quanto

aos clados de condutividacle são capazes de produzir soluções equiprováveis. Estas técnicas

utilizam-se não somente da informação estrutural, mas também da informação física (fluxo),

permitindo modificações de uma simulação original para um melhor ajuste da solução

inversa. Isto permite uma visualização da inceneza do modelo através do espaço dos

parâmetros, uma vez qt¡e centenas de simulações equiprováveis (um conjunto), todas

condicionadas aos dados disponíveis respondem satisfatoriamente ao problema inverso.

procurando uma maneira mais fácil de visualizar esta incerteza, Procurou-se métodos

que fossem capazes de trabalhar com as principais características do conjunto. Assim fez'se

uma Análise de Componentes Principais de Processo (ACPP) que constrói uma decomposição

ortogonal da matriz de covariância empirica. Neste caso determinar o sub-domínio onde a

primeira função própria tem maior influência é equivalente a encontrar a localização espacial

da maior incerteza do conjunto como um todo. Esta localização esta relacionada as

características hidráulicas do problema, assim como a distribuição espacial dos dados.

Altemativamente, para fins de comparação, fez-se uma análise Q-fatorial, que é menos restrita

à necessidade da linearidade da relação entre os parâmetros do modelo'

Ambas as metodologias foram usadas sobre dados de 6 métodos inversos

geoestatísticos em dois problemas sintéticos, e para um destes métodos num problema real.

Os resultados mostram que com poucas exceções' ambas as metodologias acessam a mesma

região como a mais incerta. Além do mais, a ACPP pode ser utilizada para comparar

quatitativamente diferentes modelos através da energia, ou do espalhamento dO conjunto no

espaço de parâmetros.

AACPPtambémpermite,comoumsubproduto,ageraçãodenovassimulaçõesde

maneira mais rápida. Elas mantém a principal característica estrutural do conjunto inicial pois

sâo calculadas por uma composição aleatória limitada pela variância dos autovalores. Elas

foram utilizadas sem problemas para explorar novas regiões do espaço de patâmetros e para

agregar novas informações como novos pontos de condicionamentos. No exemplo real

trâtado, estâs çimulações foram satisfatoriamente utilizadas como um campo inicial na

solução do problema inverso pelo método inverso geoestatístico dos Pontos Pilotos.

São discutidas também algumas dificuldades relativas a limitada quantidade de dados

para a obtenção de uma amostragem satisfatória da matriz de covariância e são propostas

alternativas como a amostragem dos dados e a Krigagem dos autovêtores'

outrosmétodoscomoaentropiabivariadaparaocálculoda.energiaeoMínimo

Volume.do Elipsóide para a detecção de simulações extremas são apresentados

x



ABSTRACT

As an answer to the needs for the generation of more compl€x simulated conductivity

fields, inverse geostatistical methods can now be constrained by head and conductivity data to

generate equiprobable solutions. These techniques use not only the structural characteristics

of the data, but also the physical information (ftux), that allows the modifications of the

original simulation for a better adjustment of the inverse problem solution' This gives an

insight to the uncenainty of the model since hundreds of equiprobable simulations (an

ensemble), all conditioned by the available data, answer satisfyingly to thc inverse problem.

searching for an easier way to visualize this uncenainty we have looked for a

method able to work with the main characteristics of the ensemble. Therefore we have made

an analysis by Empirical orthogonal Functions EoF' which builds an orthogonal

decomposition of the empirical covariance matrix. Determining the sub-domain where the

first eigenfunction is of larger influence is equivalent to finding the spatial location of

larger uncertainty in the ensemble. This location is related to the specific hydraulic

characteristics of the problem, and to the distribution of the available data Altematively, for

comparison, we have made a Q-factorial decomposition, which is less restricted by linear

relations between the parameters of the model.

Both methodologies were used on the dâta of ó ensembles of inverse geostatistical

methods, on two synthetic test problem, and one real problem. The results shows that with

few exceptions both methodologies access the same zone âs the more uncertain' Moreover

the EOF can be used to compare in a qualitative way the different models through their

energy or the spreading of the ensemble in the parameters space'

The EOF also permits, as a by-product, the generation of more and faster new

simulations. The latter are'calculated by a random composition of the weight of each

eigenfunction given by the EoF. These new simulations keep the main structural

characteristics of the initial ensemble. They were successfully used to explore new regions of

the parameters space and to aggregate new conditioning information in the simulations' ln the

real field problem these.simulations were successfully used as a new initial field in the inverse

solution by the Pilot Point inverse method '

lVe discuss also some difficulties due to the relative limited amount of data for the

analysis and propose some altematives as sampling the data, and kiging the eigenfunctions.

other methods as the bivariate entropy for the calculation of the energy or the

Minimum Volume Elipsoide for the outlier detection, were also presented'

I Alsocsllcd ACPP or K¡ñunen_l¡ev€ expgnsao.l



INTRODUÇAO

Ll Exposição do Problema

A água sempre esteve associada a vida. Enquanto matéria essencial ao equillbrio

orgânico, ou como símbolo da presença emocional (colbeau, 1997). No mundo atual porém,

esta visão da água restrita a sua presença fisica-emocional não é mais considerada satisfatória

e um compreensão intelectual mais aprofundada é exigida como primeiro passo para o

controle mais efetivo deste recurso natural'

A utilizaçãó otimizada destes recursos num mundo em que se estabeleceram

sociedades de consumo é hoje a única solução para que a Terra seja respeitada enquanto

patrimônio indispensável à sobrevivência e ainda comporte as necessidades câda vez mais

especializadas da população humana em crescimento.

O hidrogeólogo contemporâneo se encontra diante de uma responsabilidade muitas

vezes negligenciada em tempos passados. Cabe a ele o trabalho de precisar os conhecimentos

disponíveis anteriormente fazendo para isso ensaios realistas e que não apresentem riscos de

degradar o meio natural, Essa necessidade proporcionou o desenvolvimento de metodologias

recentes que se caracterizam pela utilização de modelos que tentam simular numericamente a

grande complexidade dos meios geológicos reais.

O uso crescente de modelos numéricos de simulação de fluxo e transporte de massa

em meio poroso, se deve tanto as novas tecnologias aplicadas aos meios de cálculo - hardware

e software-, como a potencial complexidade que os mOdelos numéricos podem comportar no

que se refere entre outros, a modelagem de domínios inegulares, diferenciando-os assim dos

modelos analíticos desenvolvidos até hoje. Este tipo de modelo permite também o estudo de

situações de risco potencial de maneira mais simples, como por exemplo' a implicação de um

vazamento poluente numa posição x2 ao invés de xr.

Entende-se aqui por modelo a tradução conceptual de uma dependência entre a

excitação do sisæma como as entradas e saídas de água naturais, ou os testes de

bombeamento, e sua resposta, quer dizer as variações espaço-t€mporais da carga hidráulica -
também chamada potencial ou piezometria - em função de um certo numero de parâmetros

representando as propriedades físicas do meio, aproximadamente conhecidas'

Historicamente os modelos reduzidos em caixas de areia, ou modelos funcionando

por analogia elétrica - os chamados modelos físicos - foram os primeiros:,a mostrar que para



ajustar o potencial hidráulico medido, ou seja, o reflexo concreto do mundo subterrâneo

desconhecido mais facilmente mensurável, deveria varíar-se de um ponto ao outro suas

características fisicas, ou seja os parâmetros do meio poroso. As características mais sensíveis

a esta variação são a condutividade hidráulica e o coeficiente de armazenamento.

caracterizando respectivamente a facilidade de circulação de água e a capacidade de

armazenamento do meio poroso.

Atualmente a crescente pressão ecológica exercida pelas leis cada vez mais rigorosas

contra a poluição, exige dos hidrogeólogos a utilização consciente e crítica das t'ertamentas

disponíveis para o estudo do transporte de massa nos meios porosos. Estas ferramentas

necessitam entretanto de um estudo anterior que caructerize o fluxo de maneira a mais

deulhada possível, neste sentido, fazendo eco a outros pesquisadores na área de ciências da

tena Poeter & Hill (1997) diz; "A escassez de dados e a não linearidade da regtessão dos

sistemas fisicos produzem dificuldades substanciais. A obtenção de modelos tratáveis que

sejam suficientemente represenøtivos do verdadeiro sistema para produzir resultados

utilizáveis é presumivelmente o mais importante problema neste campo do conhecimento".

Ströet (1995) destaca as seguintes diflculdades que a modelização enfrenta para

descrever a realidade:

As variáveis e os parâmetros utilizados no modelo hidrogeológico são obtidos como

médias sobre volumes finitos, enquanto a maior parte dos dados são obtidos em pontos

discretos. Renard (1997) revisa os vários métodos utilizados para se fazer esta mudança de

escala e os erros daí decorrentes.

As condições no limite e as forças extemas são geralmente conhecidas apenas

aproximadamente, e poucos estudos (ver Roth 1995) tratam desta incerteza no modelamento.

Na maior parte das aplicações, a quantidade de informação disponível é muit<r

pequena em relação as necessidades teóricas, existindo falta de informação sobre a

varíabilidade dos parâmetros.

Tomar portanto como único objetivo a calibração de um modelo*, sem consiclerar-se

as incertezas inerentes a nossa impossibilidade de conhecer e representar toda a complexidade

dos meios naturais reais, pode levar a aceitar uma resolução numérica aproximada (e talvez

muito simplista) da realidacle como "A" solução. Negl igeneiando-se assim que a solução

final, mesmo no caso desta ter sido otimizada por algum algoritmo inverso, é na verdade

apenas uma dentre muitas possíveis.

Comprcendida aqui como o a escolha do modelo adequado e ajuste dos seus parâmetros de maneira quc sua soluçato

coÍ€sponda a todos os dados disponíveis dcntro do eÍo consider¿do 8ce¡tável.



os rrabalhos de Gailey & Gorelick. (1991), Konikow & Bredehoeft (1992), Marsily

et al. (1992) iá chamam a atenção para este ponto.

No estágio atual de conhecimento já é possível entfetanto dispor-se de métodos que

não só consideraram esquematizações da distribuição dos parâmetros cada vez mais

complexas, mas também produzem resoluções equiprováveis sobre uma mesma grade

adotada pelo modelo, considerando o conhecimento limitado da realidade de que dispomos'

Isto não somente nos abre novas possibilidades de compreensão e visualização das interaçòes

consideradas no modelo em estudo, como tåmbém permite uma transparência à comunidade

em geral das dificuldades e limitações especlficas que implica o uso de modelos em ciências

da tena e mais especificamente em hidrogeologia.

Na figura I-1 vemos uma descrição esquemática desta região aceitável que pode ser

acessada através da utilização de simulações equiprováveis, uma vez que estas dentro de uma

faixa de eno aceitável considerando tanto os erros devido as aproximações do modelo quanto

a escassez e i¡cefieza dos dados).

o mapeamento de toda a região do espaço de parâmetros aceitável permite uma viËão

mais global das incertezas do sistema. Na tìgura I-l representa-se em uma dimensão um

espaço que na verdade tem a dimensão do número de parâmetros do modelo.

Função-objetivo

Região onde
parâmetros satisfazem

modelo

{

Mínimo possível
com este modelo

Posição no espaço de Parâmetros

Figura I-l : Relação entre o mínimo global da função objetivo e a região aceitáveì no

espaço de parâmetros devido as aproximações no sistema (modelo mais dados)



I.2 Objetivos

Dada portanto a impossibilidade de uma descrição exata da realidade at¡avés dos

modelos, é imporrante se questionar sobre a incerteza dos modelos utilizados em

hidrogeologia.

Com a conscientização da estruturação complexa das formações geológicas, vários

métodos geoestatísticos se desenvolveram visando utilizar da melhor maneira, tanûo a

disposição espacial dos dados, quanto a estrutura espacial da variação entre os parâmetros.

Estes modelos geram portanto uma distribuição de parâmetros, variável a cada malha

da grade discreta do modelo, que responde concomitantemente aos dados e a uma certa

função de covariância que define a estruturação espacial de sua variabilidade.

Para a análise da incerteza dos modelos de fluxo mais complexos, simulações

geoestatísticas equiprováveis vem sendo utilizadas, tanto através de um conjunûo de mapas de

parâmetros (i.e. a condutividade como em Ramarao & I-aVenue 1992), quanto através dos

traços de percurso possíveis sobre todas as realizações, à partir de uma mesma posição

espacial (Wen et al. 1996), ou a partir da função distribuição cumulada (fdc) do tempo de

trânsito de todas as realizações a partir de alguns pontos aleatórios no domínio (Zimmerman

etal. 1998).

Partindo de um conjunto de simulações equiprováveis, o objetivo desta æse é triplo:

l. Propor uma maneira de concentrar a informação de um conjunûo de soluções

equiprováveis, que traduza de maneira compactå as zonas de maior ou menor

incertþza do modelo e indiretamente a incerteza do fluxo, e através desta

concentração propor métodos semi-quantiøtivos de inter-comparação entre

métodos inversos geo€statísticos, baseando-se some¡t€ na variabilidade do

parâmetro condutividade.

2. Utilizt a informação de um primeiro conjunùo equiprovável para direcionar uma

nova varredura do espaço de parâmehos, em busca de novas soluções potenciais

do modelo.

3. Comparar duas metodologias para a determinação semi-quantitåtiva das zonas

onde os parâmetros são mais influentes na composição da incerteza global do

domínio.

Com isso espera-se propor altemativas de estudo da incerteza dos resultados de um

modelo complexo, considerando todo o domínio de estudo de uma so vez.

Para este fim a viabilidade de duas metodologias foram testadas;



A Análise por Componentes Principais de hocesso (ACPP) (Braud 1990) que,

fazendo uma decomposição dos parâmetros sobre uma nova base orûogonal, permite uma

análise mais condensada do conjunto de soluções equiprováveis e da zona com maior peso na

incerteza dos parâmetros, permitindo também a elaboração de novas simula@es de maneira

mais rápida.

A Análise Q-faorial (Buoro & Silva 1994) qu€ através de uma análise da

similaridade entre as soluções equiprováveis procura os paråmetros mais influentes para a

incerteza do modelo.



I.3 Apresenta$o dos capítulos

Após a introdução que situa as dificuldades inerentes a descrição dos meios

geológicos e o interesse de iirocurar caracterizar a incerteza desta descrição, esta memória se

desenvolve em outros quatro capítulos, a saber:

No capítulo II - Fundamentação Teórica - é feita uma breve descrição da base teórica

necessária para compreender a relevância da modelagem inversa em hidrogeologia. No $ II.l

explica-se a diferença c o interesse do estabelecimento do problema direto e do problema

inverso, situa-se também neste parágrafo a formulação geoestatística inversa dentro do tópico

mais abrangente dos mélodos inversos, uma vez que os métodos inversos que serão utilizados

posteriormente se encaixam dentro desta definição. Ainda neste panágrafo é salientado o papel

da parametrização, que através da definição de uma escala de representação dos dados

permite uma melhor compreensão das separações entre métodos inversos e inversos

geoestatísticos, No $ II.2 é feita uma revisão, em termos gerais, de alguns dos métodos

utilizados para a caracterização da i¡certeza quer seja diretamente através dos parâmetros,

quer seja através do resultado do modelo. Procura-se neste parágrafo salientar-se as

aproximações e limitações de cada uma das metodologias apresentadas e o interesse de se

propor as anáfises ACPP e Q-fatorial para a caracbrização da incerteza através da análise 'à

posteriori' de um conjunto de soluções equiprováveis.

No capítulo III - Métodos e Materiais - é feita no $ III.I uma descrição detalhada da

base teórica das metodologias de Análise de Componentes Principais de Processo (ACPP) e

Q-fatorial, comparando as duas. Descreve-se também a metodologia a ser empregada para a

geração de novas simulações baseadas no conjunto inicial - chamadas aqui resimulação - e as

suas possibilidades de condicionamento. No $ III.2 são apresentadas as bases teóricas dos

métodos inve¡sos geoestatísticos que foram aqui utilizados para testar ¿s metodologias

propostas. Estes métodos foram escolhidos em função de se dispor, para eles, de um conjunto

suficiente de realizações produzidas sobre um mesmo problema sintético, o que permitiu a

utilização das metodologias propostas também como ferramenta de comparação entre os

métodos. No $ III.3 é descrita a origem dos dados, tanto dos problemas sintéticos propostos -
TPI e TP4 -, bem como do problema real que analisou um conjunto de simulaçôes

equiprováveis feitas sobre os dados de WIPP, um local de estocagem de rejeitos de material.

radioativo no subsolo dos Estados Unidos.

No capítulo IV - Resultados e Discussões - é discutido no $IV.l os r€sultados das

qnálises sobre TPl, abordando os seguintes tópicos:



As limitações impostas pela Iimitada quantidade de simulações en relaçào à

quantidade de parâmetros e a reamostragem proposta para contornar este problema,

As possibilidades de utilização da ACPP e do cálculo da entropia bivariada para

analisar qualitativamente a distribuição de energia entre os métodos inversos.

O cálculo do volume do hiperelipsóide, definido pelos autovalores e autovetores da

ACPP, para f'azer uma comparação entre os métodos inversos a partir do volume do espaço de

parâmetros vanido pelo conjunto equiprovável.

A localização espacial segundo cada método inverso da zona mais influente na

incefieza definida pela ACPP e sua comparação com a zona mais incerta definida pela análise

Q-fatorial.

A limitação imposta pela suposição de multinormalidade na análise ACPP, a

dificuldade de seu cálculo e a possibilidade da utilização desta informação.

A experimentação numérica da resimulação para a geração de campos rle

transmissividade sobre dois métodos inversos, explorando algumas de suas vantagens e

desvantagens.

A experimentação numérica da aplicação da resimulação diretamente como solução

de um problema inverso, comparando o ajuste em caÌga hidráulica para todos os métodr¡s

inversos estudados.

No $ IV.2 discute-se os resultados das análises sobre TP4, teste sintético mais

complexo que TPl. Concentrou-se aqui a discutir-se os seguintes tópicos:

A dificuldade imposta pela reamostragem num caso onde a disponibilidade de dados

era comparativamente mais restrita que para TPt.

A comparação da zona mais incerta através das análises ACPP e Q-faúorial

A comparação entre os métodos inversos através das ferramentas propiciadas pela

análise ACPP.

No $ IV.3 discute-se os resultados das análises sobre os dados de reais de WIPP,

concentrando-se na caracterização da zona mais incerta, na detecção de simulações anormais

e na aplicação da resimulação como altemativa à simulação geoestatística como campo de

condutividade inicial utilizado na solução inversa do método dos Pontos Pilotos.

Finalmente no $V - Conclusão - são apresentados as principais conclusões,

dificuldades e possibilidades de trabalhos futuros.

Como apoio a leitura, nos anexos são apresentados sucintamente alguns dos métodos

utilizados durante a tese mas não extensamente desenvolvidos.



II FUNDAMENTAÇAO TEORICA

Um modelo é a simplificação de uma realidade mais complexa expressa através de leis

físicas. As variáveis deste modelo são chamadas parâmetros e norm¿lmente são dificeis a

medir, mas são elas que tem significado fisico. A este modelo chamamos modelo direto e à

variável determinada por ele, variável dependente. No caso da hidrogeologia a variável

dependente é a carga hidráulica, e os parâmetros mais comument€ considerados são a

condutividade, o armazenamento e estresses do sistema (tesûos de bombeamento, recarga),

À determinação da carga hidráulica dada uma distribuição de parâmetros chama-se

problema direto, já à determinação dos parâmetros a partir de dados da carga hidraulica é

chamado problema inverso.

II.l Delinlção do problema direto e do problema inverso

O Problema direto consiste na solução da equação de fluxo em regime peÌmanente para

um fluido com densidade constante, obtida a partir da equação de conservação de massa

V. q = Q e da equação de Darcy q = -TVh, na qual "q" define o fluxo. No caso em que uma

aproximação bidimensional é possível (o que será o caso nesta tese), teremos para um

aqüífero confinado em regime permanente:

(u-t)

sendo: T a Transmissividade, obtida como T- ffkdz ,. em que k é a condutividade hidráulica e

"e" a espessura do aqüífero; h a carga hidráulica; e Q fontes ou sumidouros de água.

Esø equação pode ser resolvida numericamente dadas as condições limites e a

distribuição dos parâmetros T e Q dentro do domínio de estudo definido.

Entretanto, somente nos casos de geologia mais simples uma aproximação de que os

parâmetros são homogêneos na zonâ de estudo é possível. Só nestes casos é possível com

dados pontuais sobre estes parâmetros obter-se um modelo que represente satisfatoriamente a

realidade.

Considerando-se entretanto a complexidade de grande parte dos meios naturais, é

necessário utilizar-se uma descrição mais detalhada da variabilidade espacial dos parâmetros

para que o modelo se aproxime mais da realidade, e assim seu ¡esultado numérico seja

efetivamente representativo do meio estudado.

*['*).*['#)=.



Na verdade esta aproximação da realidade vai desde a escolha das equações utilizadas

no modelo, até a variabílidade dos parâmetros e dos estresses considerados no modelamento

(Mclaughlin & Townley 199ó, Peck et al. 1987).

Na prática, obter a partir dos escassos dados de campo sobre os parâmetros, a inferência

direta destes na grade utilizada num modelo complexo é um grande desafio

Em hidrogeologia o parâmetro cuja variabilidade é mais difícil de quantificar e cuja

determinação tem mais influência no modelo é a condutividade hidráulica (Zimmerman et al.

1998, Ackerer et al. 1994). Busca-se então a estimação espacial da condutividade sobre rodo o

domínio através da carga hidráulica, a variável dependente mais fácil a medir e mais robusta

uma vez suas flutuações são mais suaves que as da condutividade. A esta formulação do

problema denominamos um problema inverso.

Na figura II-l tem-se a defìnição do problema direto através do operador F(c) sobre o

espaço de parâmetros A, e do ero de medidas v referente ao espaço de medidas Z. O

problema inverso é definido pelo operador G(z,v), que mapeia o espaço û, das estimativas

admissíveis dos parâmetros, através do espaço de medidas Z.

Espaço de
Parâmetros A

Espaço de
medidas

z

Figura II- 1 : Definição do problema direto e inverso (adaptado de Mcl-aughlin &
Townley 1996)

II.1. ] Maneiras de abordar o problema inverso

Três maneiras de abordar o problema inverso podem ser sublinhadas, considerando-se

um contexto mais global.

l) De um ponto de vista puramente matemático, o problema inverso tal como descrito

na figura II-l poderia ser resolvido tomando-se G como Fl, mas caso existam erros nas

medidas ou caso o operador direto não for invertível, a estimativa de q, não será exata e

estimativas
admissíveis
Aa¿ 

A

C[



poderá ser extremamente instável.

A maneira como o problema inverso é formulado matematicamente influenciará a

plausibilidade da solução encontrada, por isso define-se um problema bem posto (Tikhonov &
Arsenin 1977) quando este satisf'az as seguintes condições:

r Para cada medida do vetor z e Z existe uma solução do parâmetro o € A ¡¿ .

o A solução do parâmetro é única.

o O problema inverso é estável nos espaços (4"¿, Z), quer dizer pequenas mudanças nas

medidas produzem pequenas mudanças no espaço de soluções.

Um problema mal posto pode entretanto ser transformado em um bem posto, se as

definições de F, A n¿ e/ou Z forem modificadas (Mclaughlin & Townley 1996).

2) Sob um ponto de vista de pesquisa aplicada, os limites rigorosamente matemáticos

são indefinidos. Neste caso mesmo se utilizando de complexos desenvolvimentos

matemáticos o pesquisador tem preocupações como a identificação da incerteza, tentativas de

redução dos problemas, e determinação dos limites práticos de aplicação do desenvolvimento

teórico.

Em hidrogeologia isto é feito na prática através, por exemplo, da imposição de estresse

ao sistema com o uso de bombeamento e o conseqüente uso desta informação temporal, ou da

adição de mais ou de diferentes tipos de medidas, como por exemplo informações geofísicas,

ou com a imposição de limites ou de uma estruturação ao espaço de soluções admissíveis

como será discutido nos métodos inversos geoestatísticos mais adiânte.

Refletindo sobre a figura II-1, esta trânsformação da colocação do problema pode ser

compreendida como um aumento na dimensão do espaço Z no caso da inclusão da informação

temporal, ou na limitação do espaço A n¿ imposta por uma estruturação definida em G.

3) Um terceiro ponto de vista é o do modelador prático. Geralmente os resultados

anteriores são dificilmente aplicáveis dada a complexidade de sua efetiva utilização e aos

Iimites de sua aplicabilidade. Neste caso utiliza-se â intuição afinada pela experiência, esta

ainda mais efetiva quando se deve ajustar parâmetros inter-relacionados assegurando uma

coerência global. Os resultados neste caso, mesmo que julgados bons, são intrinseca,mente

subjetivos ao modelador, como por exemplo saber como e quando parar uma calibração.

II.1.2 Caracterização do problema inverso

Muitas revisões sobre o problema inverso existem na literatura Carrera & Neuman

(198óa), Yeh (1986), Ginn & Cushman (1990), Certes (1990), Canera et al. (1993), Sun

t0



(1994), Mclaughlin & T'ownley (199ó). Segue-se uma discussão baseada neste último.

O problema inverso pode ser caracterizado segundo quatro pontos principais :

l) A equação direta adotada para relacionar os parâmetros às medidas (i.e. modelo

bidimensional, confinado, com resolução por elementos finitos da equação de Darcy para

regime permanente ou transitório).

lsto implica a caracterização dos principais processos dentro do domínio de estudo, as

equações que os caracterizam, e os dados iniciais necessários. Estâ é uma questão a ser

abordada caso a caso e que exige não só conhecimento local como a eventual adaptação deste

aos meios de cálculo disponíveis. Uma discussão rnais aprofundada com algumas indicações

práticas podem ser encontradas em Peck et al. 1988, Townley & Wílson 1989, Mclaughlin et

al. 1993.

2) A maneira como é descrita a variabilidade espacial, ou seja a parametrização

adotada, por exemplo considerando-se a variabilidade da condutividade por blocos ou

geoestatística.

Este é um ponto importante na compreensão da importância dos métodos geoestatísticos

em hidrogeologia, uma vez que trata tanto das questões de parametrização, quanto de

identificação e representatividade. Ele será desenvolvido separadamente no $ II.l.4

3) O critério de performance adotado para definir uma boa estimativa, por exemplo a

definição da função-objetivo a paftir da utilização de mínimos quadrados para minimizaçâo

do ero em carga hidráulica.

4) A solução técnica adotada para se encontrar estas estimativas, como a utilização de

métodos de gradiente para encontrar o mínimo da função-objetivo.

O terceiro e o quarto pontos são os que diferenciam a maior parte dos programâs

inversos desenvolvidos, sendo por isso descrito detalhadamente no $ Il. 1 .3

ll.l.3 Tipos de Solução do problema inverso

O problema inverso em hidrogeologia se traduz principalmente pelo problema de

identificação do campo de transmissividade e mais raramente se estende a outros parâmetros

como arrnazenamento, recarga, condições limites. Será considerando somente a identificaçào

espacial da transmissividade que desenvolveremos os próximos parágrafos.

Duas formulações do problema inverso são normalmente delineadas nas revisõres

bibliográficas: A direta e a indireta.

ll



II.l .3.1 A formulação direta

A formulação direta, tratando o parâmetro Transmissividade (T) como a variável

dependente na equação II- l, requer o conhecimento da carga hidráulica em todo o domínio de

estudo (Nelson 1960, Giudici et al. 1995, Emsellem & Marsily l97l, Neuman 1973).

Devido à quantidade limitada de medidas pontuais da carga hidráulica, via de regra

disponível, esta é estimada através de uma interpolação como por exemplo uma krigagem.

Esta formulação procura então a solução do sistema linear assim obtido, através da

minimização do erro de equação (compreendendo erros de interpolação de carga e erros de

medida desta) sobre todas as malhas do modelo. A maior crítica a esta formulação é devido a

carga hidráulica aparecer como derivada nos cálculos das transmissividades, tomando os

cálculos sensíveis a pequenos enos nos dados de carga hidráulica.

No recente desenvolvimento de Giudici et al. (1995), tenta-se contomar este problema

através do uso de dois conjuntos linearmente independentes de medidas de carga hidráulica,

tomados por exemplo, a dois peúodos do ano ou sob estresses diferentes. Neste caso estudos

preliminares sob dados sintéticos indicam uma boa recomposição da transmissividade a pattir

de um valor conhecido (exato) de transmissividade, e a informação da carga sob todo o

domínio. Rosazza (1997) detectou que mesmo nos casos onde a informação da carga é bent

distribuída sobre o domínio podem-se obter valores sem significação fisica em algumas

malhas(i.e. l.og T negativo), o que indica que o problema ainda pode ser instável. Pesquisas

recentes (Delay, comunicação pessoal) indicam que este problema pode ser cotìtomado

impondo-se que log T seja positivo duranûe o processo iterativo de solução numérica.

A solução direta pode ser adaptada à caracterização de estudos em escala regional

(Certes, 1990), mas seus inconvenientes fizeram que seu uso tenha praticamente desaparecido

da metade dos anos 80 até os recentes trabalhos de Ciudici etal.(1995).

Neste período ocorreu o maior desenvolvimento dos métodos indiretos, que,

considerando o erro do ajuste por mínimos quadrados da carga hidráulica somente sobre os

pontos de observação parece conduzir a melhores soluções, ou pelo menos mais estáveis.

Carrera & Neuman (1986 a) notam que o uso de mínimos quadrados sobre os resíduos

pontuais de carga são sempre capazes de filtrar parte do ruído dos dados, o que o método

direto tem muita dificuldade de realizar.

II.1.3.2 A formulação indireta

A formulação indireta, da qual a calagem de modelos por tentativa e erro é uma versão

não automatizada, é utilizada não só devido à menor sensibilidade aos erros em carga, mas
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também por serem mais adaptadas a ttabalharem com escassez de dados.

Esquematicamente pode-se descreveJa como mostra a figura II-2. Uma estimativa

inicial dos parâmetros (i.e. condutividade, porosidade, ârmazenamento, recarga, condit'oes no

limite) é gerada com ou sem o uso de geoestatística; resolve-se (por diferenças finitas ou

elementos finitos, ou outro método) a equação de fluxo com os parâmetros estipulados;

calcula-se o resíduo entre a carga calculada e a observada através da função-objetivo

(normalmente definida como o resíduo calculado por mínimos quadrados sobre a carga

somente nos ponûos de medida, mas podendo conter também out¡os termos regularizadores);

caso o resíduo seja considerado aceitável termina-se o processo obtendo-se uma distribuição

de parâmetros aceitável pelos critérios estipulados; se o resíduo for muito grande calcula-se a

direção de modificação dos parâmetros segundo a indicação do grâdiente da função-objetivo;

modificam-se os parâmetros utilizados na iteração precedente segundo esta direção (podendo-

se ou não regularizar-se as modificações através da geoestatística), reüoma-se à solução da

equação de fluxo com este novo conjunto de parâmetros. Este ciclo se repete até que o resíduo

esteja dentro do limite de aceitação.

Obtenção da distribuição
final dos parametros

satisfazendo o ntodelo dentro
do critério do erro estþulado

como aceitável

Figura Il-2 : Esquematização da resolução indireta do
Marsily 1984)

Inicio
Distribuição
espacial dos
parametros

Resolução do problema Direto
Modelo numérico adaptado
aos dados disponíveis, com

condições de contomo,
informações de recarga e

histórico de bombeamento

Saida
Pressões hidráulicas

calculadas

Cálculo da
Fungão-obþtivo

Comparação entrc
pressão calculada pelo
modelo e observada (e
eventualmente tamæm
da d iscrepância com a
estiÍiativa inicial dos

parâmetros)

Modificação dos
parametfos

anteriores pela
informação do

gradiente e obtenção
da nova distribuição

Oti{nizagão
Através do gradiente da

função-obþtivo determina-se
a modificação otima a se

fazer sobre os parâmetros
para melhorar o ajuste

Possível utilização
de Geoestatistica

Caso ajuste Bom
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Conto se potle notar, não é necessárìo o calculo tla primeira e da segunda derivada cla

calga hidráulica como nâ resolução direta, necessita-se aqui do gradiente da funçlio-objetivo.

que na maioria dos casos comporta somente o campo de transmissividade.

É possível tessaltar-se uma primeira diferença enüe os métodos inversos existentes hoje

através da lunção-objetìvo de mínimos quadrados generalizados, que deverá ser nrinimizada:

FoulÊ) = (h, - h(û))t c;i ft m - h(p))+Àp(pm - p) tc;r in. -Ê) (il-2)

emque: h,,.,é a carga hidráulica medida; h(p)a carga calculada com o jogo de pârâmetros Þ:

pm um vâlor médio ou uma estimativa 'a priori'dos parâmetros; þ uma estimativa de p, o

vetor de parâmetros desconhecido que minimiza esta equação; C¡ e Co as mat¡.¡zcs clc

confìabilidade das cargas e da estlmativa inicial de p respectivamente (poderá sel a rnatriz clc

covariância dos enos da estimativa inicial); ),,, é um termo de ponderação entre o ajuste das

cargas - definìdo no primeiro termo- e uma estimativa inicial de p.

Quando se considerarn as soluções por mínimos quadlados, a função-objetivo é definirla

como o primeiro termo na equação II-2. Neste caso só se consideram resíduos sob|e a cargu

nos pontÕs de observaçào. Outla possibilidade de mínimos quadrados fbi desclita por Clifton

& Neuman (1982) considerando-se também a ponderação descrita no segundo ternìo através

da krigagenr dos par'âmetros iniciais, tem-se então uma versão de mínimos quadra<Jos

regularizados. Implicitamente neste caso é considerado que os erros são caracterizados por.

sua média e covariância, e que sua esperança é zero. As soluções por mínimos c¡uaclraclos

dcscritas aqui se encaixam nos métodos chamados deterministas, que consideram a existôncia

de um campo de parâmetros exato, sendo a incerteza decorrente da nossa inabilidade enl

descrcvê-lo.

Considerando-se a existênoia de erros no modelo, pode-se estimar o conjunto de

parâmetros por máxima verosimilhança assumindo-se que os enos seguem uma distribuiçâo

gaussiana (Carrera & Neuman 1986a, b, c), aqui os parâmetros a se determinar siro

determinísticos mas desconhecidos. A função-objetivo será descrita pela equação ll-2

completa, mas agora Àn não é mais definido a prioli pelo modelador, mas estintado cle

maneira iterativa para uma gama de valores possíveis até que seu valor se estabilize, Unt

desenvolvimento mais detalhado desta metodologia se encontra no $ IlI.2.4

Outra maneira de considerar o problema inverso, conhecida como Baysiana, define o

vetor de parâmetros ( p ) como uma realização de uma função aleatória cuja média é

oonhecida e que seguc uma certa covariância. A estimativa então se fará a partir de unra
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estimativa inicial de p que indicará a média conhecida. Desta maneira a função-objetivo terá a

mesma forma da equação II-2 considerando Ào- ¡ , çorn o primeiro termo indicando o ajuste de

carga e o segundo termo penalizando as modificações da estimativa inicial de p.

Mclaughlin & Townley (1996) provam matematicamente que as visões determinista e

estocástica são equivalentes uma vez que o critério de mínimos quadrados - utilizado via de

regra - pode ser obtido de forma probabilista, com a introdução Baysiana de infbrmaçào a

priori, ou deterministicamente, com a imposição de uma condição de suavidade. Estes

mesmos autores notam que todos os méfodos inversos propostos usam a suposição de que o

eno é gaussiano explícita ou implicitamente.

II. 1.3.2. I A formulação geoestatística

Diferentemente das formulações anteriores onde a solução é considerada determinista e

o caráter estocástico advém somente do erro sobre o modelo, a informação a priori, e as

cargas (Certes 1990), a estimativa geoestatística considera o parâmetro p representando a

condutividade hidráulica ou a transmissividade, como a realização de um processo aleatório.

Esta t'ormulação procura então caracterizar este processo aleatório estruturado no espaço

através de poucos parâmetros, o que é feito através do ajuste do variogramai ou da finção cle

covariância dos parâmetros (Kitanidis & Vomvoris I 983, Marsily 1984, Hoeksema &

Kitanidis 1984).

A formulação geoestatística inversa não se limita a estimar os parâmetros p através dc

uma interpolação por krigagem, considerando somente os dados de transmissiv idade, ou

através de cokrigagem, correlacionando os dados de transmissividade e de carga hidráulica. O

que a formulação geoestatística inversa tem de específico é que além de poder se utilizar

destas fenamentas, ela se utiliza também das equações físicas que relacionam carga hidráulica

e transmissividade (i.e. equação II-l) agregando assim a informação das leis físicas e a

consistência conjunta de todos os demais parâmetros utilizados no modelo como recarga e

condições ao limite.

Obtém-se assim uma consistência global do modelo físico condicionado tambénr a

informação estrutural dos parâmetros (i.e. uansmissividade e/ou carga hidráulica)

Esta formulação exige entretanto que uma quantidade mínima de informação sobre o

parâmetro (por exemplo 4O pontos de medida de transmissividade) esteja disponível para a

caracterização do variograma. Isto permitirá entiÍo a geração de múltiplos campos de

'O variograma tem a mesma aplicação que a covariância, mas exige hipóteses menos restritivas que esta para ex¡stir. conì
¡sto é possível caracterizar-se a relação entre os parâmetros baseando-Jie apenas nos prime¡ros dois momentos dî fdp, senr
prec¡$ar defin¡r a nätureza desta.
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transm issiv idâde através de métodós de simulação (ver $ IIL2) utilizados dentro dos métoclos

inversos geoestatísticos.

II.l.4 Parametrização

Para se estabelecer um modelo numérico é preciso defìnir a escala sobre a qual definem-

se os parâmetros, ou seja a densidade da grade discreta e variabilidade entre cada malha da

grade. A isto chama-se parametrização.

A parametrização é estabelecida a partir de dois fätores quase sempre antagônicos, de

um lado a disponibilidade de informação, e de outro a necessidade de considerar malhas

suficientemente pequenas para que exista uma representativtdade equivalente à complexidacle

que supõe-se encontrar na realidade.

Destes dois fatores pelo menos duas maneiras distintas de definir a grade de simulação

podem ser exemplificadas nos métodos inversos comparados nesta tese, uma que considera

prioritariamente a disponibilidade de informação refinando a grade onde existe mais

informação (vide região centtdl do método PP no anexo C), e outra que clefine uma gra<ie

homogênea sobre todo o domínio, neste caso implicitamente supõe-se que a informaçgo

obtida na região aonde se concentram os dados é representativa também das regiões sem

inf'ormação.

Os parâmetros assim definidos e utilizados na resolução do problema inverso ser.ào

parâmetlos efetivos nesta escala (Mclaughlin & Townley 1996).

Na figura II-3 vemos diversas possibilidades de parametrização: nos itens a) e b) ¿t

parametrização é feita considerando cada malha do modelo independentemente sem a

definição de nenhuma estruturação entre elas, já no iæm c) a variação dos parâmetros ocon.e

entre blocos contendo varias malhas, estes podem ser definidos, por exemplo, a partir da

geologia ou a critério do modelador, no item d) a parametrização se faz buscando-se variações

suaves, o que é obtido por funções 'spline' ou polinomiais caracterizadas por poucos valores.

No item e) a parametrização se faz através de funções de covariância que determinam zonas

de influência ao redor de cada valor medido.

A nível prático a parametrização por blocos ou regionalizada (c) é normalmente

utilizada na resolução do problema inverso por "tentativa e erro" ou "multi-escala" (Ackerer,

comunicação pessoal), enquanto que a função de correlação (e) é utilizada nos métodos

geoestatísticos inversos.

A escolha da parametrização se rclaciona tambem à maneira como o problema inverso é

colocado e ao tipo de inf'ormação a priori que é inserida no problema, com isso alguns tipos
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de parametrização não são utilizados por certos métodos inversos devido a maneira como este

foi desenvolvido. Por exemplo métodos que usam a krigagem como uma maneìra de

regularizar o problema inverso estão usando a parametrização por conelação (e), e

precisariam de outra formulação para poder us¿u a infonnação a priori dada por uma

estruturação geológica, facilmente adaptada a parametrização (c).

Um ponto importante a ressaltar está na relação enEe a pa¡ametrização escolhida e a

quantidade de informação disponibilizada ao modelo quer seja através: das medidas

disponíveis, da informação a priori sobre os parâmetros ou da regularização introduzida, por

exemplo através da eventual utilização de funções de covariância na determinação dos

parâmetros.

Existe uma certa quantidade de parâmetros plausíveis de serem bem determinados

segundo a definição de cada problema. De maneira geral quanto maior a demanda de

informação do modelo -compreendida aqui como a quantidade de parâmetros a serem

definidos pela solução do problema inverso- em relação a quantidade de informação

condicionada pelos dados, maior a incerteza na determinação destes parâmetros (Menke I 984,

Mclaughlin & Townley 1996).

Entretanto se a quantidade de parâmetros a ser definida não for sufìciente para

aproximar a real complexidade da geologia, a representatividade do modelo enquanto

instrumento de predição será prejudicada, mesmo que estes parâmetros sejam relativamente

bem definidos. Existe portanto um compromisso a ser encontrado caso a caso.

Neste sentido a utilização de métodos geoestatísticos inversos é interessante pois

permite a descrição de meios complexos com uma estruturação intema, sem uma

parametrização excessiva.

Na medida porém, que esta complexidade é gerada a parth de duas ou três variáveis da

função de covariância (ou, segundo as hipótÊses feitas, do variograma, ver discussão $

seguinte), estas variáveis são extremamente influentes e sua determ¡nação, ou melhor

dizendo, sua estimação a partir dos dados deve ser feita com cautela.
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II.2 A estimação da incerteza no modelamento hidrogeológico

A definição do problema inverso e sua solução visam obter o melhor conhecimento

possível dos parâmetros a partir dos dados disponíveis. A utilidade da modelagem está nas

respostas quç estes parâmetros produzirão dentro do modelo a perguntas tais como: Qual o

trajeto esperado de uma partícula de água saindo de um ponto x¡?; Qual o tempo dç trânsito

desta mesma partícula para percorrer 5 quilômetros ?

Dada a conscientização de todas as fontes potenciais de erro inerentes aos modelos

utilizados em hidrogeologia, a incerteza no resultado final do modelo é uma preocupação

crescente do modelador.

Idqalmenæ a incerteza da modelagem considera todos os resultados possíveis de um

modelo ca¡acterizando-o através de uma função densidade de probabilidade (fdp) conjunta

(Peck et al. 1988). Quer dizer, depois da definição das equações e da parametrização, dada

uma escolha dos parâmetros calcula-se através desta fdp conjunta a probabilidade de obter-se

uma determinada solução do modelo. Isto entretanto demanda o conhecimento da fdp de cada

parâmetro e da função de covariância global entre todos os parâmetros.

A obtenção desta fdp conjunta pode ser feita a priori através de suposições estatísticas

(fortes) da relação entre os parâmetros ou a posteriori através da análise de um conjunto de

soluções, Considerando o estabelecimento a priori da fdp pode-se facilmente restringir demais

o modelo sobre uma idéia pré concebida do meio fisico, provavelmente mais ligada a uma

facilidade de cálculo do que a uma real descrição do meio. Já no caso do estabelecimento a

posteriori da fdp, é necessário trabalhar-se, ou com modelos utilizando bem poucos

parâmetros -que não mimetizam a complexidade de muitos meios naturais -, or¡ com um

número de soluções equiprováveis superior ao número de parâmetros, o que pode representar

um tempo de cálculo muito elevado.

No caso, mais realista, em que não se dispõe da informação necessiiria para estabelecer

a fdp conjunta, nem a priori nem a posteriori, uma das seguintes altemativas (apresentadas em

ordem decrescente de complexidade) é normalmente utilizada :

o Quando se dispõe de apenas uma solução do modelo obtida quer por ajuste manual

quer por algum método inverso, calcula-se o coeficiente de sensibilidade S¡j - ôsi /ôp¡

enre uma solução s¡ e um parâmetro pj. Pol exemplo calcula-se a variação entre a

carga h¡ numa malha i para a variação ðp¡ de um parâmetro numa malha j, ou seja
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S¡¡ - ôh¡ /ôp¡ =(ôh¡ /h¡ )/ (öp/ p). Assumindo-se então que a variação do parâmetro j é

sufìcientemente pequena para considerar que S¡¡ é constante (ou que o modelo é

aproximadamente linear neste ponto do hiperespaço de parâmetros), tem-se que a

incerteza da carga h¡ devido a inc,erteza de p¡ é h¡ * S¡; õp¡.

Esta aproximação da incerteza só é válida no entomo da solução considerada e não

integra a incerteza devida a outras soluções potenciais, obtidas a partir de um conjunto de

parâmetros diferentes.

o Se existir a quantidade suficiente de informação (dada ou por um certo número de

soluções, ou por certas suposiçõLs estatísticas como a normalidade), calcula-se

somente os dois primeiros rnomentos da fdp, ou seja, a média e a covariância (ou a

variância) do resultado desejado do modelo. Por exemplo, a carga numa malha i será

definida por seu valor médio Hi = E(h)i' e por sua variância Var hi : EtGi - H)21'

A incerfeza neste caso ê caraclerizada somente por uma descrição estatística resumida,

relativa à variação das soluções, não desçrevendo a relação desta com a incerteza dos

parâmetros.

o Fixa-se o valor de todas as classes de parâmetros exceto uma. Variam-se então os

parâmetros dentro daquela classe a fim de calcular independentemente a fdp

monovariada de algum resultado particular do modelo. Por exemplo, dada a condição

de borda e a recarga num aqüífero confinado, calcula-se a probabilidade que a carga

média num determinado ponto seja Hi, ou calcula-se a fdp do tempo de trânsito para

cumprir uma certa distância a partir de um determinado ponto var¡ando-se somente o

campo de condutividade.

A incerteza neste caso é caracterizada por wna descrição estatÍstica mais completa

relativa à variação das soluções, mas não descrevendo a relação desta com a incerteza dos

parâmetros e ignorando explicitamente a inter-relação entre classes de parâmetros diferentes.

No caso dos modelos utilizados em hidrogeologia, a estimação da incerteza na

determinação dos parâmetros tem um interesse próprio devido não só a interpretação física

destes, mas também a.repartição normalmente heterogênea dos dados disponíveis. Nos

parágrafos seguintes apresentam-se sucintamente algumas soluções normalmente adotadas

I Ë [-] é a esperança mâtemática.
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parâ caÍacterizaf esta incerteza.

lI.2.l Caracterização da incerteza dos parâmetros

A princípio a caracterização conjunta da incerteza de todos os parâmetros de um modelo

hidrogeológico implicaria o conhecimento de toda a inter-relação entre diferentes tipos de

parâmetros. A fim de simplificar este cálculo e devido a escassez de informação normalmente

disponível, é comum considerar-se somente a incerteza relativa ao parâmetro mais influente

paraofluxo,atransmissividade(T).Alémdissocomumentetrabalha-secomY:togTafim

de aproximar a distribuição dos parâmetros de uma distribuição normal (Carrera & Neuman

1986b).

Desconsiderando-se portanto as incertezas de outros parâmetros que resultariam da

solução de um inverso- como por exemplo condições de borda, armazenamento e recarga - lì

descrição das propriedades estocásticas dos parâmetros pode ser f'eita através de uma das

seguintes possibilidades:

r Escolhe-se uma fdp única que definirá a partir de seus coeficientes uma föp

multinormal. Estes coeficientes poderiam ser no caso da transmissividade, sua média E(Y¡) e

uma função de covariância U.

c Supõe-se estacionaridade, ou seja, diz-se que a média E(Y), a variância e a

covariância C (Yi,Y, - E[(Yi - E(YJ) üj- E(Y))] são inva¡iantes por translação. Com isso

assume-se um fdp monovariada para Y, por exemplo uma distribuição normal, que é então

definida somente a partir da esperança e das funções de covariância e variância.

. Supõe-se estacionaridade de segunda ordem dos incrementos, ou seja E(Y¡ - Yj) e

Var(Y¡ - Y¡ ) são assumidos como invariantes por translação, o que é conhecido como

hipótese intrínseca e largamente utilizada em hidrogeologia. Geralmente se assume também

Que E(Yi - Yr:0, ou seja E(Y) : E(Yj) : my (a esperança é estacionaria). Calcula-se então

o variograma {hiì - t/zE [(Yi - Yr'z] onde h¡ é a distância entre os pontos i e j.

Nestes casos os dados são utilizados para a inferência de uma descrição estocástica

única do parâmetro para todo o domínio.

A partir desta descrição é possível se estabelecer estimadores - i.e. krigagem ou

métodos de simulação seqüencial - que permitem não só interpolar ou simular parâmetros (ver

detalhes da diferença no anexo B) em pontos aonde não de disponha de dados, mas tambénl

obter uma descrição da incerteza neste ponto.

O cálculo do valor do parâmetro Y em todo ponto do espaço a partir da caracterizaçãcr
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preliminar dos parâmetros estatísticos, considerando também a distribuição espacial dos dados

disponíveis pode ser feito pelo menos de duas maneiras. Através da krigagem (Matheron

1970, ver também Marsily 1986), ou através de métodos de simulagão condicional (como os

descrito no anexo B). Em ambos os casos é possíveÌ também um cálculo da incerteza da

estimação de Y¡ em cada malha i do modelo.

É inþressante notar que neste caso a incerteza não será mais simplesmente a variância

de uma medida (menor mais próxima dos dados), mas também uma estimativa da dificulclade

de se interpolar um valor naquele ponto.

11.2.2 Caracterização da incerteza do resultado do modelamento

A caracterização da incerteza final do modelamento pode ser feita considerando-se

diferentes perspectivas, descritas nos parágrafos a seguir resumidamente e mais

detalhadamente nos itens correspondentes que se seguem.

. Usando métodos de Monte Carlo buscando caracterizar-se todo o espaço de parâmetros

que satisfaz os dados para o modelo adotado (i.e. Aad na figura II- l). A fdp das soluções

produzidas defirrrá qual a probabilidade de obter uma dada solução, caracterizando de uma

certa forma a incerteza.

o Através da análise da sensibilidade, estudando a variação dos parâmetros no entorno de

uma solugão ótima. Define-se assim quais parâmetros são os mais influentes na

determinação da solução, mas este método só é valido no entomo da solução ótima e sob

suposição de linearidade da solução nesta região.

¡ Definindo as equações do modelo de forma estocástica, possibilit¿ndo com isso a

definição direta da fdp da solução a partir da fdp dos parâmetros. A definição da fdp é

entretanto sujeita a restrições da validade da linearização necessária as equações do

modelo.

o Procurando validar o modelo segundo testes de hipóteses, considerando inclusive os e¡ros

do modelo, como será descrito nos métodos de teste de hipóteses. Pode-se assim definir a

incerteza sob um amplo espectro, considerando inclusive erros do modelo adotado, mas

isto exige muitas hipóteses simplificadoras na definição dos testes estatísticos.

1I.2.2.1 Métodos de Monte Carlo

Dentro destes método agregam-se muitas metodologias que tem como característicâ

comum a busca de soluções através da varredura aleatória do espaço de parâmetros. Estes

métodos geram muitas soluções possíveis permitindo assim acessar a fdp dos resultados de



um modelo. Apesar de muito custoso em tempo de cálculo é relativamente simples, podendo

ser utilizado quando muitas classes de parâmetros são incefas.

O método consiste na suposição (seria melhor poder dizer no conhecimento) da fdp de

cada um dos N parâmetros do modelo considerados, estes podem pertencer a diferentes

classes (i.e. transmissividade, porosidade, recarga ). Toma-se então um valor da fdp de cada

parâmetro aleatoriamente. Na grande maioria das aplicações não se considera a correlação

entre eles $, a partir desta tiragem aleatória de parâmetros faz-se o cálculo do problema direto

(determinação do fluxo, campo de velocidades, etc.) e obtém-se então, â partir de um,grande

numero destas simulações, a fdp do resultado do modelo dada a escolha inicial da fdp dos

parâme(ros (i.e. uniforme ou gaussiana).

O número necessário de simulações para se obter a estabilidade da estimativa da fdp é

rel¿tive ao caso analisado e ao etro considerado aceitável na estimativa da fdp, mas pode-se

considerar que por uma regra empírica a caracterízação deveria contar com, pelo menos, cem

realizações por parâmetro. Isto nos casos de modelos hidrogeológicos complexos com

milhares de maihas de cálculo, pode ser proibitivamente excessivo.

De qualquer maneira obtém-se mais rapidamente uma estimativa da media da fdp que

sua variância, e desta em relação aos momentos de ordem mais elevados. É inþressante notar

que segundo Robinson & Hodgkinson (198ó) (in Peck 1988), pode existir uma tàlsa

estabilidade da estimativa da fdp antes de se atingir um certo número mínimo de simulaçòes.

Métodos como o'Latim Hypercube Sampling' (Mcwilliams 1987) podem ser utilizados para

uma otimização dos resultados em relação a quantidade de cálculos feitos.

17.2.2.2 Anâlise de Sensibilidade

A sensibilidade é definida como Si: ôR /ôp¡ , onde R é o resultado de um modelo. Ela

está ligada à incerteza na solução de um modelo em relação ao parâmetro pi através do

produto S¡ *Àp¡ , onde Âp¡ indicaos limites da variação do parâmetro i.

No caso de existir mais de um parâmetro incerto é necessário se adotar um conjunto de

valores (um valor para cada parâmetro) no entorno do qual se fará aniálise da sensibilidade,

mas a análise só será valida no entomo deste conjunto. Caso se deseje considerar a conelação

entre os parâmetros a análise se tomará rapidamente complexa, indicando-se então o uso de

técnicas de Monte Carlo.

Diversas maneiras podem ser utilizadas para seu cálculo :

A maneira mais simples consiste em variar-se um parâmetro p¡ de õp¡ e se analisar a

23



variação ðR, assim Si = ôR/ôpi . Esta solução entretanto só é possível quando o número de

parâmetros considerados é tal que S seja sensível a variação de cada valor de p' Nos casos em

que a parametrização definiu um grande número de parâmetros, a sensibilidade à variação de

cada parâmetro individualmente pode ser praticamente nula.

Outra maneira é calcular-se então a sensibilidade para os parâmetros considerados os

mais prováveis, obtidos por exemplo por métodos inversos que buscam o mÍnimo da função-

objetivo. Separa-se então os parâmetros em duas classes, uma com sensibilidade positiva e

outra com sensibilidade negativa. Calcula-se a sensibilidade tomando-se o maior valor

aceitável da classe positiva ao mesmo tempo que o menor valor aceitável da classe negativa, e

depois recalcula-se a sensibilidade tomando o inverso de cada classc. Obtém-se assim três

estimativas: a mais provável através do conjunto mais provável de parâmetros, e dois casos

extremos obtidos a partir das duas classes de parâmetros com sensibilidade de mesmo sinal.

No caso de não se dispor de informação da fdp para se utilizã Monte Carlo, este método é

uma boa alternativa.

O cálculo da sensibilidade pode ser excessivamente custoso em tempo de cálculo. Por

exemplo, no caso de um modelo com p parâmetros, seria necessário, no método clássico,

recalcula-se o modelo p+l vezes para se obter a sensibilidade S aos p parâmetros. Por isso

algumas maneiras mais econômicas de calculálo podem ser utilizadas:

- Chavent (1971) desenvolveu o método conhecido como "Estado Adjunto". Ele

consiste de uma transformação matemática das eqtrações originais do modelo que

caracterizam então um novo problema, chamado adjunto, No caso de um modelo transitório

por exemplo o modelo adjunto consiste a resolver as equações no sentido inverso do tempo e

com a adição de um termo fonte a mais. Depois de se solucionar estes dois conjuntos de

equações, referentes ao modelo normal e ao modelo adjunto, bastará um pouco de álgebra

simples para se obter as sensibilidades a todos os parzrmetros. Com isso passa-se do calculo de

p+l soluções do modelo a 2 soluções mais alguma álgebra simples.

- Outro método utilizado neste sentido chama-se análise da "Primeira ordem e segundo

momento" (Townley & Wilson, 1985). Ele consiste na aproximação de primeira ordem de

Taylor 
**da 

carga hidráulica obtido como h (p + Àp) =h (p) +J Àp, onde p representa o vetor

do modelo médio dos parâmetros, h (p) representa o vetor médio das predições (i.e. carga ou

concentração) do modelo em função de p, Ap uma perturbação do vetor p e J representa o

$lman et al.l98O, pfopõ€ umâ altemativa para considerår conelações

"' Uma expansão em séri€ de Taylor é descrita como: f ( f, + Apl - f( i ) + tôf /ôp) 
^p 

+ ..(termos de ordcm superior)
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Jacobrano ou a matriz de sensibilidade local calculada em p. O segundo momento é dado

por C (h) 
= J C (p) Jt ,onde Jté a transposta de J. Este método relaciona então a covariância

da carga hidráulica à covariância da estimativa dos parâmetros e à sensibilidade da carga com

relação aos parâmetros adotados no modelo.

11.2.2.3 M,êlodos baseados na solução de equações parciais estocásticas

Diferentemente dos modelos clássicos, onde os parâmetros e as variáveis (representanclo

a solução das equações) utilizados nas equações que definem o modelo são determinísticos,

estes métodos definem as variáveis e os parâmetros como um valor médio e uma pequena

flutuação - fou h - no entomo deste, ou seja:

Y-F+f com F:EtYl eE[fl-0 sendoY-LnT (ll-3)

0:H+h com H - Et0l eElhl-0 sendoQacargahidráulica (II-4).

Introduz-se II-3 e II-4 na equação II-1, e desenvolve-se em potência de f e h para um

meio infinito sem termos fonte, onde supõe-se que o fluxo é globalmente paralelo (i.e. o

gradiente hidráulico médio não varia) e que a variância de Y é pequena (ela ó válida

aproximadamente até 1). Obtém-se, depois de descartados os terrnos superiores em f e h, duas

equações, uma determinista que dá a esperança H de Q:

(rr-s)

(rI-6)

ð2H a2u

,, *ãtr=u'

e uma estocástica que fomece uma relação entre as flutuações:

azh azn af aH ah ðF

-+-=--+--ax2 
' òy2 ðx âx ðy ðy

Pode-se então deduzir a partir da equação II-6 a relação entre os momentos de f e h .

Assim a partir da função de covariância de f pode-se deduzir a função de covariância de h e

a cova¡iância cruzada entre f e h. Soluções analíticas foram propostas por Dagan (1986) e

soluções por métodos espectrais por Gelhar(1986), Gutjahr et al. (1994).

Dentro das aproximações salientadas anteriormente na linearização da equação do

fluxo, as expressões desenvolvidas podem então ser utilizadas para estimar diretamente a

incerteza das variáveis, representada por sua covariância, dada a incerteza dos parâmetros.

IL2.2.4 Métodos de teste de hipóteses

Alguns autores (Ababou et al. 1992, Luis & McLauglin 1992) propuseram maneiras de

testar a validade dos modelos, considerando desde a validade das equações escolhidas até a

parametrização adotada.
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Uma das maneiras de se fazer uma descrição estatística dos erros considera a incerteza

do modelamento segundo erros em três fontes distintas, erros do modelo, de medida, e a

<lescrição da heterogeneidade espacial. Fazendo uma descrição estatística destes erros a

validação dos modelos po<ie ser vista como um teste de hipóteses, cuja hipótese nula é de que

o erro do modelo é zero. Para tanto deve-se supor que o residual médio é zero, e que os erTos

de medida são não correlacionados com a heterogeneidade espacial. Desta forma pode-se

testar tanto se existe uma tendência sistemática das soluções, quânto se o ajuste geral é

satisfatório e mesmo se existem estruturas espaciais sutis.

Esta descrição entretanto assume um conhecimento perfeito da média, variância e escala

de correlação dos pæâmetros. Além disso dado as caracteisticas dos parâmetros utilizados no

modelamento em hidrogeologia, fica muito dificil produzir uma resposta inequívoca do teste

(Luis & Mcl-auglin 1992).

1L2.3 Caractetização da influência dos parâmettos através da incerteza da solução

Os métodos descritos acima, são comumente utilizados para se caracterizar a incerteza a

panir de uma solução ótima e da análise da sensibilidade sobre esta solução (canera &

Neuman 198óc, Kauffman 1990), ou a dos métodos de Monte Carlo que não consideram a

covariância entre os parâmetros (Shresta & Loganathan, 1994; Vasco et al. 1993).

Nos casos onde a geologia é mais complexa, os métodos de inversão geoestatística

permitem através de realizações equiprováveis acessar de forma mais realista a inceÌteza,

tanto em relação aos dados disponíveis, quanto em relação à posição e à quantidade dos

d¿dos. Estes métodos permitem a descrição de estruturas relativamente detalhadas através do

variograma ajustado inicialmente aos dados. Esta estruturação inicial é então modificada para

permitir um melhor ajuste do modelo aos dados'

Como esta modificação da estruturação é feita segundo critérios intemos a cada método,

não se sabe 'a priori' se o conjunto de realizações equiprováveis contém caracteústicas

particulares da estruturação dos parâmetros geradas pela informação agregada através da

solução do problema inverso. Por isso uma análise da incerteza dos parâmetros atravéS deste

tipo de solução inversa pode revelar zonas onde a incerteza é maior, gerando uma nova

informação sobre o meio modelado.

Este tipo de análise da incerteza, acessada através de gerações equiprováveis dentro das

incertezas das medidas e do modelo, vem sendo utilizada em estudos mais complexos, através

de um conjunto de mapas de parâmetros (via de regra a condutividade) ou através dos traços

cle percurso possíveis em todas as realizações a partir de um dado ponto ou a partir do tempo
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médio de trânsito de todas as realizações a partir de alguns pontos (Zimmerman et al. I 998 ;

Wen et al. 1996; LaVenue et al. 1995).

Nos próximos capítulos serão desenvolvidos a base teórica e aplicações da análise

ACPP e Q-fatorial como ferramentas para a detecção semi-quantitativa da zona mais incerta.

Serão desenvolvidas também outras aplicações possíveis, deconentes da ordenação da

variabilidade obtida através da decomposição ACPP'
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III MÉToDoS E MATERIAIS

III.1 Métodos utilizados nâ câracterização e comparação da incerteza

III. I . i Análise em Componentes Principais de Processo (ACPP)

A ACPP busca uma composição linear dos parâmetros, definindo novas combinaçòes

de parâmetlos, chamados autovetores. Esta decomposição tem como caracteústica:

. Ortogonâlidade, quer dizer cada autovetores é inciependente dos demais'

. Os autovetores são ordenados de forma que indicam direções de variâncla

decrescentes, quer dizer o primeiro autovalor indicará a maior direção de

variação dos parâmetros originais.

. Supõe-se que os parâmetros são centralizados (i,e. a média removida) e tem

distribuição gaussiana.

¡ Não necessita de suposição de estacionaridade (i.e. invariância espacial cla

variância dos Parâmetros) '

Tanto a ACPP quanto a análise Q-fatorial ($ lII.1.3) partem da matriz X do conjunto

de soluções equiprováveis proposto por unr método inverso definida como:

[^]' *ro

x=l ' .'xij 
:

L 
*Nl xNP

(rll-r)

onde P é o número de parâmetros do modelo em estudo e N o número de soluçòes

equiprováveis que será analisado em conjunto; ou seja X¡¡ contém em cada lìnha iuma

simulação e em cada coluna j todos os valores que um parâmetro j assumiu nas divers¡s

simulações.

Partindo-se de uma descrição estocástica do conjunto de soluções equiprováveis será

demonstrado no parágrafo seguinte que se pode obter uma representação resumida deste por

ACPP que nos permitirá analisar grandes direções de incerteza, distribuição compârativa de

energia e geração de novas simulações rapidamente.

A passagem do espaço de parâmetros para o espaço bidimensional onde é definida a

função aleatória necessária para uma descrição estocástica dos parâmepos do modelo se täz

naturalmente, uma vez que nos dados aqui analisados existe uma conespondência unívoca
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entre o parâmetro e a posição espacial onde este é definido.

III. l. l .l Metodologia

Considerando uma função aleatória X (E, Ð, onde f é o índice da realização (nos

colocamos aqui numa situação de nrulti-realizações) e x é a posição no espaço Euclidiano (a

uma ou várias dimensões), é interessante procurar uma deComposição que separe Uma parte

de característica estrutural de espaço e outra paÚe puramente aleatória. Por isso procura-se

decompor X como:

x (E¿i = Ë z, (Ð FrG) (III-2)

onde : F¡[) são funções de forma (ou autovetores) que dependem somente da localização ¡ e

Z¡ (þ são variáveis aleatórias da realização f'
Ambos, o termo determinista F¡ @), e a variável aleatória Z¡(þ' são determinaclas

para que haja o menor eno quadrátioo entre X (1,$ e Xt G,Ð, a série truncada aos primeiros

K termos, sucessivamente para K=1, K-2, ..., K-". Ou seja:

EtÍ {x(E,Ð-x* (8,ÐI¿11 min (lII-3)
'JD'

onde D é o espaço Euclidiano onde se definem X(.) e Xr(.)

uma condiçào de normalização dos F¡ fu)é adicionada p¡tr.a assegurar a unicidade

da solução

J,,Fo'(ð).dx=1. GII-4)

Pode-se mostrar (Braud, 1990) que:

Os F¡ (¡) são funções ortonormais definidas em D e são derivadas dos autovalores g

autovetores obtidos do Kemel de covariância CG, Ä') = E t X(EÐ 'X (E, x') I como:

foC(I,I').F*(A').d¡'= À*F*(¡) 0II-5)

Os Zr (E) são variáveis aleatórias, chamadas componentes principais.

descorrelacionadas, de vâriância À ¡ decrescente.

EtZk(E)Z.(E)I=Irôm. (III-6)

Elas são obtidas pela projeção de X(Ç¡) sobre o K-ésimo autovetor.

zk (E) = f x(E,r).F, (¿).d¡ 0II-7)

Então C(¡, ¡') pode ser expandido sobre a base dos autovetores como :

'ôkm -0Parak*m," ðkr - lParak-m
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c(1, l') = !),¡ F¡ (¡)F¡ (r')
k-l

(rrr-8)

Ou no caso de reterem-se somente os K maiores autovalores teremos :

K
c¡(x,¡')= IÀr&G)QG')

k-l

A partir deste modelo truncado existe uma analogia com a Krigagem feita sobre

dados com erro. Neste caso o truncamento da equação III-9 pode representar uma filtragem

destes erros (Obled & Braud 1989).

No caso dos autovalores e autovetores serem ordenados decrescentemente segundo

os autovaloresl' I¡, e retendo-se apenas os K primeiros autovetores, a ACPP garante que tem-

se a representação da maior variabilidade possível neste espaço K'dimensional definido pelos

autovetores.

Como X não é conhecido em todos os pontos de D, mas é espacialmente

discretizado, ou seja, conhecido em P pontos de medidas (¡), não pode-se calcular mais do

que P autovetores. Para aproximar as funções contínuas descritas acima à realidade discreta

dos dados disponíveis, é necessário então interpolar as funções sobre uma base discreta,

Para isto escolhem-se as funções-base ( e¡ (Ð, i - 1,..P) tendo a estrutura de espaço

vetorial sobre D, onde X(E¡) é interpolado. Sendo x os pontos de medida, pode-se escolher os

e¡G) de forma canônica, quer dizer tal que e¡ ( ¿i ): ô ¡. Assim X- (E,Ð' o processo

interpolado, será dado por :

P

x.(EÐ:I x(Eo,)",G)

onde X(E,x) são os valores de X medidos nas P estações.

Tomando-se X(EÐ como já centrado, a função de covariância C(¡, f') do processo

interpolado X- (E, Ð é dada pela dupla interpolação:

PP

c.G,¿'): I > cE¡,å)ei(x)ejG')
i=¡ j=t

(rrr-9)

(m-10)

([r-l l)

Onde CG, ¿') é a covariância verdadeira do processo entre dois pontos de D. Na

prática as covariâncias são estimadas sobre uma N amostragem, o que introduzirá erros se a

amostragem não for estatisticamente representativa - vide $III.l.2.c -, mas aqui estamos

discutindo somente a discretização espacial do processo.

tO quc é o procc<limento padrão nas anál¡ses ACP e ACPP,



Pode-se mostrar (Braud 1990) que C' (¡, ¿'), função de covariância do processo

interpolado é definida positiva, quer dizer um modelo de covariância admissível (Matheron

r970).

Os autovetores F¡ [), determinados como a solução da equação III-5, sào

aproximados sobre a base dos eik) por intermédio dos coeficientes fir, i- l.'P, a determinar

(f¡¡ representa o valor da função Fr (Ä) no ponto xi).

P

Fr 
-(Ä) 

= I r' * 
"' 
E) 0lI- 12)

substituindo-se entZÍo III- I 1 e III- l2 na equação III-5 tem-se :

l{ËË.,o,,0, )ei (r)ei(r')}{ir*",rr'r}.ar'=r'o Ër¡"iG) (trr-r3)

como os e¡ (¡) formam uma base do hiperespaço, vê-se, pela equação abaixo, que o termo

entre chaves deve ser zero.

of o n l
tlt tc(!i'Ä¡)Je¡(x')e'{x')'dx'.f,n¡ -}'¡f¡¡f'"¡t¡l=o (lll-14)
i=r Ij-lm=l

impondo entZio que E¡n = Je¡(x').er(x').dx' temos de III- l4 que :

D

pp
! !c(¡¡'¡¡)'E¡,n'fn'¡ =rrfit' i-l"P (llì-15)
j-lm=l

O que escrito sob fbrma matricial nos leva a seguinte equação:

c.E. F- F.^ (lII-16)

onde: C - [C G¡, Ij) 1, i - l'..P, j = 1...P -+ Matriz quadrada de covariância entre 2

pontos de medida.

E - tEj n' l, j - l...P, m : 1 ...P -¡ Matriz simétrica de produtos escalares

construídos a pafir de e¡ (ð) .

F- [f 'ìlr) ], m - 1...P, k: 1...P -r Matriz dos autovetores nos pontos de

medida.

/\ -+ Matriz diagonal dos autovalores l'r , k * 1..'P.
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EE E

HELill-ïîilm
O que indica que a ACPP difere numericamente da ACP clássica pela introduçâo da

matriz E que considera explicitamente o domínio de estudo. Esta metodologia daria portant<r

resultados iguais aos da análise de componentes principais clássicas quando esta última é

aplicada sob dados não nomalizados, o que só é possível quando todos os parâmetros varilnl

<lentro da mesma ordem de grandeza, e quando a representatividade espacial dos dados é

homogênea no domínio- e entre métodos no caso de se desejar compará-los -'

Uma vez calculada F, caso se esteja interessado no cálcul<l das componentes

princrpais, utilizando as aproximações III-10 e III-12 em lll-7 obtem-se a seguinte ec¡ttltçrìo

matricial:

Z=X.E.It (Iil- r7)

com: X- tX(Lr ,1,)l,i: l...N,j:1...P ì Matriz das N rcaliz.ações do processo X(E. ¡)

Z-lZx(6 ) l, i- 1...N, k:1...P + Matliz das componentes principais

il I. 1 . 1 . 1 . 1 Cttlculo nu¡n,érico adol¿tdrt

A matriz de covariância empírica é calculada a pûrtir de X centrado como :

c=lxt x
N

(rrr- l8)

Para resolver III-16 os algoritmos são mais eficientes quando C.E é simétrico, o que

nãoéocasomesmoqueCellosejamseparadamente.SabendoentãoqueEésimétrica,el¡

pode se decompor em E = Q. Q' , utilizando-se de uma decomposição de Cholesky de E

obtendo-se entao Q como matriz triangulal irrferior. Multiplicando-se então III-16 a esquerda

por Q 
t teremos:

Q'.C.Q.Q'.F:Q'.F.^
e imponclo V = Q'. l' tem-se:

(Q'.C.Q).v:v.^
agora o terno (Q'. C. Q) ó simétrico e pode-se calculat'seus autovetores V através de

algoritmos clássicos (Reyment & Jöreskog 1993). Para retomar aos autovetores l'toma-se

(rrr-re)

0rr-20)

F * (Q') ''

Como Qr é triangular superior sua inversão é rápida.

5¿
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IILL I .I .2 Escolhn da Junção-bqse da interpolaçõo (elx))

A principal dif'erença entre a ACP e a ACPP consiste na introdução da ntatriz E que

contém o produto escalar das funções-base. A duas dimensões, dois tipos de função podem

ser utilizadas (vide figura III- I ):

i) Funções constantes por pedaço: Neste caso e¡ (x) vale I no polígono contendo os

pontos mais próximos de x¡ e zero no resto do domínio (figura III-l.a). Com isso

E é diagonal e os termos diagonais são iguais à superfÌcie do polígono.

ii) Funções lineares por face: Neste caso ei (x) vale I no ponto xi e zero nos demais

ponûos, com decréscimo linear nas faces ligando os pontos mais próximos

(figura III-l.b). Aqui é necessário estabelecer uma triangularização da grade de

dados e o calculo de E se fará por elementos finitos (detalhes em Obled &

Creutin 198ó).

Figura III-l: Funções de base ei (x). a) Linear por pedaço b) Linear por face.

Como os dados de que dispomos fbram produzidos sobre uma grade regular só

utilizou-se, nas análises aqui feitas, da base definida pelas funções constantes por pedaço, que

neste caso se utiliza da grade já definida pelos dados.

A utilização da base definida por funções lineares por faceta poderia, eventualmente,

ser uma alternativa à interpolação dos autovetores como será discutido no $ I[I.1. l. I .d. Esta

altemativa não chegou a ser testada aqui, uma vez que muito mais trabalhosa a instalar do que

as opções descritas no referido parágrafo, que portanto, tem mais chances de ser efetivamente

utilizada na prática. Além do mais, com a variação observada nos autovetores e a regularidade

dos dados as diversas possibilidades de interpolação não devem variar muito.

m.l.I.l .3 Amostragem estdtística da Covariância empírica

A precisão da ACPP foi estudada por Braud (1990) através de uma comparação entre
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soluções anâìíticas e sua aploximação numérica. O resultado mostrou que a discretização

espacial tem pequena influência quando a densidade da grade (i.e. o número de pontos de

observação P) é grande o suficiente para amostrar o alcance de conelação, e quando a grade é

regular (o caso neste estudo), ao invés de aleatória (que seria o caso se a grade de dados f'osse

por exemplo triangular).

Entretanto a amostrageni. estatística, quer dizer o número finito de realizações N,

usado para determinar a função de covariância enrpírica C pode produzir perdas de precisão

na definição de cada autovetor se a amostragem for muito pequena' Este ponto voltará a ser

desenvolvido no $IV.I.1 quando será discutida a reamostragem.

1|L1.1.1.4 A¡lensamenk¡ da grade cle resimulação

Na medida em que este trabalho se utiliza de uma função de covariância empírica

calculada sobre o conjunto de simulações equiprováveis, e que se reamostrou os dados

injcialmente disponíveis para reduzir os problemas de amostragem estatística de C, discute-se

aqui a possibilidade de retomar a densidade original da grade dos dados. Para isto duas

possibilidades foram tesradas:

l- Interpolar os autovetores (por exemplo por Krigagem) sobre a grade desejada, e

fazer a resimulação sobre esta base interpolada, como descrito nos testes sobre funções de

covariância teórica por Kittemod & Gottschalk (1997).

A princípio esta possibilidade pode patecer extremamente trabalhosa uma vez que

poderia necessitar o cálculo de K (K - o número de autovetores retido) variogramas e suas

kigagens associadas. Dada entretanto a homogeneidade do alcance e da variância dos k

variogramas dos autovetores (vide figura III-2), pode-se obter uma boa intetpolação

calculando somente um variograma médio sobre a nuvem de todos os autovetores, ou

altemativamente um para o primeiro autovetor e unr médio para os demais.

Na prática devido a quase desestruturação observada nos autovetores, um variograma

linear permite um fácil ajuste. Se este for utilizado numa Krigagem ordinária considerando

somente os 4 pontos mais próximos, a interpolação será feita de maneira rápida e efìciente.

lsto pode ser compreendido quando se reflete na krigagem como uma ponderação de um valor

através de valores conhecidos ao redor (vide anexo A), neste caso vê-se que como não há

mudança de posicionamento entre um autovetor e os demais e como o variograma é o mesmo,

não há necessidade de recalcular-se os fatores de ponderação a cada autovetor, basta guardar o

primeiro calculado e simplesmente multiplicar cada novo autovetor pelos mesmos

ponderadores.
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Figura III-2: Variograma para os l0 primeiros autovetores. "AV" indica autovetor

Esta interpolação, fêita considerando somente a interpolação a partir do ponto mais

próximo, é muito semelhante a que se obteria utilizando-se diretamente uma interpolaçào

através de uma base linear por face (vide figura III-lb). Esta possibilidade entretanto não foi

utilizada poìs esta escolha de base é mais adaptada a malhagens inegulares, além rlisso

preferiu-se optar por opções de cálculo que fossem de mais fäcil implantação'

2- Utilizar.se da propriedade cle ìndependência espacial dos autovetores, calculando

varias decomposições ACPP (sobre diferentes pontos base) com a amostragem f'eitâ de

maneira complementar, ou seja a união delas lestitLriria a grade original.

Neste caso necessita-se de alguns cuidados na escolha do termo aleatório n¡ ($

entre as diversas bases a fim de dar uma continuidade espacial à resimulação. Uma soluçito

possível é fazer a escolha de | (vide $ Ill.l.2.1) para a primeira base, e para as demais inrpor

esta primeira escolha aleatória, de f'orma que a composição entre os diversos autovetores ser

faça com as mesmas proporções para as diferentes bases dadas pelos autovetores. Nos testes

numéricos entretanto, esta possibilidade de t'ecompor a grade original aptesentou efèitos

espúrios, provavelmente devido ao intercâmbio dos sinais positivos e negativos na definiçito

dos autovetores, sendo por isso descartada.

III.l.2 Realização de novas simulações - resimulações

Dado o alto custo das simulações geoestatísdcas, onde alguns métodos calculam o

gradiente da função objetivo milhares de vezes por simulação, pode ser interessante utilizar a

infotmação de um primeiro conjunto de realizações equiprováveis feitas através de inversào

geoestatística para gerar novas simulações. Chama-se aqui de resimulagão a uma simulação

feita a partir de uma decomposição ACPP sob¡e um primeiro conjunto de simulações

equiprováveis. Ela se faz dentro das mesmas caracteústicas do conjunto inicial, uma vez que
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le-amostra pontos no espaço de parâ¡netros dentro do hiperelipsóide de espalhamento das

soluções. É um método extremamente rápido uma vez caìculados os autovalores e autovetores

do conjunto inicial.

Além disso a recomposição ACPP não necessita de suposições de estacionaridade de

ordem dois, como os métodos clássicos de simulação. Isto é detalhado em Obled & Braud

(1989) que demonsttam a existência de uma analogia formal entre a ACPP e a Krigagem de

dados com erro. Na Krigagem este effo é associado a incerteza das medidas e na ACPP ele

está associado ao col'te aos K primeiros autovalores. Esta analogia indica que o modelo de

covariância utiìizado pela ACPP é diferente dos modelos clássicos - exponenciais, esféricos,

lineares, etc. -, uma vez que é descrito como (ver defìnição dos termos na equação lll- I ó):

K
Cr (¡,x') = t).k .FkG).&(ð')

k=1

(rrr-22)

Dada a orlogonalidade dos autovetores F e a independência espacial entre os

¿rutovetores em duas posições x e x', pode-se verificar a não necessidade da suposição de

estacionaridade de ordem dois.

Partindo-se portanto de urna decomposição ACPP em autovalores e autovetores. e

sem a necessidade de intervir ajustando um variograma, pode-se gerar resimulações que

mantém, em esperança, a média e variância do conjunto inicial, e que podem ser

condicionadas dentro de certos limites (discutidos no $ III.I .2.2).

Uma aplicagão que decorre da resimulação é o estudo de novos cenários. Por

exemplo, no caso da realização de novas medidas de transmissividade e sem a necessidade de

refazer inteiramente o problema inverso, pode-se aproveitar o primeiro conjunto de

simulações já disponível e realizar-se então as resimulações com a adição das novas medidas

como novos pontos de condicionamento.

Estas resimulações poderiam ser utilizadas então como uma estimativa inicial dos

parâmetros a ser usada num problema inverso. A resimulação será então modificada no

decorrer da inversão, como proposto na metodologia de alguns métodos como Pontos Pilotos

e Simulação Seqüencial. O fato desta se basear num espaço de soluções possíveis

anteriorrnente determinado poderá acelerar a convergência para uma nova solução aceitável

(vide exemplo no $IV.3.3).

IIL l.2.l Metodologia

Pode-se resimular um processo x r, 
(E, x ) tanto a partir de uma função de covariância

teórica, quanto a partir de uma função de covariância empírica, bastando para isso que tenha-
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se calculado a sua decomposição em autovalores e autovçtores.

A resimulação se faz então a cada posição como a composição dos autovetores
segundo:

K
x..(Ç,x¡ = tAk(Ð F¡ (x) + e(1, x) (rrr-23)

k=l

onde: Ak (Ð e uma variável aleatória com variância igual ao autovdor Âo ,

F¡ (¡)é a k-ésima flrnção própria de X (o processo original) na posição espacial x,

K é o número de autovalores necessários para representar-se nos autovalores â

porcentagem da variância inicial desejada (por exemplo 95 7o),

e (E,¿) é um ruído branco adicionado para compensar a variância descartada com o

cortc aos K primeiros autovalores,

fé o índice da realização representando uma escolha aleatória única para todas as

posiçôes.a se,resimular no domínio, sendo E[$- 0 uma vez que X (E,¿) é oentrado.

A resimulação pode ser compreendida como a amostragem, dentro do volume total

do hipçrelipsóide, de um ponto no espaço de parâmetros. O termo aleatório A¡ pode per

compreendido então como a posição amostrada segundo a direção dada pelo k-ésimo

autovetor. Na figura III-3 tem-se um exemplo de escolha do termo A para um corte a K-30,

cada uma das séries mostradas representa uma escolha do tsrmo aleatório f diferente, ou seja

cada uma das sóries representa a posição relativa no autovetor, indicado pelo indice no eixo

das abscissas, que é mantida para todos os pontos do domínio.

0.6
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Figura III-3: Escolha do termo aleatório A da resimulação para cada um dos k
autovetores indicados no eixo das âbscissas para cada uma das escolhas
aleatórias defìnidas por uma série.
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escolha dos termos da resimulação poderá amostrar posições do espaço de parâmetros não

descritas no conjunto inicial de soluções. Pode oconer, neste caso, que a resimulação não seja

uma solução do problema inicial. Uma maneira de minimizar na própria resimulação este

eventual problema é a utilização do condicionamento como será descrito no $ IIL l.2.2.

Braud & Obled (1991), trabalhando sobre funções de covariância teórica, enfatizam

que para obter-se uma boa restituição do modelo alvo segundo a equação III-23 é suficiente a

escolha de K tal que mais de 90Vo da variância total esteja representada nos autovalores e

autovetores, com isso a hipótese que e seja um ruldo branco é satisfeita. Eles notam também

que quanto mais energético o modelo alvo mais autovetores são necessários para a

representação da mesma porcentagem da variância inicial, ou seja quanto menor a rjistância

de correlação entre os parâmetros maior deve ser o valor de K. Segundo os estudos destes

autores sobre funções de covariância teótica, podem aparecer eventualmente alguns

problemas de borda e de anisotropia na resimulação, problemas que não ficaram claros nos

testes feitos, aqui sobre funções de covariância empírica.

lll. 1.2.2 Condicionamento da resimulação

Considerando a resimulação de todo o domínio simulado, e não mais a descriçito do

valor resimulado num dado ponto como descrito na equação III-23, a escolha do termo

aleatório f, se faz uma única vez para cada um dos autovetores, e não a cada um dos pontos.

Desta forma a conexão entre os diversos pontos do domínio não é afetada pela escolha do

termo aleatório, mas sim garantida pela consistência da decomposição dos autovetores no

domínio.

Desta forma o condicionamento implicará em selecionar uma certa combinação de

termos aleatórios, ou seja novas ponderações entre os autovetores, que satisfaçam os critérios

condicionantes em determinados pontos. É importante frisar que não se pode modificar uma

escolha aleatória num ponto sem aìterar os demais pontos.

Propõe-se então três maneiras de condicionar a resimulação, explorando as seguintes

caracteústicas:

l) Reter somente as escolhas de [, que permitem, nos pontos de controle, um resíduo

entre o valor resimulado e o valor condicionante menor que um certo valor predefinido. O que

matematicamente é obtido pelo respeito da desigualdade (III-24) abaixo em todos os j pontos

condicionantes.

lå, 
ou,e, F¡ (r¡) + e(E,r¡l] - x"e¡1. o¡
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sendo Xc o valor condicionante na posição x.i , oj o resíduo aceito naquele ponto que pode ser

função do desvio padrão, e j o índice que valre o número de pontos condicionantes.

2) tJtilizar o termo e(f, x) como uma coneção à resimulação na direção quÇ permite

uma redução do resíduo, neste caso o sinal deste termo deixa de ser aleatório e passa a ser

definido pelo gradiente do resíduo, neste caso a verif,rcação de não tendenciosidade do ruído é

garantida pela imposição inicial de X (E,¡) ser centrado, o que garante que E [e(Ç,x)] - 0

sobre o domínio. Se esta coneção, limitada pelo valor máximo de e(E,l), ainda não for

suficiente, então âbândona-se esta escolha de I e faz-se outra.

Matematicamente isto implica o respeito da seguinte desigualdade para todos os

pontos j:

l-f_i-,n 
F¡ (x 

i ) - *.,o,,1 tle{t,¡¡rl < o¡ (Ilr-2s)

3) A escolha do ruído branco para e(1,,x), como descrita nos dois itens anteriores,

pode produzir imagens irrealistas quando comparadas às simulações originais - elas pod.enr

parecer muito mais cnergéticas -. lsto decone da esperança do ruído, E te(E,¡) L ser tomada

para todo para o domínio, com média zerÕ e com variância a ser dada pela concentração da

infbrmação dos N-K autovalores descartados (i.e. |l¡). Pode-se obter assim uma certa
k=K+l

desestruturação da resimulação principalmente quando o corte a K autovalores deixa uma

variância residual próxima de 57o como será visto no $ IV.l .6.

Pensando em manter a mesma variância global que as simulações iniciais, sem

entretanto esta desestruturação produzida pela consideração da esperança sobre todo o

domínio, pode-se condicionar a resimulação impondo que ainda existe uma certa estruturaçio

no ruído como:

(rrr-26)

Desta forma tem-se a incorporação da variância dos N-K autovalores descartados nàtr

mais como um ruldo branco, mas como uma contribuição estruturada. Esta estruturação é

descrita no termo F¡-¡¡, o primeiro autovetor descartado, e sua variância corresponde a

variância descarfada pelo cofte â K autovalores.

Neste caso, como nos outros dois descritos, obtém-se para um conjunto de

resimulações que E[X,.] = E[X] e ElVar(X..)l:E[Var(X)].

l,uf 
o*,U, ru,¡i )l + A¡*¡ (l)' F¡*1 (x,) - x"t¡: 

l. 
o¡
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Como base pal'a comparações é interessante ressaltar que existem algumas maneilas

clássicas de se fàzer o condicionamento de simulações, as cinco mais conhecidas são descritas

no anexo B.

O condicionamento numa resimulação é um novo desenvolvimento que pelmite

diretamente na simulação manter a estruturação, e guardar o condicionamento dentro dos

limites impostos pela simulação inicial - ou seja a média próxima ao valor de controle na

malha correspondente - e/ou pela valiância desca¡tada na escolha dos autovalores e

autovetores.

Ill.l.3 Análise Fatorial

A análise fatorial é um termo genérico utilizâdo para descrever vá,rios métodos

desenvolvidos para analisar a ir'ìter-relação entre variáveis (i.e. parâmetros) ou objetos (estes

descritos pelas variáveis, como por exemplo simulações). Estes métodos tem em comum ¿ì

procura de novas variáveis hipotéticas (em alguns casos elas podem traduzir realidades

tTsicas), charnadas fätores, que contém o essencial da informação descrita nos dados.

O modelo matemátir:o da análise fatorial é dado por:

X =F A+E (|lr-27)

onde X¡,lp é a maü'iz com as N simulações e os P parâmetros de cada simulação (ver tambénr

equação III- I ), Fg é a matriz contendo os K fatores retidos, A¡p é a matriz das cargas 1não

contindil com carga hidráulica) e ENp a matriz de resíduos. Uma descrição mais detalhacla

destes termos é dada no $ III. I .3.1 .

Pode-se observar a partir de X a inter-relação entre os parâmetros do modelo,

analisando a dispersão conjunta de suas colunas a partir da decomposição erfi autovetores de

Xr X , chamada análise R-modal, e também a similaridade entre as soluções analisando-se

suas linhas, calculando-se a decomposição em autovetores de X Xr, chamada análise Q-rnodal

- chamada na seqüência do texto de Q-fatorial -.

Para fazer uma distinção mais clara entre a ACP (cuja similaridade com a ACPP já

ibi salientada), e a análise f'atorial, deve-se considerar que só se dispõe de uma amostragem da

verdadeira população que é descrita pelos parâmetros. Pode-se considerar então a equação III-

27 em termos de variâncias e covariâncias (Reyment & Jöreskog I 993) como Ð = AOA t + \r .

Dispondo-se de um número suficiente de simulações para aproximar a populaçiro,

tem-se que Eoo é a matliz de covariância da população, Apr é a rnatriz das cargas dos fatores,

(Þ¡¡ e matriz de oova¡iância dos fatores, e tlnn é a mâtriz da covariância residual. Esta
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comparação entretanto só é pertinente para o caso R-fàtorial porque não faz sentido falar em

variância das observações ao longo dos parâmetros.

Na ACP os resí<luos em ìI, são assumidos ser pequenos e com isso E = A<ÞAt, o que

implica que E é aproximadamente de posto K. Na análise fatorial V é uma matriz diagonal

pois a correlação entre residuais é zero e com isso E é a soma de A(ÞAt, uma matriz de posto

exatanìente K e uma matriz rìiagonal lÍ; os elementos fora da diagonal de X e A<ÞAt são os

mesmos. Ou seja na ACP o obletivo é ajustar toda â matriz de covariância E, enquanto que na

análise fatorial o objetivo ó ajustar somente os elementos tbra da diagonal, quer dizer, eles

consideram a covariância mas não a variância.

Na tabela lll-l temos um resumo das principais diferenças entre ACP e Análise

Fatorial.

Tabela lll- I : Comparação entre ACP e Análise Fatorial

III.I .3.I Metodologia da Análise Q-fatoriâl

A análise Q-fatorial se faz sobre o ângulo entre as diferentes simulações, procurando

indireta e semi-quantitativamente os parâmetros responsáveis pela maiot dispersão das

simulações. Utilizou-se esta análise para comparar a sensibilidade dos dados à nào

linearidade, uma vez que a análise Q-fatorial não pressupõe linearidade (Buoro & Silva 1994)

na decomposição em fatores.

Partindo-se da matriz X defìnida na equação III-I é possível se analisar o grau de

similitude entre as soluções, o que é chamado de análise Q-fatorial. Para obter uma medida

do ângulo entre cada uma das soluções, constrói-se a maîiz de similaridade SNN, como:

s:ww' (rr1-28)

em que: W¡p - D -rl2 X conesponde a normalização das linhas de X, e

D¡¡ = diagonal (X X t).

Se cada simulação for consiclerada corno um vetor no espaço tlos parâmetros, obténr-

se que o elemento S¡t de S definirá então o coseno do ângulo entre as simulações i e j

Método Análise de Componentes
Princioais

Análise Fatorial

Colrel¿rÇâo entre residuais Nenhuma suoosicão Residuais não correìacionlrtlos

Suposição sobrc o termo
resid ual

Supõe-se pequeno Nenhuma suposição

Plincipal orientação Ajustar tuda a variância dos
dados

Obter o máximo de inter'

correlação entre as variáveis
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expressando a similaridade entre pâres de soluções. Ou seja quanto menor o ângulo maior a

similaliclade e inversatlente.

Como a complexì(lacie de S está diretamente ligada ao tamanho da amostragem

disponível (S é simétlica e tem portanto [N+N +Nl/2 cosenos entre parâmetros), pode

simplificar-se a análise encontrando-se a estrutura básica de S, lsto se fàz baseando-se no

decaimento entre autovaloles sucessìvos. Quando este decaimento é brusco, desprezam-se os

fiitores subsequentes, desta forma S é aproximada somente pelos autovetores e autovalores

conespondentes a este número de fatores. Os fatores são definidos com direção dada pelos

autovetores de S e módulo proporcional à raiz quadrada do autovalor corespondente, com<r

po<ie ser visto na figura III-4 para um espaço bidimensional (i.e. detìnido por cluas soluçÕes)

Segundo autovetor
(FatorrI) 

1
Solução s2

Prímeiro
autovetor
( Fator I )

Solução sl

Figura III-4: Representação do posicìonamento dos autovetores no espaço clc

soluções onde cada ponto representa o valor de um parâmetro.

Os fatores definem uma nova base deste espaço de soluções, indicando tambóm os

eixos do hìperelipsóide de espalhamento. Estes eixos estão relacionados aos eixos otiginrtis

através clas cargas das soluções. A carga de uma solução j num fator i ó dada pela plojeção do

fator i no eixo j (vide fìgura III-5). Abandonam-se então a maior parte dos eixos (Buoro &

Silva 1994), guardando somente os que detém mais de l% da informação original. Retendo-se

por exemplo dois fatores, o hiperelipsóide é reduzido a uma elipse, o que nonnalmente neste

trabalho, já foi suficiente para representar de 95Va a 99Vo da infotmação original. Assirn as

soluções com maior e menor carga (projeção) no maior fator são extremas ao longo da

principal direção de variação.

Analisando agora a variação dos valores de cada parâmetro ao longo das soluçoes

ordenadas segundo as cargas no fator I (que indica a maior direção de variação), é possível se

avaliar os parâmetros mais inf'luentes na sua composição e portanto os mais influentes na
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determinação da maior direção de variação.

Fator II

Ctz

Cr¡ 
r

Fator I

Ctz Cr r

FiguraIII-5:Cargasdasoluçãolnosfatoreslell(Cr¡eC¡¡lrespectivamente)ena
solução 2, sob os mesmos fatores (Clt e Cü 2 respectivamente)

Os parâmetros que tenham uma variação média crescente ou decrescente ao longo

das soluções ordenadas serão os mais influentes na incerteza, ao passo que os demais deverào

apresentar um compoÍamento oscilatório no entomo de um valor constante (vide exemplo na

I'igura III-6).

Valor do
parâmetro

Soluções ordenadas

Figura III-6: Determinação dos parâmetros mais influentes na incerreza pela ordenâçao

das cargas de cada parâmetro em relação ao primeiro làtor. Os

parâmetros com comportamento aleatório no entomo de um valor'

qualquer não influenciam na determinação da maior incerteza.

No caso de muitos parâmetros estatem sendo estudados, isto pode ser observado pela

inclinação cla reta ajustada por mínimos quadrados (Incl i'), sobre cada um dos j parâmetros

ordenados segundo o primeiro fator, o queé dado pela seguinte fórmula:

nnnnlk.Xi,,-IXí.¡ Ik
lnçl, = --!=I----!=!----!=L, j- 1.2,..P' 

"nË,kr,P -[Ë,*r,]'
(rrr-29)

em que X'representa a matrtz X com as colunas ordenadas tal que os parâmetros

Esra ¡nclinação é cxpressa em perccntual se â equaçâo lll-29 for multiplicada por 100, nas domais figuras da tese ir

inclinação é cxpressa enl pcrccntual.
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(armazenados cada um numa coluna) correspondam à ordem das soluções segundo as cargas

no maior autovetor; n é o numero de simulações disponiveis; P é o numero de parâmetros; ek

é o índice das soluções ordenadas.

Desta forma pode-se obter uma medida semi-quantitativa da influência de cada

parâmetro na incerteza. No caso estudado aqui, como cada parâmetro conesponde a uma

posição pode-se fazer uma carta onde representa-se a inclinação ajustada para o parâmetro

correspondente aquela posição, como será observado no $ IV.1.4.

III.2 Métodos inversos geoestatlsticos comparados

Uma das motivações desta tese é de estudar a i¡cerleza inerente aos modelos de

fluxo nos casos onde se dispõe de uma quantidade mínima de dados suficiente para se fazer

uma primeira carâcterização da estruturação espacial da transmissividade.

A maioria dos métodos descritos abaixo se baseiam numa descrição desta

estruturação através de um variograma. Zimmerman et al. (1998) denotam os métodos

descritos a seguir como métodos inversos geoestatísticos. Preferimos manter esta

denominação geral, apesar de nem todos se enquadrarem nesta categoria segundo a discussào

do $II pois não utilizam a informação simultânea entre carga hidráulica e transmissividade.

A tabela III-2 apresenta uma comparação resumida entre estes móûodos no final desta

segão.

III.2.l Simulação Fractal (SF)

Gringrod & Impey (1990) buscando uma descrição do campo de Log T com

propriedades de invariância de escala, desenvolveram o método 'Fractal Simulation' (SF)

gerando um campo com propriedades fraclais. A principal motivação da geração de um

campo fractal advém, segundo os autores, desta ser uma maneira apropriada para representar,

uma grande variedade de feições geológicas (através de sua transmissividade) em diferentes

escalas. Esta caracteística de invariância de escala pode ser compreendida pela necessidade

de colocar objetos com referência de escala nas fotografias de formações geológicas.

Idealmente esta característica representaria que caso feita uma simulação com este

método numa grade suficientemente detalhada, não seriam necessátias interpolações

posteriores para å representação de pequena escala. Neste caso, considerando o transporte de

massa, a utilização de termos dispersivos para corrigir as imprecisões geradas pela precária

descrição das variáveis de pequena escala na discretização da equação de transporte não



set.iam necessários, uma vez que elas estão compreendidas nas variações de pequena escala

simulada

O método SF consiste basicamente dos seguintes passos:

I ) Ajuste da lei de escala I do campo Y= t-og T, definida para as classes de inter-

distância (euclidiana), h, segunclo os parâmetros a e p* como:

ly (x) = ah2P O<p<l (rrr-30)

através de mínimos quadrados dentro de N classes de inter-d istância.

Isto corresponcle de fato ao ajuste de um variograma linear sobre os dadosl

2) Geração de campos fractais não condicionados através de 'FFT' (Transformada

Rápida de Fourier) como:

Y(x)= )a¡ezoik^ , com

lkl.N

3) Condicionamento aos valores de Y medidos por superposição de vários campos

não condicionados. Estes campos são gerados moclificando somente a fase que, no item 2

defìnida por p. Esta superposição é feita pela definição de um sistema linear com tantas

equações quanto pontos de con<licionamento em Y, procura-se então a ponderação ideal das

simulações não condicionadas que satisfäzem por mínimos quadrados o resíduo em relação ito

valol' clas observações de Y para todas as equações cortjuntamente'

4) Para o condicionamento das cargas, o campo de Y condicionado obtido no item 3

é resolvido diretamente através da supe¡posição de 8 diferentes condições ao limite, sendo 4

com variação linear entre os pontos extremos AB, BC, CD, DA e 4 com variação quadrática

sobre os mesmo pontos de base AB, BC, CD, DA (vide figura III-7). Isto leva a um novo

sistema de equações, agora para a carga hidráulica, onde procura-se minimizar o resíduo das

cargas utilizando-se os valores nos quatro cantos extremos como incógnitas'

O condicionamento de carga e transmissividade se faz portanto independentemente,

sem troca de informação entre eles.

Limites do
domínio

Figura III-7: Definição da posrçâo das condfçoes limites segundo os segmentos definidos
pelos pontos extremos ABCD, para o c.:ondicionamento das simulações do

método SF.

p tatnbénl é conhecklo por coeficiente de Hurst, sendo relacionado a dimensão fractâl Df por Df- n+l-p, sendo n a

dimensào topoló8ica.

(lo-l') =¡4'*'" rttr-3 r )
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lIL2.2 Trans{brmada Fourier (TF)

Gutjahr et al. (1994) desenvolveram o método conhecido como 'Fast Fourier

Transform' no programa CSIMFFI que é capaz de gerar simulações condicionadas em 2D

para o regime de fluxo permanente. Este método se baseia numa aproximação linear da

equação do fluxo a partir da dêscrição da carga e do logaritmo da transmissividade, como um

valor médio e uma perturbação no entomo deste (H:H'+h; Y:Y'+f). Nesta aproximaçào

supõe-se e que o gradiente da carga hidráulica é constante e que as perturbações da carga

hidráulica, h , e da transmissividade, f, são pequenas. O método consiste nos seguintes passos

(ver também aplicação simples em Marsily, 1986):

l) Partindo-se da equação linearizada pode-se definir um processo complexo

associado Z, tanlo pa:a h, quanto para f, como (Z e C se Y e R):

o1x¡ = 
_jeik*ozo1t¡ 

com ü: h , f

satisfazendo Et dz(kr) dZ. (kzìi¡:O se k¡ t kz, onde * indica o complexo conjugado

Etdz(kr) dz-(kr)l= <p (kr) se kr - k2

2) A partir da unicidade da representação do espectro e da definição de duas

equações como III-32, uma para f e outra para h, pode-se obter o espectro da carga e os

espectros cruzados de carga e transmissividade a partir do esPectro de f e da posição I como:

.pttl =-l- i.-'us covlYlx + s),Y(l)lds

(rrr-32)

(III-33)

3) Utilizando-se então a transformada inversa de Fourier obtém-se a expressão da

transmissividade e da carga hidráulica relacionada à função de covariância de Y. O

condicionamento pode ser f'eito pelos métodos clássicos ( ver anexo B) ou altemativamente

no domínio espeotral, baseando-se nos dados espaciais. Neste caso que conespondente a uma

cokrigagem no domínio espectral baseando-se nos dados espaciais, e uma posterior

transformada inversa para o domínio espacial.

III.2.3 Cokrigagem Linear (CL)

Kitanidis & Vomvoris (1983), Kitanidis & l¿ne (1985) implementaram no programa

CEOINVS esta técnica linear, chamada 'Linearized Cokriging" Ela estima por máxima

verosirnilhança os parâmetros estruturais da covariância de Y baseando-se tânto em dados de

Y quanto de carga hidráulica.
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O método consiste em duas etapas: a primeira consistindo da análise estrutural

quando os parâmetros que definirão a estrutura geoestatística do modelo são determinados a

partir dos dados disponíveis (i.e. Y e carga hidráuìica). A linearização da equação do fluxo

como descrita no $ 11.2.2.3 permite então estabelecer as covariâncias cruzadas entre a carga e

a transmissividade. Na segunda etapa utilizam-se estas covariâncias e os dados condicionantes

para estim por cokrigagem uma estimativa condicionada de Y. Para a simulação de um

conjunto de realizações equiprováveis utiliza-se então o método de Cholesky sobre a matriz

de covariância dos erros (ver anexo B-2)'

A primeira etapa implica a minimização da função log-verosimilhança dada por:

L(z i 0) = -¡¡ p1 z t ø> = \nfznl* 
lrnpl + j tz - u)t Q-r {z - u) GII-34)

em que z é o vetor das N medidas disponíveis; 0 o vetor de parâmetros estruturais; l-l o

{eterminante; p éamédiadas medidas de carga e Y; Q é o vetor de covariância e covariância

cruzada para carga e Y ( Q= Et(z-tL)(z-p)' / 0l), sendo a forma de p e Q definidas na escolha

clo modelo de covariância (i.e. se a média é constante ou linear se o modelo é exponenciaì. ou

esférico).

Através da minimização de lll-34, por Gauss-Newton obtém-se p e Q, uma vez que

a linearização da equação de fluxo permite a expressão das covariâncias e covariâncias

cruzadas em função do vetor estrutural 0'

A segunda etapa consiste na estimação por cokrigagem dos vaìores de i como:

i = |1,v, + i1¡(q¡ -n¡)
i=l j=l

em que Y¡ é o valor de t og T nos m pontos de medida; Q¡ é a medida de carga nas n posiçôes:

Hj é a carga hidráulica média no ponto de medida j; 1"¡ e 'y¡ são os pesos de Krigagem

associados às medidas de Y e carga dada a localização do valor interpolado i. As

covariâncias de Y e H e suas covariâncias cruzadas afetam os pesos de Krigagem através da

solução do seguinte sistema linear:

mn
t)"iQyy(i,k)+ If¡Qvqft,j) -u = Cov(Y,Yr) k:l'..'m
i=l j=l

mn
lÀ¡Q6y tl,i) + l1 ¡Qrq(j, l) - ß = Cov(Y,0r )
i=l j=l

(rIr-3s)

(rrr-36)
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nì

IÀr =l
j=l

n

IY¡=o
j-r

(rrr-38)

em que Q representa a covariância e a covariânçia .cruzada entre carga e transmissividade

para os pontos de medida; Cov a cova¡iância entre pontos de medidas e pontos de estrmação;

u e pos parâmetros de Lagrange, adicionados para filtrar a média local de Y e preservar a

estacionaridade.

Uma vez estimado Y os resultados podem ser usados na equação de fluxo para

obterem-se as cargas sobre o domínio de estudo.

IIL2.4 Máxima Verosimilhança (MV)

Dentro de um contexto de máxima verosimilhança Canera & Neuman (198óa, b, c)

propuselam um método não linear sob regime transitório, que pode estimar simultaneamente

condutividade, armazen¿ìmento, recarga, condições limite e parâmetros que controlam a

estrutura de erro dos dados. Este método, conhçcido como 'Maximum Ljkelihood', venl

recebendo aprimoramentos dentro do programa INVERT (Caneru 1994).

O problema inverso é expresso através de um vetor p compreendendo os parâmetros

desconhecidos do modelo oi ( i.e. sendo i: condutividade (k), armazenamento (S), fontes (q),

linrites de carga impostos (H), limites de fluxo imposto (Q) ) e parâmetros estatísticos. O

objetivo é estimar p dadas as medidas de carga, hob e estimativas a priori dos parâmetros do

modelo ctx. A estimativa da máxima verosimilhança de p dado tx - (16t, ,ox) maximiza a

densidade de probabilidade de z* se B estiver contto. A função de verosimilhança se expressa

como:

rtgtr*)=--- | "*ol-!ç.*-r7'c;rtr*-r¡]IQ"lc)Y' L

(IIr-39)

em que C, é uma matriz diagonal composta de C¡ e Co, que são as estimativas iniciais das

covariâncias (oh2 Vh e o.,2 Vo ) para a cat1a e parâmetros do modelo respectivamente. Mais

especificamente o¡2 e oo2 são escal¿res positivos que podem ser incógnitas ou não. No caso

de se conhecel a magn.itude da variância de h e o , Vt e Va são matrizes definidas positivas

de covariâncias de h e a a diferentes posições e tempos.

O método consiste da maximização da equação acima com respeito aos parâmetros do
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modelos o¡,2 e oo2. Na prática isto é feito de maneira equivalente pela minimização da

expressão -2(Ln L(!lzx)), o que depois de descartar os tennos dependendo somente de

parâmetros estatísticos leva ao seguinte conjunto de equações

J =Jh -U(f (III-40)

onde: Jh(û) =(h*-h)tvhl(hx-h) (III-41)

Jq (ô) = ((l * -d.)tv;l (o * -û,) (nI-42)

Procura-se então a relação ótima de ¡,-ohzioi2 (com i rçpresentando o tipo de

parâmetro) dado V¡ e Vo .

Sendo o¡,2= Jr,/ Nn onde N¡ é o numero de medidas de carga e

ot2: Jil N¡ onde N ¡ é o numero de parâmetros a estimar,

Para tanto é proposto um processo iterativo como:

l. Começo com À:1 eJ

2. Minimização de J (d.i, I)
3. Novo calculo de À oom os c¡ determinados pelo mínimo do item 2

4. Voìta ao item l, ou caso ), se estabilize final do processo.

Algumas conclusões gerais sobre a solução do problema inverso são apresentadas

por Canera & Neuman (1986a):

A maior redução no erro de estimativa ocorre quando uma calibração simultânea

entre regime permanente e transitório é feita, isto entretanto é relativo ao caso estudado.

Pode ocorrer que a adição de informação transiente não melhore muito a estimativa

dos parâmetros, assim como dobrando a quantidade de informação estática sob o mesmo

regime melhora pouco a qualidade das estim¿tivas.

O uso de informação a priori é reforçado no sentido que a sua não utilização pode

levar a erros maiores dos que os associados a etros na informação a priori.

A inadequada representação da estrutura do modelo pode ser muito mais prejudicial

a solução do problema inverso do que o uso de dados ruidosos.

A geração de simulações equiprováveis é feita (Carrera informação pessoal, pois nào

é documentado na bibliografia), após a determinação de À e de o, quando se conhece a matriz

de covariância dos enos. Produz-se então por decomposição de Cholesky desta matriz de

erros estimativas equiprováveis como descrito no anexo B.
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IIl.2.5 Pontos Pilotos (PP)

Apresentado pela primeira vez por Marsily (1978), este método, conhecido como

'Pilot Points', consiste na modificação de um campo de Y inicial, obtido sob uma grade de

elementos fìnitos por Krigagem (como em Marsily et al. 1984) ou por simulação gaussiana

(como em LaVenue et al. 1995) em pontos específicos chamados ponûos pilotos.

A posição destes pontos pilotos podendo ser decidida pelo modelador (com

indicações dadas em Marsily 1978, Certes 1990, Ceræs & Mæsily 1992) ou definida

matematicamente nos pontos onde a sensibilidade da fun$o-objetivo (F"u) em relação as

modificações de L,og T for máxima (como em Ramarao & LaVenue 1992, LaVenue et al.

1995, Ramarao et al. 1995, ou LaVenue 1998).

A inclusão dé um ponto piloto define uma iteração exterior ao final da qual é estimada

a Rbj e a necessidade de mais iærações, ou seja, a inclusão de um novo ponto piloto. O

critério de parada da iteração exterior é definido tanto por um limite mínimo para Fo6¡definido

à priori, quanto por um número máximo de iterações que se traduzem por um máximo de

pontos pilotos incluídos.

Dentro de cada iteração exterior com a escolha do ponto piloto, a alteração do valor

de Y nesta malha é feito por um segundo algoritmo iterativo. Se chamarmos a esta iteraçào

intema 'i' a modificação de Y se färá segundo: \+r =\ +p¡d¡ ,em que d¡ é o vetor que

indica a direção da modificação obtido segundo algoritryros como Broyden, Fletcher-Reeves

(Carrera & Neuman 198ób, Ramarao & LaVenue 1992); $i é o vetor que indica a magnitude

da modificação naquela iteração, obtido através o. 
ðFouilY¡+r) 

-0.
ðßi

Ao final deste processo de iteração intema para a escolha do valor do parâmetro no

ponto piloto ê realizada uma Krigagem, que propagará então a modificação da malha na qual

foi definida a escolha do ponto piloto ao resto do domínio. A Krigagem é feita sempre com

um variograma definido a priori e com todos os pontos de dados mais todos os pontos pilotos

introduzidos até aquela iteraçâo como:

vå = lr-,oYu +Tm,pYo
k=l

em que Yfr é a estimativa de Krigagem de Y no centro da malha m; k é o índice p¿ra um

ponto de observação; p é o índice para um ponto piloto;ym,¡ é o peso de Krigagem entre um

ponto de interpolação m e um ponto de dados k; lm,p é o peso de Krigagem entre um ponto

(rrr-43)
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de interpolação m e um ponto piloto p.

O método foi implantado no programa GRASP (Ramarao & Reeves 1990), c¡ue

resolve a equação de fluxo completa e permite também o ajuste de informação transiente,

como os fomecidos por ensaios de bombeamento. Neste caso a Fo6¡ é definida como:

Fobj : fp Foo¡ p + Foo, 
'

(t\-44)

em que fp é um fator de ponderagão entre a função-objetivo permanente Fo5¡ o e a funçào-

objetivo transitória Fo5j 1., esta definida como:

Fou.¡ t= B Ë,*i,,(pi., -pob,,r)2 (rrr-4s)
t=tl i=l

em Que t1 é o começo da janela temporal e tz é o fìnal; \¡r'i,r são os pesos associados a cadâ

ponto de controle i num tempo t; p¡,r é a pressão (pode-se compreende-la aqui como a carga

hidráulica) num local i num tempo t; po¡,,,¡ é a pressão observada (controlada) no tempo t.

Obtém-se Fes¡ o utilizando-se a soma em III-45 para um só tempo tr'

Neste método o número de pontos pilotos é equivalente ao número de zonas numa

parametrização por zonas (Keidser & Rosbjerg 1991). No caso de uma formulação do método

com o círlculo automático da posição dos pontos pilotos (como usado em WIPP, ver $ lV.3), a

questão ligada à super-parametizaçáo e sua associada super-calibração podem ser

contloladas. Isto uma vez que os pontos pilotos são adicionados um a um e o processo pode

ser intenompido, ou pelos critérios definidos matematicamente acima, ou se o modelador

deoidir que os graus de liberdades adicionais dados à solução pela inclusão dos pontos pilotos

já superou a quantidade de informação dos dados e começando-se então a deteriorâl a

plausibilidade da solução (ver discussão $IL l .4).

III.2.6 Simulação Seqüencial (SS)

Weng & Gomez-Hernandez (1996), Gomez-Hemandez et al' (1997) descrevem este

método, conhecido como 'Sequential Self-Calibrated' ou 'Master Points'. Ele consiste nos

seguintes passos:

A escolha de uma grade paralela a direção geral do fluxo no domínio de estudo.

Estimação da variâncìa de Krigagem para cada malha de cálculo a partir do variograma

ajustado aos dados originais.

Simula-se então um campo de Y condicionado aos dados de acordo com o método

escolhido, simulação gaussiana ou de indicatrizes (ver anexo B). Este campo é então

perturbado nas chamadas localizações 'master', ou seja em posições pré definidas de uma
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grade regular com pelo menos 2 pontos por alcance do variograma. Isto é feito a fim de

reproduzir as medidas de carga dentro da variância de Krigagem definida anteriormente para

cada malha da grade.

Este campo perturbado, é então Krigado a partir das malhas com observações de Y

mais as malhas onde se definiram as localizações 'master', para que as perturbações se façam

sentir no resto da grade.

Este era o único método (LaVenue 1998 descreve modificações neste sentido a PP)

que no momento da realização destes Testes Problemas (vide $IIl.3) era capaz de gerar

simulações baseadas em funções aleatórias tanto multigaussianas quanto não gaussianas. Esta

ultirna através da utilização da Krigagem das Indicatrizes, o que lhe permite utilizar os

histogramas originais dos dados, sem necessidade de transformações, bem como a utilizaçào

de várias populações de Y, cada uma com sua distribuição.
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Dadas as semelhanças entre os métodos SS e PP, apresenþ-se aqui uma organograma

esquernático para os dois métodos salientando as principais diferenças entre eles.

PP utilisa a média harmônica da
transmissividade entre as malhas do
modelo Tij: 2 TiTr/ Gi + T,

SS utilisa a média geométrica

Tij: I TiTj

PP localiza o ponto mais sensível
para modificação pelo cálculo da
sensibilidade e otimiza a

modificação neste ponto

Na tabela a seguir apresenta-se um resumo das principais caracteústicas e limitações

dos métodos apresentados.

Simulação de um campo de Log T a partir da escolha do variograma

l) Resolução da equação de fluxo
(eq.Il- I ) num modelo de diferenças

finitas, a partir da definição das
condições limite, obtendo as cargas
hidráulicas em todas as malhas do

domínio

2) Câlcu\o da Função-objetivo
li nJ,= t t u ¡.¡(p¡,, -pe¡",¡)r

3) Se ajuste ó considerado
Satishtório I Lnsatlsfatól ro

4) Iteração para determinação das

modificações ao campo de Log T,
Krigagem do campo modificado para

influenciar malhas próximas da

modificação e retomo ao item I

SS modifica todos os pontos de uma
grade pré definida segundo uma
aproximação linear da equação lI-l e

uma otimização quadrática



-inearização da equação de
luxo ?

Método

?rocura solução ótima ou a
nelho¡ modificação de uma
;imulacão inicial ?

londicionamento de l,og T

Tabela III-2: Comparação dos métodos inversos de simulação geoestatística usados em hidrogeologia.

Possibilidade de modelar
regime transitório ?

Simulação Fractal
lsF'ì

Não

Pode considerar out¡os
parâmetros como recarga,
armaze¡amenfo?

Simulação a partir de
variograma linear

Otimização de l-og T e carga
hidráulica conjuntamente?

Superposição linear
de simulações não
condicionadas

Transformada de
Fourier ITF)

Restricões

Sim

Não

Jtimizacão

Não

Cbservações

Mesmo espectro que
função de
covariância aiustada

t{ão, ajuste de Log T
: carga não
nteragem

Cokrigagem
I-inear lCLl

Sim

NâO

Variograma linear
leve ajustar dados

Otimização

Não

(MV) Máxima
Verosimilhança

Por Cokrigagem

Sim

aode gerar
;imulações não
rlausíveis por
recessitar perturbar
lemais condições de
rorda para ajustar
:arsa hidráulica

Não

lçoes

Ctimização

NãO

Validade da
aproximação linear
(Var (Log T <1))

do

Não

Pontos Pilotos
IPP)

mapea

Como termo de
penalização na
funcão obietivo

Não

fransformada de
ìourier implica
imite exterior longe
la zona de interesse
ro centro do domínio

iim , desde a

:scolha do
rariograma

Modificação de

campo inicial

Sim

do

Sim

espaço

Estacionaridade
de ordem dois e
aproximação
linear

Simulação
Sequencial (SS

Acoplada a

Krigagem

Só para a otimização
de [-os T

de

Sim

soluç
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III.3 Materiais Utilizados(dados)

Visando caracterizar a incerteza sobre o espaço de soluções admissíveis, procuraram-

se métodos que parametrizem este espaço através de funções de conelação, por considerar

que estes métodos permitem um melhor aproveit¿mento dos dados ao mesmo tempo que

permitem simular situações geológicas complexas. A fim de comparar a decomposição ACPP

e Q-f'atorial, aqui usadas para tentar caracleÍizar a incerteza, fez-se uso de um conjunto de

soluções equiprováveis gerado por vários métodos inversos geoestatísticos sobre um mesmo

conjunto de medidas.

Dentro do programa Norte Americano de armazenamento de rejeitos radiativos de

longa vida é exigida pela agencia de proteção ambiental (EPA), a caractelização das eventuais

formações geológicas que poderiam conduzir, no caso de um eventual vazamento, ao contato

do material radiativo com seres humanos através dos aqüíferos e do consumo de sua água.

Esta caracterização deve ser feita de forma estocástica, acomodando toda a infbmaç¡ù

disponível bem como seu grau de incerteza. Atualmente ela inclui a correlação de parâmetros.

considerando a correlação espacial e o condicionamento sobre os dados amostrais (Sandia

National Laboratories I 992).

IIL3.l Descrição dos dados sintéticos utilizados

Dentro de um projeto que durou 3 anos e envolveu diversos grupos de pesquisadores,

a Sandia National Laboratories desenvolveu vários "Teste Problema" (TP) visando comparar

7 métodos geoestatístioos inversos (ver $ III.2), a fim de âvaliar qual a técnica inversa melhor

se adapta para cumprir as exigências legais de caracterização estocástica.

O objetivo final foi determinar dentro de uma realidade conhecida, uma vez que

gerada artificialmente, qual técnica ou grupo de técnicas melhor se adaptariam à determinação

estocástica da incerteza nos tempos de trânsito, quando a variabilidade e a incerteza das

propriedades hidrogeológicas é grande (dada a pouca quantidade de dados por área e

variações dos parâmetros em mais de 4 ordens de grandeza em alguns casos) (Zimmerman et

al. t993,1996).

Os Testes Problemas foram propostos para um aqüífero bidimensional confinado.

Por esta razão as simulações se fizeram efetivamente sobre o logaritmo em base l0 da

transmissividade (tog T), método habitualmente utilizado nas simulações geoestatísticas por

ajudar a linearizar a distribuição de T (Carrera & Neuman 1986b).
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O "Teste Pl'oblerna" (TP) consisttu da comparação entre diferentes métodos invelsos

baseada em quatro problemas "tìpo tùr'IPP" (TPl, TP2, TP3, TP4). Dados sintéticos foram

gerados numa escala, com malhas de 2Ox20 a 40x40 metros segundo o TP e com as seguintes

características: distribuição da amostlagem (em tog T e carga hidráulica), variância de Log T

e simulação das características geológicas similares às encontradas no verdadeiro WIPP (vide

$1II.3.2), no anexo D encontra-se uma descrìção sucinta dos dados estatísticos do campo

sintético e dos dados passados aos participantes.

Entre os 7 métodos comparados nos TPs não foi utilizado aqui o método Line¿rizado

Semi Analítico (Rubin & Dagan 1992), por produzir diretamente a função densidade

acumulada do tempo de transito sem passar pela geração do campo de Log T, sem o qual não

podemos fazer as análises aqui propostas.

Quanto aos 6 métodos aqui comparados, 3 são lineares (SF, CL, TF), sendo que uma

descrição de cada um deles é dada no $ III.2. Ver também o anexo D para os mapas dos dados

sintéticos e das simulações produzidas.

Nas análises fèitas utilizaram-se somente os TPI e TP4, não se utillizou TP2 devido

a similaridade entre TPt e TP2 como mostram os resultados estatísticos apresentaclos enr

Zimnremran et al. (1998), jít o TP4 foi escolhido por simular feições mais complexas,

similares a paleocanais, sem no entanto apresentar diticuldades intransponíveis. Quanto a nào

utilização de TP3 ela se cleve a dificuldade apresentada por este problema que, simulando

f'eições típicas de fiaturas incrustadas num campo menos transmissivo, fez com que as

simulações produzidas pela maioria dos métodos contivessem erros e dìspersões muirt-¡

importantes, mascalando a comparação nos termos definidos neste trabalho. Pode-se constatar

pela figura III-8 a relação entre a correlação dos erros em carga hidráulica e em [,og'I para

todos os métodos sobre todos os TPs, vê-se, através do erros significativamente maiores, a

dificuldade significativamente maior do TP3 à maioria dos métodos.

Cada um dos TPs foi solucionado pelo próprio desenvolvedor do método, que teve

acesso somente a informação relativa a posição e ao valor de Log T e da carga hidráulica em

alguns pontos (vide tabela D'2, no anexo D). A definição das condições de borda, do domínio

de estudo e da forma e nível de parametrização (forma da grade de cálculo) f'oi feita a critério

de cada modelador.

As comparações se fizeram sobre diversos aspectos, dos quais se destacam:

i) A estimação da fdc (função distribuição cumulada) do tempo de trânsito de

partículas dispostas em 40 pontos aleatórios do domínio e sua comparação com o tempo

"verdadeiro" (i,e. calculado sobre o campo sintético). Os testes visaram acessar não apenas a
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capaciclade do método para caracteÌizaÌ corretamente a fdc mas também para caracterizar a

dispelsão desta, penalizando desta foma tânto as muito confiantes quanto as muito

clispersivas. 0 mesmo tipo de teste foi fèito com relação ao percurso feito por estas partículas.

ii) A caracterização do campo de Log T através de comparações sobre todo o

domínio definido pelo rnodelador com a "verdade" de tog T e da carga hidráulica bem como

de comparações dos variogramas módios calculados sobre 600 pontos na totalidade das

simulações realizadas com o variograma exaustivo calculado sobre a "verdade".

As principais conclusões dos testes problemas âpresentados por Zimmerman el al.

( I 998) são:

. A magnitude cla variância dos campos de Transmissiv idade propostos, que

chegou a ser l0 vezes maior do que a variação idealmente aceitável aos métodos

line¿res, não pareceu ser um problema para estes.

o A não estacionaridâde do oampo de Transmissiv idade "verdadeiro" ou a presença

cle anomalias como zonas de fraturas com alta permeabilidade forarn

problemáticas aos métodos lineares.

. A irnpartância da seleção correta do variograma do campo de Log '1, ou a

habilidade do método de iterativamente otimizar esta informação, teve grandes

repercussões no resultado da análise, ou seja, os métodos que pior determinaranr

o variograma obtiveram pior desempenho. Este é o caso por exemplo das

simulações extremamente variáveis do PP no TPI devido a uma escolha en:ada

do valiograma inicial.

o O uso da inforr-nação transiente para os métodos que tinham esta oapacidade nâo

resulþu em grandes mudanças nas soluções, mas isto foi considerado algo

específioo à maneira como eles f'oram analisados e aos problemas propostos, unla

vez que pouca informação nova podia ser obtida atravós dos testes de

bombeamento fomecidos aos participantes.

o A definição de uma grade mais fina não foi responsável por uma melhor

representatividade da variabilidade, ou seja os métodos com melhor resultados

não fbram os de parametrização mais fina.

AIém destas conclusões mais quantitativas, constatou-se que outros 3 f'atores estão

intimamente incluídos nestas comparaçòes :

L A teoria de base do método

2. As limitações clo programa utilizado independente da base teórica do mesmo,
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e acima de tudo

3. A experiôncia, o esfbrço e o tempo despendido pelo utilizador do método em cada

TP.

Em relação ao objetivo do exercício (TP), a saber: determinar qual técnica

inversa melhor se adapta para fazer previsões probabilistas do transporte de solutos num

aqüífelo extremamente variável cujas propriedades hidrogeológicas são incertas, Zimmerman

et al. ( 1998) conclui que quatro métodos - Linearizado Semi-Analítico, Máxima

Verosimilhança, Pontos Pilotos e Simulação Seqüencial - são aproximadamente equivalentes

para os problemas específicos propostos.
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III.3.2 Descrição dos dados reais utilizados

A metodologia proposta foi testada sobre um conjunto de simulações equiprováveis

baseado numa realidade de teneno complexa, onde já se dispunha da quantidade mínima de

informação necessária a solução do problema inverso pelo método dos Pontos Pilotos. Os

dados analisados referem-se ao Projeto Piloto de Isolamento de Rejeitos, conhecido como

'WIPP' (Waste Isolation Pilot Plant). Os dados sintéticos anteriormente descritos visaram

gerar sinteticamente as feições e distribuição dos dados de WIPP a diferentes níveis de

complexidade. Este é o primeiro local de armazenamento de rejeircs radiativos de longo

termo a começar a ser utilizado nos Estados Unidos, ele se localiza no sul do Novo México

(EUA) como mostra a figura III-9 (veja também http://www.wipp.carlsbad.nm.us/).

Um corte geológico, visto na figura III-10, mostra a localização do repositório de

material radiativo dentro de uma espessa camada de sal - Formação Salado -, acima da qual se

localiza a Formação Rustler. Esta formação é composta de quatro membros separados por

litologia, Halita, Siltiûo, Anidrita e Dolomita, esta ultima chamada de Dolomita de Culebra,

tida como a mais transmissiva e lateralmente contlnua unidade hidrogeológica, e poftanto a

mais impoÉante condutora no caso de um eventual vazamento radiativo.

Baseado em dados de afloramentos, amostras de poço e estudos de fraturas, o

Dolomito de Culebra foi caracferizado localmente como um meio fraturado, com uma

variação de transmissividade em direção oeste, que acompanha o aumento de fraturamento,

como mostra a figura III-l l. A carga hidráulica, como mostra a figura III-12, indica um fluxo

predominante na direção sul dentro do quadrado que delimita a região de armazenamento,

enquanto ao sul desta, a direção predominante é oeste.

Vários modelos hidrogeológicos visando uma melhor compreensão desta formaçào

foram realizados desde 1986 (LaVenue & Pickens 1992, LaVenue et al. 1995), o mais recenre

(LaVenue 1998), e que agrega a informação de todos os demais, foi o que se urilizou aqui.

O Dolomito de Culebra é considerado confinado acima e abaixo por camadas pouco

permeáveis, por isso não se considerou fluxos verticais neste modelo. O modelo numérico

bidimensional adotado considera também todas as demais informações relevantes, como por

exemplo a variação de salinidade da água e os dados sobre o armazenamento e testes de

bombeanrento.

Os dados de transmissiv idade indicam uma distribuição bi-modal - vide histograma

na figura III-13 com mediana a -5.95 (Logro m2ls¡-, isto indica que a utilização cie duas

populações dentro do domínio é mais representativa (l,aVenue 1998). Por isso o modelo
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numérico (GRASP-INV v2.0) começa com uma simulação inicial em duas categorias,

separadas pela mediana, representando zonas de fraturamento diferentes, uma de alta

transmissividade e outra de baixa.

A simulação inicial se produziu primeiramente como uma simulação de indicatrizes,

e em seguida uma simulação gaussiana para cada uma das categorias (ver laVenue 1998 ou

um resumo das tecnicas no anexo B). Uma vez simulado a qual categoria pe¡tence cada uma

das malhas, com a definição de um grupo de indicatrizes para as altas transmissividades e

outro p?ra as baixas, faz-se uma simulação gaussiana para cada categoria considerando todos

os dados.

Este campo inicial condicionado aos dados de Lng T será então modificado para um

ajuste das cargas hidráulicas seguindo as indicações do $ nI.2.5.

Foram realizadas 100 soluções deste problema inverso. Cada uma delas partindo da

definição de um único variograma das indicatrizes, que define a probabilidade de mudança

em função da distância, e em dois variogramas realizados sobre os dados normalizados -para

ter média zero e variância unitá¡ia - para a simulação gaussiana dos dois grupos .de

transmissividade.

O variograma das indicatrizes utilizado foi esférico com alcance de 2 quilômetros e

patamar de 0.25, já o variograma esférico das altas t¡ansmissividades teve patamar de 0.95,

alcance de 5.9 quilômetros e efe¡to de pepita de 0.05, enquanto o variograma para as baixas

tlansmissividades teve patamar de 0.89, alcance de 2.1 quilômetros e efeito de pepita de 0.1 l.

N EW MÊXICO

LaVenue et al. 1995).
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IV RESULTADOS E DISCUSSOES

Começamos por analisar as diferentes decomposições produzidas pela ACPP sobre o

TPl, ou seja, o mais simples dos "testes problema" no sentido de ser o mais próximo de uma

realidade plausível de ser descrita por modelos lineares.

IV.l Resultados dos testes sobre TP I

Na tabela IV-l encontra-se uma síntese das características de construção e dos

resultados de cada um dos 6 métodos aqui utilizados. É interessante notar que não só a

escolha do tamanho da malha, definindo o volume elementar representativo, bem como a

extensão modelada, variam entre os métodos comparadós.

+ TF -Transformada de Fourier, SF -Simulação Fractal, CL - Cokrigagem Linear,
MV - Máxima Verosimilhança, SS - Simulação Sequencial, PP - Pontos Pilotos.

*Para o variograma sobre os dados verdadeiros o ajuste indica: patamar l,og T: 1.ó6[m2ls] e

alcance = 2808[ml

Tabela IV-l - Características dos dados originais e reamostrados para TPI

Método' TF SF CL MV SS PP

Número simulacões eouiorováveis 100 50 100 100 100 50

Número total de malhas 3648 16384 tzl6 4864 3244 2068
)orcentasem de malhas no domínio 89Vo lOO9o lOÙVo 24Vo 9O4a 820k

Número efetivo de malhas utilizado 2N 256 143 304 210 t32
\úmero de malhas (7o da inicial)
rnós re¡mostraqem

5.97o L67o ll.8Vo l.5Vo 5.87o 5.3Vo

llúmero de Linhas/Colunas oriqinais 64t64 128 I t2Í 32t38 148 I 136 60 t6c 44t57
\,1úmero Linhas/Colunas
'eâmôstrâdâs

t5 I t6 16/ 16 n ll3 16 I l9 t4/
l5

t2 I ll

famanho original da malha na
lirecão X (metros) (leste)

281.25 125 500 250 300 de 200
a 700

famanho original da malha na
lirecão Y lrnetros) (norte)

296.88 148 500 250 300 de 200
a 850

lamanho reamostrado da malha na
iirecão X

1125.0 1000 1500 1000 1200 ='750

lamanho reamostrado da malha na
lireção Y

I187.5 1184 1500 lo00 r200 -75O

3rro quadrático em carga hidráulica
naior I metro (7o de simulações)

55Vo 32Vo l7o não
rlisnonlvel

OVo lOo/o

\mostras oor alcance do variosrama 2.5 3.5 1 2.3 3.5
)atamar do variosrama exDonencial 0.79 2.41 o.29 1.26 t.28 1.52

\lcance do variograma exponencial
mefrôsl

40'74 5503 2142 4730 3995 3'767
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Como estamos interessados especificamente em comparar as diferentes estruturações

do campo de Log T condicionado, definiu-se uma área de inter-comparação comum a todos

os métodostque é representada na tabela como o domínio.

Pala o cálculo dos parâmetros do variograma experimental final (fígura IV-I),

tomou-se a média sobre o conjunto de realizações equiprováveis a partir de 600 pontos

aleatórios em cada simulação. O erro quadrático da carga hidráulica reflete a habilidade de

cada método em ajustar a estruturação da transmissividade dentro da solução numérica para

minimizar o erro nos pontos de controle. Esta solução numérica implica a escolha das

condições nas bordas e do algoritmo numérico adotado. Pode ocorrer que o eno apresentâdo

seja devido aos limites do algoritmo, que não estão entretanto necessariamente ligadas aos

limites do método em si.
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Figura IV-l Variograma experimental de todas as simulagões feitas por cada método

inverso sobre TPI (de Zimmerman et al. 1998).

Uma das razões que nos levou a escolher a ACPP para a comparação entre métodos

f'oi que esta se utiliza não somente da distribuição espacial de cada parâmetro mas tambóm do

volume relativo à esta informação, de maneira que a diferença de tamanho entre as diferentes

grades é considerada na comparação.

No traba¡ho de Zìmmermatì et rl, (1998) utilizando os mesmos dados, comparou-se toda a região mod€lada pol cad¿l

mélodo com a realiclade $intética. Pensando na comparação entre os métodos, isto pode ter prejudicado quem simulou sob

DnrÂ extensào maior, comprcendendo pos¡ções mais distantcs dos pontos de condicionamento.
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IV. l.l Amostragem estatÍsttca e reamostragem

Definiu-se uma nova amostragem sobre os dados devido ao erro potencial que

decorre de uma amostrageln estatística insuficiente da matriz de covariâlrcia C. Segundo

Rousseeuw & Zomeren (1990) deve-se ter pelo menos 5 vezes, e segundo Obled (1979) l0

vezes mais amostras - representadas pelas simulações - do que parâmetros para que exista

uma amostragem suficientemente estável da matriz de covariância.

Esta nova amostragem visou gerar uma grade regular consistindo, em cada direçào,

de 2 a 4 vezes menos parâmetros em relação aos dados originais. A escolha de tomar uma

malha e saltar as próximas duas em cada uma das direções foi feita em função das

disponibilidades de simulações e do alcance do variograma experimental calculado, buscando

obter ao menos duas amostras dentro do alcance (vide figura IV-2 para o resultado linal de

todos os métodos e figura IV-3 para um detalhe do método CL). A escolha da grade regular

foi feita por sel.esta a que rnelhol se adapta à análise ACPP, no caso de se dispor de clados

regulamente espaçados. Como mostraram os estudos teóricos descritos em Braud ( I 990)

Procurou-se desta nlaneira reduzir os problemas de amostragem estatística sem

suavizar a variação encontrada na passagem de uma malha para a Sua vizinha, Esta suavizlç¡()

aconteceria caso se decidisse adotâr por exemplo uma grade única para todos os métodos,

interpolando os valores na passagem para estâ nova grade. Neste caSO, analisar-se-i¿ a

clispersão clo hiperelipsóide regularizado por algum tipo de mudança de escala relativa à

passagem para uma grade Úrnica. optou-se por analisar uma amostrâgem do hiperelipsíride

sem regularização mesmo não havendo uma correspondência perfeita do posicionamento dos

parâmetros entre os diferentes métodos, pois o que nos interessa é destacar informaçòes

globais clo envelope exterior da dispersão dos parâmetros, e não informações precisas da

posição dos parâmetros suavizados.

A questão da amostragem estatística na decomposição ACPP aparece principalmente

no caso em que se deseje uma boa diferenciação entre os diversos autovalores. Como só se

ateve aqui a intetpretar o primeiro autovetor, a determinação precisa de cada autovalor não é

tão impoÍante, uma vez que o conjunto dos autovalores contém a mesma informação que os

dados originais. Por outro lado, assim que uma matriz de covariânciâ é estimada sobre uma

amostragem finita de N elementos, existe uma tendência sistemática de superestimação do

primeiro autovalor e, consequentemente, uma subestimação dos demais (Von Storch &

Hannoschöck, 1985), o que leva a uma diferenciação mais clara do primeiro autovalor que é o

único inter?retado separadamente aqui. Portanto, mesmo não se trabalhando com as
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amostragens ideais, trabalhar a partir de numa situação numericamente mais estável já é

sutlciente, uma vez que o interesse não é a interpretação de cada autovetor separadamente.

Buscando uma confirmação numérica da estabilidade da interpretação da ACPP à

reamostragem, fez-se para o método CL três análises sobre o mesmo domínio. A

reamostragem foi construída a partir de um ponto base no extremo inf'erior esquerdo do

<.lomínio, e a partir deste ponto amostrou-se tomando uma malha a cada três, nas duas direçòes

(leste e nofte). As três reamostragens (base l, base 2 e base 3) diferenciam-se pelo ponto

base, de maneira que não há superposição na reamostragem, como pode ser visto na

figura IV-3,

Í. ;{ r¡.\ .X ,r. X... { . 4 ,:.r *. /jì x _!.x, ì¡ .i. è.r / .,.{
. r X..\ X., 4 r Xr {,X.',X<,/ ¡ ¡ À a

N"., A .,' .t ¿ '8 I { t!x!x.!.x .* '? xtl
,.¡t ;:x .s ,,i .* J .¡ Þ '* xc { qx *x ¿: ù(" ðãð

15000 20000 25000

Leste (m )

SS X ML /.. TF SF PPT CL

Figura IV-2: Posicionamento da reamostragem feita segundo características de cadâ

método

Realizou-se então uma análise ACPP para cada uma das amostragens definindo-se a

região de maior incerteza (vide $IV.l.a). Observa-se na figura IV-4 que todas as

reamostragens indicam a mesma região, o que indica a robustez da análise em relaçâo a

reâmostragem.

z.
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Figura IV-3 : Três reamostragens para o método CL feiøs a partir de três pontos cle

base diferentes
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Figura IV-4: Maior zona de inceneza para o método CL segundo três amostragens

contíguas. base [, base2 e base3.



IV. I .2 Decomposição espectral

Além da deteminação da zona de maior incerteza, uma outra aplicação da ACPP é a

análise comparativa da distribuição energética. O gráfico da distribuição da variância

explicativa dos autovalores pelo número de autovalores permite esta análise.

Uma vez que comparamos métodos com 50 e outros com 100 realizações teremos

métodos com 50 e outros com 100 autovalores (o número de autovalores é no máximo igual

ao posto da matriz C). A fim de apresentá-los no mesmo gráfico transformou-se o número de

autovalores para o de percentagem de autovalores utilizados no eixo das abcissas, mesmo

sabendo que isto pode distorcer a comparação, adotou-se esta aproximação uma vez que a

análise da energia entre os métodos se faz de maneira qualiøtiva.

Na figura IV-5 podemos ver esta decomposição espectral. Os métodos SS e SF são

os mais próximos da decomposição espectral de uma simulação puramente aleatóriai,

interpreta-se neste caso que a energia é distribuída de maneira mais homogênea entre os

autovetores. Nos demais métodos a energia se concentra em menos componentes. A

variabilidade neste caso é gerada prioritariamente segundo os maiores eixos do hiperelipsóide,

ou seja, preferencialmente segundo as componentes de maior amplitude.
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métodos. O método aleatório baseado num conjunto de 100 simulações geradas

sem estruturação com a mesma média e variância que os dados de controle.
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C¿rÌculamos também a entropia bivariada (ver anexo C e Joumel & Deutsch 1993,

Delay et al. 1999) das simulações reamostadas como forma de comparar nossas conclusões

sobre a distribuição de energia. A figura IV-6 mostra a decomposição média sobre 5

simulações, neste caso a imagem mais energética é a que se aproxima de I mais rapidamente.

A análise destas figuras mostra que qualitativamente as duas possibilidades de se analisar a

distribuição energética indicam consistência na interpretação, ou seja SS e SF são mais

ene¡géticos que os demais métodos.

Mais enersética
\ Métodos

l;iÈl
..+--FP

l-o sF
.--+- . lvlv

r -----*-- sS

l*ei

1.3 2.0 3.4 4.9 6.0 7.5 8.5 10.0 11.4 12.6 16.0

Classes de interd istânc ra (km)

Figura IV-6 : Entropia bivariada média sobre 5 simulações de cada método.

É interessante notar que o cálculo da entropia é feito simulação a simulação e é

bastante custoso em tempo de oálculo, jâ a ACPP permite acessar o mesmo tipo de

infbrmação considerando todo o conjunto das simulações. Além disso quando se calcula a

entropia bivariada para grades com mais de 4O0 malhas a energia cresce rápido demais, nào

permitindo uma diferenciação energética clara entre duas simulações quaisquer, por isso

deixa¡nos de utílizar este método na seqüência do trabalho.

IV. L3 Volume do hiperespaço de parâmetros admissíveis

Uma outra comparação entre os métodos pode se fazer com base no volume clo

hiperelipsóide definido pela ACPP, visto como a integral sob a curva na figura IV-7 e

numericamente na tabela IV-2.

Tabela lV-2: Volume do hiperelipsóide representando a dimensão do espaço de

Quanto maior o volume, maior a região de incerleza explorada pelas soluções

s_
= u.95

E

3 o.sE

r¡

soluções aceitáveis caracterizado por cada método.
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equiprováveis, o que não guarda nenhuma relação com a distribuição energética, nem com a

probabilidade acumulada (fdc) do tempo de trânsito de partículas. A primeira relacionando

mais o tamanho relativo dos eixos do hiperelipsóide e a segunda relacionando mais a

continuidade espacial das transmissividades mais altas, como pode-se ver comparando-se as

figulas lV-5 e IV-7 com a figura C-3 relativa a fdc de cada método apresentadas no anexo C.

O volume é poftanto uma outra indicação de fácil cálculo para uma compalaçào

relativa considerando num único valor uma estimativa do espaço de soluções possíveis

definida por cada método para este problema específico. Deve-se ressaltar entretanto que só

uma interpretação geral sobre o volume assim definido é possível devido a sensibilidade à

densidade da grade escolhida e à influência de poucas simulações anormais no sentido destas

estarem f'ora de uma distribuicão normal (vide discussão no QlV.l.5).

Método

ATF
_6- CL

1

l+ Mv

i x SS

-o-- SF

l=-PP l

Indice do valor próprio

Figura IV-7: Drstribuição dos autovalores em termos absolutos, indicando sob
a curva o volume do hiperelipsóide contendo todas as simulações.

Cliama a atenção na figula IV-7 o comportamento do método PP com a definição cle

t¡m volume pelo menos 6 vezes maior que os demais. Isto ocorreu devido a um excesso de

confiança do modelador no nrétodo. Ele considerou que a metodologia conigiria eventuais

distorções devido a um erro na escolha de um variograma sob os dados, fazendo com que ele

não desse a devida atenção a sua escolha. Entretanto o que aconteceu foi que esta escolha

desatenta de um variograma - linear com longo alcance - expandiu a dimensão do espaço de

soluções admissíveis. Isto ocorreu pois este método se utiliza da krigagem tanto na definição

dos limites de modificações em cadá ponto, quanto na propagação das modificações deste

ponto aos demais. Assim o variograma utilizado na krigagem foi preponderante às correções

trazidas pelos pontos pilotos n<¡ deconer da resolução do problema inverso. Posteriormente à

o!
9,-
as
.-ô."
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apresentação destes resultados foi pedido ao modelador refazer os cálculos com uma nova

escolha de variograma - desta vez exponencial com alcance menor que anteriormente -, o que

fez com que os novos lesultados se aproximassem dos demais métodos (vide figura IV-l "PP

com 'bom' variograma"). Estes dados entretanto não foram analisados aqui pois só foram

realizadas 30 sinrulações com este novo variograma, o que dificulta demais uma boa

amostragem estatística da matriz de covariância.

Vê-se, por esta discussão, a importância de uma decisão criteriosa sobre a

estruturação inicial do espaço de parâmetros, uma vez que ela define a dimensão dos espaço

de parâmetros admissíveis, juntamente com erro aceitável do modelo.

IV. 1.4 t ocalização espacial da maior incerlezt

Sabendo que o autovetor associado ao maior autovalor indica a direção de maior

oomprimento no hiperelipsóide definido pelos autovetores, o gráfìco da contribuição dos

parâmetros do modelo neste autovetor indicará qual a posição espacial mais influente na

definição da região de incerteza.

Na figura IV-8 pode-se ver a representatividade da regìão mais incerta para todos os

métodos, nela foram plotados num mesmo gráfico somente os parâmetros cujo valor absolut<¡

foi superior a duas vezes o desvio padrão da distribuição do primeiro autovalor para cada

método. Esta escolha visou definir estatisticamente os 5øla dos autovetores mais influentes,

forçando uma diferenciação matematicamente mais clara da região de maior contribuição ao

primeiro autovetor. Uma definição visual, qualitativa, desta região poderia ser leita

altemativamente,

Pocle-se notar que a região onde se concentra a maior contribuição dos parâmetros é

a regiâo sem condicionamento de transmissividade a noroeste do domínio, o que permite a

estes métodos maiof variabilidade local, sem restrição de condicionamento às medidas.

A exceção fica por conta dos métodos TF, SS e menos no SF. Estes métodos tem

como CaracteríSticA Comum uma menor compOsição percentual dO primeirO aUtOvalor e ttma

diferença entre o primeiro e o segundo autovalor mais sutil que os demais métodos (vide

figura IV-9), com isso a definição desta zona de maior influência fica mais diluída pelos

autovalores, principalmente os dois primeiros nos caso do TF e SF. Já para o SS

provavelmente também devido as carateústicas particulares deste método na geração cltl

campo, ela não chega a definir uma região preferencial de variabilidade - relembrando que SS

gera perturbações a cada iteração em todos os pontos de uma grade regular predelìnida' Col.no

't3



neste câso utilizaraln-se mais tle I00 pontos nesta grade, pode-se supor que a razão do seu

compoftamento pafticular esteja ligada a excessiva parametrização adotada em relação aos

demais métodos.
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Irigura lV-9 : Composição percentual dos dois primeiros autovalores para TPI

A distribuição espacial das medidas condicionantes e a distância de cada parârnetro a

este condicionamento certamente são fatores condicionantes da variabilidade. Analisando

entletanto somente a variâncìa de krigagem (figura IV-10), que considera a dificuldade de se

interpolar um ponto a partir <.lo variograma e das medidas condicionantes, observam-se zonas
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de forte variância condizente com a que é indicada pela ACPP, além de uma outra região

r:ontígua, a leste do tlomínio.

Deve-se notar que a ACPP se utiliza de dados que passaram por um duplo

condicionamento, tanto de Log T quanto de carga hidráulica, e portanto analisa não só a

dificuldade de estimação devido a distância dos pontos condicionantes, mas também a

metodologia empregada para resolver o problema inverso. Isto permite análises mais

específicas ao método empregado e a cada problema específico, onde a informação relevante

trazida pela carga hidráulica ( ou mesmo outra informação, como geofísica ) em relação a

dada pelo Log T é variável.

Com relação ao último ponto existem trabalhos (Wen et al. 1996, Capilla et al. 1998)

mostrando que a carga hidráulica traz informação relevante à resolução do inverso até um

cefto ponto, a parlir deste ponto não existe mais ganho de informação com a adição de mais

informação em carga hidráulica.

A análise da variabilidade pela ACPP utiliza concomitantemente toda a informação

disponível, o que permite uma definição mais abrangente das causas da incerteza.
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Figura IV-10: Variância de krigagem utilizando-se somente os pontos de

condicionamento em Log T (indicado por +). Feito com variograma
exponencial com alcance de 2808 metros.

A determinação da região de rnaior variabilidade é portanto não só uma característica
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da distribuição espacial das medidas condicíonantes, mas também da maneira conlo o método

modifìca a ìnformação original dos pat'âmetros para minimizar a função objetivo'

IV. L5 Análise Q-fatorial

A análise da inclinação da reta ajustada a cada parâmetro segundo a ordenação dada

pelo primeiro fàtor na análise Q-fatorial (S III. I .3. I ) ó resumida na figura IV- I I para os

parâmetros cuja inclinação foi maior que 2 vezes o desvio padrão da inclinação de todos os

parâmetros, para cada método respectivamente.

Comparando esta figura com a figura IV-8, estabelecida segundo os mesmos critérios

estatísticos na análise ACPP, vê-se que pelo menos 5 dos métodos inversos apontam

aproximadamente a mesma região de incefteza, com exceção do método CL, que não tem

parâmetros dentro deste critério na análise Q-fatorial.

.-... l- -*--.. -- .l

(¡.:.

t ._.

{tl
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15 20 25
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SSX MVO TF,'. SF PP( CL

Fìgura IV-l l: Delimitação da região com inclinação superior a duas vezes o desvio
padrão das inclinações de cada método.

Analisando entretanto o valor absoluto da inclinação (figura IV-12) vê-se que para

CL a variação total da inclinação não chega a ser superior a 2 (:l -(- l)) por cento, o que pode

ser interpretado como uma indicação que não existe nestes casos nenhum parâmetro que

contribua especialmente a incerteza.
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As cluas análises AC-'PP e Q-fatorial neste caso nos levam a conclusões scmelhantes:

e Existe uma zona a NW do domínio onde para a maioria dos métodos analisados a

incerteza é maior.

c A zona de maior incefteza é também função do método inverso empregado.

IV. L6 Análise clo caráter multinormal das simulações

A ACPP procuÌa os eixos do hiperelipsóide de espalhamento através de mínirnos

quadlados (equação lll-3), a exatidão da representação implica portanto a suposição de unra

distribuição multinormal$ <1as simulações utilizadas (Preisendorfer 1988; Menke I984)

Considerando a pequena amostragem estatística, os critérios matemáticos úgidos c¡ue

definem a multinormalidade não podem ser verifìcados. Uma aproximação usualmentc

utilizada em geoestatística é testar a normalidade da distribuição para alguns par'âmetros,

verificando o caráter normal do histograma ou a dispersão para pares de parâmetros .,rr

alguns pontos do domínio.

Na fìgura lV-13 pode-se observar os histogramas de Log T para aìguns dos métodos,

na maioria dos pontos analisados a distribuição poderia ser grosseiramente aproximada por

uma gaussiana, o que nos indica que a aproximação de normalidade não é tão rLtim

consideranclo cada ponto separadamente. Quanto a relaçào muitidimensional. tentou-se

abordá-la de duas maneiras.

A primeira procurou cararcterizü a normalidade como fèz Vasco et al. (1993) ivet

metodologia também em Gnanadesikan 1977), que entretanûo se baseou numa nuvem tle

dispersão mais abrangente, pois gerada por Monte Carlo sem restrições de condicionamento e

estruturação. A técnica descrita se utiliza da plolagem do Raio Vetor contra o quartil da

distlibuição de Chiquadrado, sendo considerada multinormal a distribuição em que este

grál'ico é bem ajustado por uma reta. O Raio Vector (rv) é definido como rv : XrC-l X, onde

Xêamatrizdedadosjádefinidano$lll-leCéamatrizdecovariância.Oproblemaque

tivemos aqui é que a matriz de covariância no caso dos métodos analisados no TPl, é próxima

de singular, de maneira que não podemos invertêJa.

A outra metodologia utilizada visa testar a influência da divergência da normalidade

nas análises ACPP e Q-fatorial, tentando estudar o que pode ocorrer quando esta hipótese de

nrultinormalidade não é respeitada. Para isto utilizamos um método robusto do cálculo do

volume do hiperelipsóide, ou seja menos sensível a valores extremos. Este método é chamado

ì A nrultinomralidade implica quc todas as combinações lineares de p¿râmeros são nomrajs

/¡l



"Mínimo Volume do Elipsóide" (MVE).pois determina as simulações que eventualmente

aumentam demais o volume do hiperelipsóide, e que podem portando serem consideradas

extremas com relação ao resto da nuvem de dispersão. Um desenvolvimento mais detalhado

desta metodologia se encontra no anexo E.
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Lembranclo que todas as simulações utilizadas na análise são equiprováveis uma

simulação anormal, no senfido de estar muito distante do centro do hiperelipsóide, pode

indicar uma zona do hiperespaço de parâmetros possíveis diferente e pouco explorada. Num

caso hipotético com duas zonas distintas, pode-se visualizála como na figura I-1, a notar,

mais precisamente, as duas zonas distintas no eixo dos parâmetros que correspondem à zona

hachurada no eixo y.

As impticações possíveis da existência deste tipo de simulação dentro do conjunto

equiprovável são:

I - A ACPP superestima o volume do hiperelipsóide influenciada por uma

observação que foge a normalidade. Com isso o espaço de parâmetros possíveis

explorado quando se fazem resimulações é maior, podendo conter tamMm zonas

que não satisfaçam o modelo (veja novamente a figura I-1, por exemplo entre as

duas zonas possíveis de parâmetros).

2- Por outro lado uma nova zona do espaço admissível dos parâmetros poderá ser

explorada após a separação do conjunto inicial de simulações em dois conjuntos

distintos de soluções possíveis. Considerando por exemplo resimuiaçòes

utilizando como campo médio não mais a média global de todas as simr.rlaçòes,

mas o baricentro de cada uma destas regiões definidas por seu subconjunto de

simulações.

Procurou-se então a partir da determinação destas simulações anormais por MVE

recalcular-se o volume do hiperelipsóide por ACPP sem estas simulações, a fim de confitmal'

que o decaimento do volume é substancialmente maior para estas simulações do que para as

demais.

Na figura IV-14 apresenta-se para o método CL o cálculo das distâncias de

Mahalanobis e Robusta (vide anexo E), indicando que a simulação de número 25 é uma

simulação anormal pela indicação robusta enquanto as de número 32 e 84 poderiam

eventualmente serem consideradas como anormais pois estão no limite dos 2.57o extremos da

distribuição a partir do centro do hiperelipsóide calculado de nraneira robusta.

Na figura IV-15 apresenta-se o volume do hiperelipsóide calcuìado pela ACPP com a

eliminação de algumas simulações (cujo numero é dado no eixo das ordenadas) do conjunto

inicial.

Como se pode comprovar, o volume diminui mais fortemente com a eliminação das

sinrulações indicadas pelo MVE do que pala outras simulações tomadas aleatoriamente. Isto

indica que mesmo com uma relação entre quantidade de parâmetros e simulaçÒes
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desfavorável (imposta pelos dados de que dispomos) é possível, após reamostragem e análise

MVE, detectar e explorar duas regiões não contíguas do hiperespaço de parâmetros possíveis.

tJl ...

+ :\lV" FVIV

$o\,fñôô^\ôô
indice da simulação

Figura IV-14: Distância de Mahalanobis e Robusta em relação ao centro do
hiperelipsóide. As simulações de número 25,32,84 são extremas
segunda a distância robusta para o método CL.
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Figura IV- 15: Variação do volume definido pelo hiperelipsóide com a eliminação de

uma, duas ou três simulações. O eixo das abscissas indica qual dentre as

cem simulações disponlveis foi retirada para o cálculo do volume
indicado nas ordenadas.

Fazendo o mesmo tipo de análise para os demais métodos t€m-se a indicação de 3 a 6

simulaçôes que se situam além da nuvem contendo 97.57o dos casos.

Este parágrafo nos mostrou que através de uma estimativa robusta da distância em

relação ao centro da nuvem de dispersão definida pelo hiperelipsóide pode-se detectar

simulações que comprometem a multinormalidade do conjunto. A existência de tais soluçòes

pode levar a uma superestimação da incerteza de um lado e a exploração de uma nova região

do espaço de parâmetros possíveis de outro.
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IV.l.7 Testes numéricos de resimulação

A fim de deixar mais claro cada um dos passos intermediários necessários à

realização de uma resimulação segue um fluxograma esquemático que reflete também os

diversos programas de computador que foram desenvolvidos ao longo desta t€se' Acompanha

uma aplicação com figuras referent€s ao mélodo CL no TPl.

I ) Preparação dos dados para a análise ACPP com a escolha da reamostragem a ser

utilizada em função da disponibilidade de simulações equiprováveis. Vide figura

IV-3 "reamostragem base 1". Cálculo também da média e variância sobre a grade

original para posterior utilização na resimulação. Vide figura IV- 16.

2) Realização da análise ACPP com a determinação dos autovetores e seus

autovalores associados. Interpretação dos resultados sobre a inceneza.

3) Estudo variográfico dos autovetores com a definição do variograma (vide $

III.l.2.l.d) que será utilizado para a interpolação de lodos os autovetores na

mesma grade que os dados originais. Vide figura III-2 para os l0 primeiros

autovetores,

4) Interpolação dos autovetores sobre a grade original através de Krigagem

ordinária sobre os 4 pontos mais próximos utilizando o variograma definido no

item 3.

5) Definição do pèrcentual da variância original a ser retido com o corle aos K

primeiros autovetores e escolha da variabilidade desejada na resimulação pela

inclusão ou não do ruído branco (o termo e ([,¿) na equação III-23). Caso se

deseje uma resimulação condicionada deve se escolher também o desvio aceito

em cada ponto de controle (o termo oj na equação lfl-24 e ll[-25).

6) Realização da resimulação com rejeição das tcntativas que não satisfazem o

condicionamento. Vide figura IV-17 b para € (EÐ - 0 e oj : 1.3 com 99Vo da

variância retida nos K primeiros autoveûores.

A diferença observada entre a simulação original e a resimulada, respectivamente

representadas na figura IV-l7a e l7b, decorre nest€ caso do ajuste automático do variograma

por mínimos quadrados, o que é uma característica particular do método CL. Este ajust€ levou

a não consideração de alguns pontos com valores numéricos distantes da média geral dos

valores condicionantes, vide os símbolos *, f , X na figura lV-18'

Considerou-se entretanto que estes pontos deveriam ser considerados na resimulação

pois contém informação relevante, principalmente por estarem caracterizando zonas de
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poucos dados. Esta cliscrepância local entre o campo médio c os valores condicionantes

dificulta o condicionamento na resimulação ao gerar diferenças entre estes campos que

chegam em alguns pontos a ser superiores a duas vezes o desvio padrão em tng T, vide

figura IV-18 conjuntamente com W-16b. Por este motivo o limite de aceitação de o¡ utilizado

passou de um fator multiplicativo do desvio padrão a cada ponto para um valor fixo*. de 1.3

tog T, a fim de permitir que o condicionamento tivesse uma margem de aceitação mais larga

ao redor da média (vide equação III-24).

Observa-se nas figuras IV-17 e IV-l9a,b,c que a resimulação condicionada alterou as

feições originais, modifìcando também o histograma dos resíduos no sentido de diminuir as

grandes discrepâncias com os pontos de condicionamento. Isto se realiza de maneira mais

fácil quando deixa-se uma maior margem de manobra para a resimulação, realizando o corte a

95Vo (lY -19c). Estas diferenças se repercutem mais signifìcativamente em algumas regiões,

vide figuras lV-l7a e l7b na região central ao norte, aproximando a resimulação dos valores

condicionantes. Isto é um resultado interessante, ainda mais com este valor a princípio

elevado de aceitação da diferença entre a média e o valor resimulado!

Como dito anteriormente, a utilização do ruído branco para completar a vat'iância

descartada no corte aos K primeiros autovetol'es, segundo a equação III-24 pode levat .t

geração de resimulações muito energéticas. Na figura IV-20 vê-se duas resimulações corrt

adição do ruído branco considerando no item a) um corte com K autoveÛores representando

95Vo da variãncia original e adição dos 57o restantes através de um ruído branco com estâ

variância, a resimulação neste caso é visivelmente muito energética; no item b) representa-se

somente 957a da variãncia, neste caso pode-se considerar que a resimulação filtra uma parte

das variações de pequena escala; no item c) representa-se 957o da variância mais SVo contidos

num único autovetor extra (vide equação III-26 no SIIL1.2.2), com isso pode-se obter a

mesma variância que o processo original sem a geração de imagens muito energéticas.

Se for estipulado como objetivo a obtenção de resimulações condicionadas que

rcnham, num conjunto de realizações, a mesma variância que as simulações, então a melhor

maneira será utilizar, ou a maneira proposta na equação III-26, ctu aumentar para pelo menos

997o de representatividade nos autovetores mantidos.

Além destas maneiras já discutidas de se realizar a resimulação uma outra integrando

a solução de um sistema de equações e uma certa aleatoriedade foi imaginada, entretanto por

falta de tempo para seu desenvolvimento ela foi deixada para um crabalho posterior.

" E$fe limite foi definido por tentativa e eno em função da obtenção de condicionamento, sendo de$cartados os limites que

após 5000 conjuntos aleatórios testados não possibilitaram o condic¡onamento.
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a) Câmpo Log T médio
das I 00 sim u laç ões

Variação de Log T
nos ponlos de controle

b) Dcsvio padrão (Log T)
das 100 sim u laç ões

15 20 25

L este (K m)

Figura IV-16: Para o método CL no TP1: a) Campo médio sobre as 100 simulações na
escala de cinza- e valor nos pontos de controle nos símbolos. Notar que
no símbolo quadrado estão representados todos os tons de cinza.
indicando'um condicionamento somente parcial deste método. b) Desvio
padrão sobre as 100 simulações. Todos os valores em Log T.
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a) Uma simulação original

15 20
Leste (km )

b) Uma res¡mulação

Figura IV-17: a) Uma simulação original método CL; b) Resimulação feita com 997o
de variância retida, sem adição de ruído blanco e com
condicionamento aceitando desvios de afê +1.4 Log T. Notar que o
condicionamento na resimulação induziu maior proximidade com os
valores condicionantes (malhas mais claras ao norte e ao centro),
regiões mal condicionadas nas simulações oliginais.
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Figura IV-19: Histogramas do resíduo entre dados condicionantes e :

a) simulação oliginal , b) resimulação a 99Vo variãncta, c) resimulaçao a

9-5olo da vu¡iância.
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a) Resimulações com corle a 95Eo e ruido branco completândo 57¿ de varjânciâ

c) Resimulações com corte a 95Va con como m ais um âùtovetor
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Figura IV-20: Duas lesimulações feitas com diferentes maneiras de adicionar a variância
clescartada no corte a K autovaloles pala: a) Corte a 95Vo + 5o/o t'uitlo
branco, b) Corte a95Vo, c) Corte a95Vo + 5Vo como um autovetor extra.
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Escolhemos o método SS como exemplo para explorar outros detalhes da elaboraçào

da resinrulação pelo bom ajuste que este método conseguiu nos pontos de controle em

contraste ao nrétodo CL citado anteriormente,

Pode-se observar na figura lY -21 o bom ajuste expresso pelos baixos resíduos do

campo médio em relação aos pontos de controle (item a), bem como a feição caracteústica do

desvio padrão para este método (item b) fruto da metodologin adotada ivide $ IIl.2.6t e no

item c, um exemplo de simulação que servirá como termo de comparação visual com as

resimulações.

A possibilidade de explorar o hiperespaço de parâmetros em busca de novas soluçôes

para o problema invorso por resimulação é certamente limitada, uma vez que esta está restrita

a variar, ou o centro do hiperelipsóide através da mudança do campo médio, ou a dimensão do

mesmo variando o comprirnento dos eixos do hiperelipsóide, a direção destes eixos uma vez

calculada é mantida fixa.

Dada entretanto a rapicJez com que se realiza a exploração deste espaço pela

resimulação, esta possibilidade de exploração direcionada do espaço de parâmetros pode ser

interessante por duas razões:

. Em busca de outras simulações que tenham a possibilidade de responder aos

critérios de condicíonamento ern [,og T gerando posteriormente soluções clo

problema inverso

o Como uma maneira de conhecer as limitações das simulações iniciais face a

novos dados de condicionamento ou novos critérios de aceitação.

Para explorar o espaço de parâmetros além dos limites do hiperelipsóide inicial,

pensou-se em explorar o termo aleatório "A" na equação III-23, que defìne a valiância das

resirnulações através do dimensionamento dos eixos do hiperelipsóide. A princípio este tenno

é gerado com distribuição uniforme' i dentro do intervalo I- #À,¡ , ./3L¡ 1 para qr" ut

resimulações tenham, em esperança num conjunto de realizações, a lnesma variância que as

simulações. Este termo poderia então passar a variar entre t-J4fk , !A\ I caso se

deseje explorar uma zona maior do espaço de parâmetros, ou t- "/f , ./f ¡ I no caso de ser

interessante restringir a busca nas proximidades das simulações iniciais.

Na figura IV-22 vê-se três grupos de duas resimulações para o método SS

representando estas três possibilidades. Todos elas foram ajustadas com um erro máximo nos

rt Uma variação gaussiana com va ância equivalerte praticamente Íão ¡ìltera a d¡stribuição final d¡l variávei resinlulada.
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pontos de controle de 0.5 Log T e a recomposição feita a partir de um corte a 99Vo da

valiância nos autovetores. Percebe-se a existência de uma diferença clara entre o uso de uma

valiância menor (IV-22 a) com uma imagem mais suave, e as duas outras possibilidades

mostradas (lV -22 b, c), estas mais semelhantes entre si. Como se vê, o uso de uma variância

superior a necessária para obter em esperança a mesma variância não alterou as imagens de

forma considerável. Entretanto o esforço computåcional despendido para encontrar estas

soluções foi bem superior, como indica o número de resimulações recusadas para a obtenção

de duas resimulações condicion adas'. Tnro para a resimulação com A variando a tfi . S:

para a resimulação com A varianclo a t./3)"¡ , e 3373 vezes para a resimulação com A

variando a tJ4Àk . Note-se que neste último caso o tempo de cálculo num PC com pentium

a l66uhz foi de l3 minutos, enquanto para as outras foi de segundos.

O custo implicado numa busca de soluções num hiperespaço maior -fator

multiplicativo de À maior - e os beneficios que podem daí decorrer devem ser analisados caso

a caso. Enquanto no exemplo citado para SS, onde o ajuste inicial das simulações é

satisfatório e a variância dos parâmetros pequena, tem-se dificuldade de se encontrar

resimulações condicionadas, para o método CL ocorre o itlverso. Ou seja, o ajuste inicial é

ruim e para um ajuste a 1.3 tog T a 997a da variância nos autovetores, o número de

resimulações recusadas, é invertido em relação ao caso precedente: 166 tentativas pala

. t:--
permrtrclo) para + {^k .

A partir destes dois exemplos vê-se que existem vantagens e desvantagens de

aumentar o hiperespaço de busca de soluções, que dependem do ajuste inicial e do ajuste

possível nas resimulações.

Pode-se interpretar esta difèrença considerando que o método SS encontrou unr

mínimo da função-objetivo pronunciado a partir da esfiuturação dada a seus parâmetros, e

portanto as regiões vizinhas não satisfazem tão bem ao condicionamento, enquanto CL com a

sua estruturação, ainda está num patamar de ajuste da função-objetivo mais grosseiro, onde

outras boas soluções altemativas com esta estruturação se localizam mais distantes da média

inicial das simulações.

Para se ter uma idéia da variabilidade gerada num conjunto de resimulaçòes

apresenta-se na figura IV-23 a diferença entre um conjunto de 100 simulações e 100
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resimulações para a média, o quanill'+ de 25Vo e o de 75Vo. Para facilitar a visualização sà<r

mostrados somente alguns pontos aleatoriamente distribuídos que foram numerados e

apresentados como uma curva contínua, mesmo se eles representam pontos dispersos e não

contíguos no domínio espacial.

A interpretação destas curvas indica que a diferença nestes três pontos da

distribuição é baixa - infelior a 0.3 em lng T- para todos os métodos exceto Para o PP. Neste

caso devido a grande variabilidade gerada por este método neste TP (veja discussão no

$rv.1.3).

Pode-se observar tambóm que efetivamente a diferença da esperança de cada malha

sobre um conjunto de simulações e de resimulações é próxima de zero.

i+ O cluartil ind¡cî o valor em que a fdc alcança uma cefa porcentagem dos dados. Por exemplo se o quaaile dc 257. -2..ì
então 25ø¿ d¿ìs ¡mostÌâs são ¡ feriores a 2,3.
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a) Câm p0 de Log T módio das simulações

Residuo entre a média de 100
sim ulações e o valor de controle

(S 'o'o ro'oos )
-0.05 lo 0.05

I h o.ot to o.ro )\-/

b) Desvio padrão das 100 simulações

c) Uma simulação original

Figura IV-21: Para o método SS no TPI: a) Campo médio sobre as 100 simulações na
escala de cinza- e valor nos pontos de controle nos símbolos; todos os
valores em Log T. b) Desvio padr'ão sobre as 100 simulações. c) Uma
simulação original.
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Figura IV-22: Duas resimulações mostrando a variação das dimensões do espaço de busca
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IV, 1.8 AplicLrção da resimulação para {ljuste da piezometria de TPI

A possibilidade de utilizaçâo das resirnulações diretamente como uma possível

solução do problema inverso foi testada através da solução clo problenra diretos$.

Para homogeneizar a comparaçâo estipulou-se o domínio do modelo como o domínio

já definido para a inter-comparação, as condições limites foram escolhidas então diretanìente

a partir dos dados de carga hidráulica disponíveis inicialmente ao participantes do TPl,

tomou-se, como fizeram todos os métodos, condições de potencial imposto, ou seja condições

de contomo de Dirichlet. Obtiveram se assim para cada um dos métodos sob as mesmas

condições, l0 soluçoes riiretas para äs simulaçõres produzidas para o TPI e l0 para as

resimulações produzidas a partir destas.

Na figura IV-24 tem-se os resultados médios obtidos para o erro médio(el), o eno

absoluto, quer dìzer em módulo (abs), e o erro quaù'ático (e2) da carga hidráulica, somente

nos pontos de controle, e na figura IY -25 a velocidade máxima média. Estas fi-eLrras nos

mostram a pequena variação médìa enlre as soluções enr carga hidráulica obtidas a paftir das

simulações originais (descritas somente pelo Nome) e a partir das resimulações (descritas por'

Nome-acpp). Como pala cada método separaclamente observa-se clue as linhas são paralells,

conclui-se de um comportamento equivalente entre os dois grupos de simulaçires, cprcr dizer,

ambas satisfazem os critérios de erro adotados de maneira equivalente.

Na figura IV-26, tem-se um exemplçr lelativo ao método MV da variabìlidade quc

pocle oconer entre campos no rcsíduo enr calga hidrúulica entre difcrentes crmpos de l-og 'l'.

simulados pelo inverso geoestatístico e pelas resimulações.

Analisando-se entretanto o comportamento gtobal destas figuras observa-se c¡ue

existe uma grande variabilidade entre os métodos. Percebeu-se qr.re ela não esta assocìacla

somente a capacidade do método em encontrar um bom campo de Log T, mas tambél¡r n<r

acoplamento dado por cada método entre a resolução numérica do fluxo e a determinação do

domínio nrodelado com suas condições de borda.

Assim nâo se considerou possível realizar-se uma comparação entre os métodos a

partir de um mesrro domínio com as mesmas con<.lições ao limite, uma vez que o campo de

Log T de cada mé¡odo proposto foi geraclo para ajustar aos dados na suas condições de borda.

A comparação apresentada deve ser vista poftanto de fbrma mais qualitativa.

$N Desenvolveu-se para isso um progranÌâ de irìterlìrce quc gclou as condulivi<Jades conespondentes íl cadl ¡nalh¿Ì do
progtanìa VisualModilow que re¡i¡z¿rviÌ ell{lio â solução do probìcm¿ dircto.
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IV.2 llcsuitados dos tcstcs sobre ll'P 4

A elaboração sintética deste TP visou gerar i'eições de maior condutividade

hidr¿iulrca com ilimenscles relativamente pequenas, dentro de um meio nlenos condutivo de

rnaior djmensão (vide anexo C para as f'eiç:ões tlo canrpo sintético). Ceologicamente isto

tepresenta nm cenhrio de paleocanais com uma sedimentação condutiva cortando uma outra

f'orrnação geológica menos condutiva. No valiograma médio estâs feições aparecem na rápida

subida até o pata¡nar cle variância como pode ser vist<t na figura IV-27.

Os participantes deste TP dispunham, neste caso, além <Ja inf'ornração de 4l pontos

de l,og T e 41 de carga hidráulica, de dados relativos a testes cle bombeamento sintéticos, os

dados refe|enles a realidade sintética gerâda estão na tabela C-l no ¿inexo C. Difèr'entenrente

do 'lPl, aqui os dados relativos à carga hidráulica foram gerados considerando também uma

zona de recarga que poderia sel interpretada â partir da análise dos 4l pontos de nleciidas da

carga hidráulica. Na tabela lV-3 apresentanr-se os dados de construção original clas

simuLações e os d¿rdos das reamostragens t¡tilizadas.

Devido a dr'ástica ledução na quantida(le cle prtrânretlos analisada - após a

reanìostr'âgcrìr anaiisa-se em alguns casos nìenos de 0.lo/o dos parâmetlos origtnais- e

possível que as intelpretações contenhanl algum artifício aleatório que clesapareceria numa

amostragem maior.

o.5

o.o
o 3000 6000 9000 1?ooo 1áoao

Distância (m)

Figura iV-27:Variograma experimental médio de todas as simulações fèitas por cadr
mótodo inverso sobre TP4 (de Zimmeman et al. 1998).
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Tabela IV-3 - Calacteústicas dos dados originais e reamostrados para TP4

Método' TF SF CL MV SS PP

\ílmero simulacões eou iprov 50 50 100 r00 75 75

{ílmero total de malhas 16384 16384 t764 24264 3600 6724
Percentual de malhas no domínio 659o 65Vo 7OVo 60Vo 787o 667a

\úmero efetivo de maìhas utilizado 99 99 88 t92 8-5 72

\úmero de malhas (o/o da inicial)
ìnós resmostrâsem

O-61o 0.6Vo 5Vo O.07Vo 2.3Vo l7o

Número de Linhas/Colunas
ori qinais

128 I 128 t28 I 128 42t42 162 I t52 50 t60 82/82

Número Linhas/Colunas
reâmrìsfrâalâs

9t10 9^0 t2/16 tl tt2

Iamanho original da malha na
lireção X (metros) (leste)

234.4 234.4 600 200 400 de 250
a 650

famanho original da malha na
lirecão Y (metros) (norte)

234.4 234.4 600 250 400 de 250
a I150

famanho reamostrado da malha na
lirecão X

2578.4 2578.4 2400 1600 2400 le 2000
a 5200

lamanho reamostrado da malha na
lirecão Y

2578.4 2578.4 2400 2000 2400 Je 2000
a 9300

\mostras por alcance do
ta¡iog¡arña

r.33 1.94 1.02 o.57 0.88 2.03

)atamar do variograma
:xnonencial*

6.28 3.98 2.t2 1.97 2.09 2.99

\loance do variograma exponencial
lmetros)

3320 2715 2128 1046 1497 3044

+ TF -Transformada de Fourier, SF -Simulação Fractal, CL - Cokrigagem l-inear,
MV - Máxima Verosinrilhança, SS * Simulação Sequencial, PP - Pontos Pilotos.

*Para o variograma sobre os dados verdadeiros o ajuste indica, considerando o ajuste de
uma função exponencial um patamar de Log T: 2.18[m2lsì e alcance : 2063[m]; e

consideranclo o ajuste de uma f'unção de Bessel um patamar de Log T- 2.15[m2ls] e alcance =
l4O0[m]

99



't*

rr-
N
\-*

IV.2. I Amostragem estatística e reamosragem

A definição da amostragem neste TP foi mais clifícil pois os variogramas indicam

numericamente um alcance menor que no TPI (vide figura IV-27 e fìgura IV-l). Neste caso a

amostragem deve tentar equilibrar duas relaçôes que apontam direções opostas : número de

simulações por amostragem dos parâmetros e número de parâmetros por amostragenr do

alcance do variograma. A primeira, limitada pelo número fixo de simulaçôes disponíveis,

indica que quanto menos parâmetros melhor a amostragem global sobre o domínio, jir a

segunda, limitada pelo alcance do variograma nas simulações, indica que quanto rnais

parâmetros incluir melhor a representatividade do variograma (e seu alcance). Se no TPI os

dados permitiam uma melhor definição do alcance do variograma com os dados amostrados.

no TP4 isto não acontece para alguns dos métodos. Com isso no TP4, adotou-se uma relaçâ<r

de compromisso diferente para cada método na escolha da reamostragem, como pode ser vistù

na mbela IV-3 e na figura lV-28 - a notar que SS e LC simularam sobre uma gratle

rotacionada de aproximadamente 45 graus em relação aos eixos -,

Em casos futuros, o ideal será poder ou obter-se mais simulações para começal a

análise, principalmente quando o alcance do variograma é relativamente pequeno ent relaçiìo

ao tamanho do clomínio, ou altemativamente dirninuir o tamanho do domínio de interesse,

considerando-se que o tamanho da grade resta fixo uma vez que é a escolha 'a priori' qLre

melhor representa a realidade.
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IV.2.2 Decomposição espectral

Na figura IV-29 temos a decomposição espectral relativa a TP4, observa-se que o

comportamento entre os dilèrentes métodos não segue a mesma ordem que no TP I . SS

continua a ser o método que melhor distribui a energia, CL e TF seguem próximos deixando

MV, SF e PP como um grupo que distribui a variância de maneira mais concentrada em

poucas direções do espaço de parâmetros. Entretanto, como a ordem crescente de distribuição

varia em função do percentual de variância analisado, uma análise mais detalhada da

distribuição da variância fica complicada, ainda mais considerando a distorção provocada

para ajustar todos os métodos sobre o mesmo gráfico.
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1V.2.3 Volume do hipelespaço de parâmetros admissíveis

O volume do hiperelipsóide (vide tabela IV-4) indica novamente que PP é o mérodo

que encontra soluções dentro do hiperespaço de parâmetros mais amplo, e neste caso não

pode-se dizer que isto seja devido a uma escolha errada de variograma como no TPl. Istt¡ leva

a interpretar esta característica, de encontrar soluções equiprováveis o mais distantes entre si,

como algo intrínseco ao método.

Os demais métodos definem volumes que são muito mais variáveis entre si do que no

TPl, onde após PP todos os métodos estão próximos o suficiente para não se notar diferenças

significativas com relação ao espaço de soluções possíveis encontrado.

Tabela IV-4: Volume do hiperelipóide definido pelos parârnetros das soluções
equiprováveis

Método MV TF SS SF CL PP

Volume do hiperelipsóide 4.3 12.3 t6 28 50 t02

Na fìgura IV-30 tem-se uma representação gráfica da composição do volume. do

hiperelipsóide, detalhando a contribuição de cada autovalor. Pode-se notar aqui tambem a

diferença no comportamento dos diferentes métodos en relação ao índice dos autovalores.

;PP
.CL

--.- SF

""*SS
-{$ TF

-.-¿-*MV

31 41 51 61 71 81

Indice percentual do autovalor

Figura IV-30: Valor absoluto do autovalor em função do seu indice
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lY .2.4 Localização espacial da maror incerteza

Na fìgura IV-31 pode-se ver a localização espacial das regiões mais influentes na

variabilidade das simulações, existe uma cena consistência na indicação de todos os métodos

na região oeste.

Existem entretanto questões abertas considerando a explicação do comportamento de

PP, que apesar de conter 3OVa da variabilidade no primeiro autovalor indica zonas próxima a

pontos de medida e não contíguas.
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Figura IV-31: Posicionamento da tegião de maior contlibuição no primeiro valor para

TP4. Só os 57o extremos da distribuição de cada método são mostÌados.
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IV.2.5 Análise Q-fatorial

Na figura IV-32 tem-se para todos os métodos a localização dos parâmetros cuja

inclinação da reta ajustada aos fatores (ordenados segundo o maior fator na análise Q-

fatorial), f'oi superíor a duas vezes o desvio padrão. Ela nos indica a mesma região a oeste que

a análise segundo o maior autovetor da decomposição ACPP. A exceção vem novamente do

método PP, que tem entretanto valores de inclinação muito baixos (de -0.4 7o a 0.4 Vo), o que

representa que nenhum parâmetro se sobresaiu enquanto o mais incerto.
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Lestc (Km)

SS X MV o Ttr /.\ ¡5 l-.ì PP rf CL t

Figura IV-32: Delimitação da região mais influente segundo a indicação da análise Q-
fatorial.

A análise Q-fatorial parece ter dificuldades em extrair zonas de maior incerteza dos

conjuntos equiprováveis menos energéticos, como ocorreu para os métodos CL no TPI e

aqui para PP. Exceto por estes dois casos, vê-se uma consistência na delimitação da zona

mais incerta segundo as análises ACPP e Q-fatorial, indicando que a questâo da nào

linearidade mais ou menos fone dos dados não foi suficiente para que uma das metodologias

se sobressaí-se na detecção da zona mais incerta.
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IV.3 Resultados dos testes sobre WIPP Real

Todos os testes foram realizados a partir do ultimo conjunto equiprovávet realizado

para cumprir as exigências legais sobre WIPP.

Na figura IV-33 pode-se analisar as características do campo médio de Log T deste

conjunto, bem como o desvio padrão de cada malha individualmente.
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lV.3.l Reamostlagenr e condicionamento

O modelo adotado continha 10800 malhas de dimensões variando entre 100 e 800

metros, tanto na <.lireção X quanto Y. Seguindo a rnesma metodologia discutida no $ IV. l.l
realizou-se a reamostragem mostrada na figura IV-34 que contém 182 malhas. Nela pode-se

notar não só a diferença no espaçamento, mas também os pontos de condicionamento,

simbolizados de maneiras diferentes caso estivessem a mais de 100 metros de um ponto

amostrado. Neste caso considerou-se que o condicionamento da resimulação dificilmente

corresponderia à média das maiores grades, deixando-se assim estes pontos sem controle de

condicionanrento.
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1V.3.2 Localização espacial da maior incefteza

Realizou-se as análises ACPP e Q-fatorial, apesar da dificuldade decorrente da

possibilidade limitada de obter ao mesmo tempo uma arnostragem satisfatória tanto da

amostragem eståtística da função de covariância quanto das menores feições. Como já

discutido no $IV.2.1, isto fica mais crítico nos casos onde a disponibilidade de sirnulações é

duas ordens de grandeza nrenor que a quantidade de parâmetros utilizadas no modelamento. A

interpretação nestes casos deve ser mais qualitativa que quantitativa.

Na figura lV-35 vê-se num mesmo gráfico as zonas mais influentes segundo a

análise ACPP marcadas ì<, e as zonas mais influentes segundo a análise Q-fàtorial marcadas

A. As duas zonas delimitam a grosso modo a região que flutua, nas diversas simulações, entre

a zona de alta e de baixa transmissividade, cada uma simulada com um variograma de alcanoe

diferente (vide $III.3.2).

Um dos pontos intlicados pela análise ACPP no centro, corresponde a uma região de

alta transmissividade delimitada pela informação transiente ao redor do poço vizinho (um dos

pontos de controleX Lavenue 1998)..Esta região a¡rarece também na figura lV-33, no clesvir,r

padrão dos parâmetros, indicando a influência desta região na inceneza global do modelo.
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1V.3.3 Teste numérico do uso da resimulação para solução do problema inverso.

Diversos tipos de resimulações diferentes foram feitas visando testar se certas

características específicas teriam um interesse particular para serem usadas como campo

inicial na solução do problema inverso pelo método dos Pontos Pilotos. O decaimento da

função-objetivo, calculada como o resíduo sobre as cargas hidráulicas nos pontos de controle,

foi o critério utilizado para avaliar o interesse de cada uma destas resimulações na solução do

problema inverso.

Todas as resimulações ACPP, aqui discutidas, foram geradas após ter sido realizada

a reamostragem, a decomposição nos autovalores e autovetores - mantendo os autovetores até

99Vo da v ariãncia total -, e a krigagem dos autovetores para readquirir a mesma densidade de

malhas da amostragem inicial.

Utilizou-se primeiramente um campo de Log T Krigado - somente a partir dos dados

condicionantes -, como valor médio utilizado na resimulação. Quer dizer, o ponto no

hiperespaço dos parâmetros que define o centro do hiperelipsóide de espalhamento das

soluções deixou de ser dado pela média do conjunto das simulações equiprováveis, e passou

a ser dado pelo campo krigado. Um exemplo de resimulação é dado na figura IV-36.
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Fìgula IV-36: Resimulação feita a partir da média calculada por Kligagem.
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Uma segunda tentativa de resimulação foi feita utilizando-se agora a média de todas

as simulações equiprováveis como o centro do hiperelipsóide, da mesma maneira que descrito

no $lII.l.2. Na figura IV-37 tem-se um exemplo de resimulação assim gerada aceitando um

desvio de até 3 vezes o desvio padrão de cada parâmetro. Para condicionar duas desus

resimulações com o uso do ruído branco cobrindo somente lVo da vanância necessitou-se de

615 tentativas, o que tomou l0 minutos num PC166 Hz.
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5 oir,an.illxr) 15 20

Figura IV-37: Resimulação baseada sobre a médþ geral das simulações

Pode-se notar neste caso, chamado resimulação tipo 2, que há um ganho de

variabilidade em relação a resimulação anterior, chamada rcsimulação tipo I '

Com relação ao decaimento da função-objetivo tem-se na figura IV-38 a variação

desta para diferentes tipos de campos de l,og T em função do índice das iteraçôes,

representando cada uma um ponto piloto adicionado prua a solução do problema inverso.

Pode-se notar que a simulação - feita segundo a explicação do $ III.3.2 - começa com o menor

valor da função-objetivo, mas a resimulação tipo 2 após 3 iterações, e a tipo I após ll
iterações, já estão mais próximas da convergência. Esta entretanto só se fará nos três casos

após 50 iterações. Isto nos indica que os dois tipos de resimulações podem ser utilizados

como campo inicial satisfatoriamente.
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Figura IV-38: Variação da função-objetivo para diferentes tipos de campos de Log'l'em
finçào <1o índice das iterações, representando cada uma um ponto pilokr
adicionado para a solução do problema inverso.

A solução tinal do problema inverso com a utilização da resimulação .tipo 2 é

apresentado na fìgura IV-39.
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Figura lV-39:Resultado do problema inverso com a utilização da resimulação tipo 2

como campo de Log T inicial.
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CONCLUSÃO

Dada a impossibilidade de obter em hidrogeologia uma descrição exata do fluxo da

água nos aqüíferos, este trabalho mosrou o interesse de definir a caracterização do nleicr

geológico através de um problema inverso. Dentro dos métodos existentes para sua solução

interessou-se especialmente pelos rnétodos inversos geoestatísticos. Estes mélodos

caracterizam a estruturação da condutividade hidráulica por funções de covariância,

mimetizando meios complexos e permitindo a gemção de um conjunto equiprovável de

simulações que satisfazem tanto as medidas de condutividade quanto de carga hidráulica.

Fez-se uma breve revisão de alguns métodos ufilizados para acessar a incerteza de

um modelo, situando-se a particularidade das análises ACPP e Q-fatorial de trabalhar

diretamente com a mâtriz de covariância empírica C, destacando compoftamentos globais de

um conjunto de soluções equiprováveis.

A partir de conjuntos equiprováveis de soluçôes inversas geoestatísticas foram feitas

decomposições ortogonais através da Análise de Componentes Principais de Processo (ACÞP¡

e de unra análise Q-fatorial, em ambos, os parâmetros analisados definem a transmissividade

em cacla malha do modelo discreto.

A ACPP, considerando concomitantemente o volume representativo de ca<la

patâmetro, estabelece como uma combinação linear dos parâmetros iniciais novos parâmetros

de variância decrescente através dos autovetores e autovalores de C. A análise do maiol

autovetor permite então a detecção dos prìncipais eixos de dispersão dos parâmetros iniciais

de maneira compacta e rápida. A análise fatorial Q-modal ordena as soluções segundo a

diteção de maior incerteza, analisando através do compoftamento dos palâmetros dentro desta

ordenação, quais aqueles que contribuem mais fortemente para a incerteza.

Ambas estas análises foram aplicadas a seis métodos inversos (CL, TF, SF, SS, PP,

MV) em dois problemas sintéticos (TPl e TP4). Em quase todos os casos estas análises forum

semelhantes quanto a indicagão das zonas mais incertas, Estas zonas se encontraram distantes

dos pontos de medidas e se mostraram consistentes às características particulares de cada

método na geração do conjunto de soluções equiprováveis. Esta interyretação mosua que

ambas as melodologias não são rnuito sensíveis a uma eventual não linearidade nos dados. A

análise Q-fatorial entretanto mostrou dificuldades em extrair zonas de maior incerteza dos

conjuntos equiprováveis cuja variabilidade se concentra em componentes de maior período.

ou seja menos energéticas como ocotreu para os métodos CL no TPl e PP no TP4.
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Devido a pouca disponibilidade relativa de informação para um cálculo mais preciso

de C, expressa pelo pequeno número de sinrulações (entre 50 e 100) em relação ao número cle

parânretros do modelo (entre l2l0 e 16384 segundo o método), esta análise foi aplicada sobre

uma amostÌagem regular dos parâmetros simulados inicialmente, Mostrou-se que mesmo

analisando uma fração (de 0.6 a l07o) dos dados a zona de maior incerteza perrnanece estável,

desde que a amostragem tome ao menos um parâmetro por alcance do variograma. lsto

decone da estruturação geoestatística imposta ao conjunto equiprovável e ao fàto desta

análise ser semi-quantitativa. Para a recomposição da mesma grade original, foi proposta a

utilização da krigagem ordinária dos autovetores a partir dos 4 pontos mais próximos.

A comparação entre diferentes modelos através da análise da distribuição da energia

pelos autovetores é outra aplicaçâo possível da ACPP. Mostrou-se que analogamente a

entropia bivariada, mas com cálculo mais rápido que esta, o espectro de distribuição da

variância pelo índice dos autovalores pode indicar quais oonjuntos são mais energéticos, n<>

sentido de distribuir a variância total em component€s de menor amplitude, ou seja de niaior

variação de pequena escala.

A questão da necessidade da multinormalidade do conjunto equiprovável para uma

representação precisa deste conjunto pelas análises ACPP e Q-f'atorial, foi discutida segundo

diversas óticas. Mostrou-se que o cálculo do 'Mínimo Volume do Elipsóide' através de unla

estimativa robusta da distância em relação ao centro da nuvem de dispersão definida pelo

hiperelipsóide, pode detectar simulações que comprometem a multìnormalidade do conjunto.

A existência de tais soluções pode levar a uma superestimação da incetleza de um lado ou,

utilizando-se a resimulação, permite explorar uma nova região do espaço de parâmetros.

Foram propostas diversas maneiras de utilizar a informação de um primeiro conjunto

equiprovável para direcionar uma nova varedura do espaço de parâmetros em busca de novas

soluções condicionadas, aqui chamadas resimulações. Estas mantém sobre um conjunto de

resimulações a mesma esperança e variância que o conjunto de simulações inicial, e

possibilitam explorar rapidamente o hiperespaço de parâmetros, no entomo da média do

conjunto inicial, segundo as direções de maior variação dos parâmetros dadas pelos

autovetores. Os autovetores indicam neste caso o limite de variabilidade gerado nas

resimulações, através do qual pode-se concentrar a exploragão do hiperespaço mais próximo

ou mais distante da média do conjunto inicial. Os exemplos apresentados demonstlam que

estas duas possibilidades são possíveis mas dependentes das caracteústicas do conjunto

inicial, quer dizer, nos conjuntos cujas soluções se concentlam ao redor de um forle mini¡no

da função-objetivo tem-se mais difìculdade de gerar-se resimulações distantes deste mínimo,
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e inversamente conjuntos cujo ajuste se dá num patam¿ü mais elevado da função-objetivo

pelmitem resimulações mais distantes da média do conjunto inicial.

Apresentaram-se três manciras de se realizar o condicionamento das resimulações

sobre as medidas de transmissividade, a escolha mais apropriada deve se fazer em função da

energia que se deseja obter nas resimulações. Esta é função não só do conjunÛo equiprovável

inicial, mas também do corte imposto aos autovetores, do resíduo aceito nos pontos de

controle nas resimulações, e da maneira como é feita a resimulação.

A partir da definição de um domínio e de condições de borda comum a todos os

métodos, resimulações dos seis mélodos inversos pâra TPI foram utilizadas diretamente como

urna possível solução do problema inverso. O resíduo da carga hidráulica nos pontos de

controle apresentado pelas simulações e pelas resimulações foram semelhantes, indicando que

neste caso as resimulações também poderiam ser utilizadas como soluções do problema

inverso. A comparação entre os diferentes métodos entretanto só foi posslvel de forma

qualitativa, uma vez que a carga hidráulica obtida não está associada somente a capacidade do

método em encontrar um bom campo de l,og T, mas também no acoplamenÛo dado por cada

método entre a resolução numérica do fluxo e a determinaç¡io do domínio modelado com suas

condições de borda.

Foram feitas as análises ACPP e Q-fatorial sobre um problema real cuja solução

inversa foi obtida pelo método dos Pontos Pilotos. A zona de maior incerteza analisada

qualitativamente indica consistência com a maneira com que foram gerados os campos

iniciais utilizados na entrada do problema inverso, ou seja existe maior incerteza na região

que flutua entre as duas zonas (relativa aos dois indicadores) de alta e baixa transmissividade.

Realizaram-se também testes para analisar o uso de diferentes tipos de resimulações

como campo inicial na solução inversa. Os resultados indicam a convergência para uma

solução do problema inverso a partir de uma resimulação utilizando como centro do

hiperelipsóide tanto um campo de Ilg T Krigado sobre os dados, quanto o campo médio do

conjunto de soluções inversas. Este segundo apresenta um decréscimo mais acentuado da

função-objetivo nas primeiras iterações (cada iteração implica a adição de um ponto piloto)

assim como maior variabilidade do que o primeiro.

Como possibilidade de trabalhos futuros pode-se cita¡: o desenvolvimento de outras

possibilidades de condicionamento das resimulações integrando a solução de um sistema de

equações com uma componente aleatória; o estudo da influência da unidade de medida da

superfície representativa de cada parâmetros na comparação entre as análises ACPP e Q-

fatorial; o estudo da possibilidade de usar a informação da carga hidráulica na resimulação.
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ANEXO A: KRIGAGEM

Este método visa a partir de um processo X@x) centrado ( Et X(E,I)1-0)'

amostrado em P pontos I¡, j-l'.'.P de um domínio definido de R2 estimar o valor num

ponto x0, que não foi medido X@xo), através da seguinte ponderação linear dos valores

medidos X(€¡'),

P

Î€rt=Ip,'xG¡,)
i=l

Tendo-se um conjunto de realizações deste processo, indexados por Ç (vide figura A-

I ), nos permitirá estimar as esperanças e covariâncias do processo.

x(6¡)

Figura A-l: Amostragem espacial do processo X@x) num contexto de multirealizações (þ.

A construção do estimador de Krigagem, que permitirá definir o calculo de ¡¡ é fèita

então (Martheron, 19?0) a partir da imposição de duas características básicas:

¡ O estimador deve ser não tendencioso, quer dizer Bf X(E,¡)'X€¡)l:O '

o O estimador deve ser ótimo no senfido de minimizar a variância do erro de

estimação.

Com isto a otimização com relação ao ponderador p leva a resolução do seguinte

sistema linear:

P

Ip, '(¡',¿¡)=(r¡,ro)
i=l

ou desclito de maneira matricial:

Er
E

(A-l)

(A-2)

(A-3)cP-co
sendo c = tc(¡i,¡:)1, i:I,..P, j:I...P, a matriz de covariância calculada entre dois pontos

cla grade de medida; p o vetor das ponderações desconhecido; C6 o vetor das covariâncias



entle o ponto a interTJolar' ð0 e um ponto qualquer da grade de medida. Na prática C é

calct¡lado a pâr1ir dos da<ios disponíveis enquanto que C6 é estimâdo com a ajuda de uma

função de covariância ajustadá sobre os dados disponíveis, uma vez que não se dispõe de

dados em 19. Desta forma o sistema A-3 poderá ser resolvìdo obtendo-se p É inÞressante

notar que uma vez o poncleraclor obtldo, o cálculo do valor no ponto x0 é feito facilmente

atlavés cle A^l. Num câso corno discutido no $lll'l.2.l.d onde Cq não varia entre os

autovetotes, só é necessát'io resoìver o sistema A-2 uma vez, e a partir daí pode-se utilizar

diretamente os valores p e a equação A- I .

Esta fbrmulação clássica da Krigagem obtém portanto o estimador como uma

ponderação dos dados disponíveis, existe uma outra fomulação possível, obtendo-se desta

vez o estimadol como uma interpolação sobre uma base de funções (Matheron 1970)' que se

assemelha enüo a maneira descrita para o cálculo da ACPP'

Tom¿rndo-se A-l de forma malricial :

x(Eðo)-tXCÐl''ì

com [X(þ]r -tX€¡, ),...X€xp)lt e tomando cle A-3 ]r= C'r Cotemos:

X€Io)=tx(Ðl' .C-' 'Co =B' 'Co

senclo B( =[X(Ðì''6-r =¡b,,...,b0]t.

Vê-se assim em A-5, que a intetpolaçao OeX@xn) se fþz sobre uma base tle

funções f'ormada das covariâncias C(xi,xo), i= 1,..,P entre os pontos de medida, e o polìto i¡

estimar Xo.

Os coeficientes de interpolações (b) no estimador expresso como uma função dc'

base fica poÉanto:

'Q¡i,xo) (A-6)

(A-4)

(A-s)

P

x(E¡o)-Eb'
i=l
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ANEXO B: STMULAÇÃO CONOICIONALDE CAMPOS ALEATóRIOS

Em muitas situações a interpolação a estimação não é suficiente para gerar a

valiabilidade necessária num modelo. Através da figura B-l faz-se uma pequena introdução

visual do interesse e da necessidade de se fazer uma simulação condicional ou simulação nào

condicional, em oposição a uma interpoiação; neste caso utilizando-se a Krigagem.

No que se refere aos métodos de condicionamento de simulações clássicos, eles

partem todos da escolha de uma função de oovariância sobre os dados.

A simulação pode se realizar então de uma das seguintes maneiras:

B.l Condicionamento por Krigagem

Delhome (1979), Joumel & I{uijbregts (1978) descrevem como proceder para

condicionar uma campo aleatório a um conjunto de observações atlavés da propriedade da

Krigagem de gerar os erros de maneire isomo¡fica.

Sendo Z(¡) o valor ¡eal (desconhecido) num ponto I pode-se decompor Z(¡) corno :

z(t)=Zorß) + tzG) -ZorcE)l (B-l)

em que Z6x é o valor krigado estimado em ¡ baseado nos valores de Z nos pontos de

obsewação, o termo entrc colchetes é o erro de Krigagem, e é dçsconhecido uma vez que o

valor real de Z$,) ê, desconhecido. É possível entretanto simular este erro a partir de uma

simulação não condicionada Z ¡s onde se f'az uma Krigagem tomando-se somente os ponlos

de observação de forma que

ZNcG) : Z rr< G) + lZruc8) - Z u x G)] (B-2)

onde o termo entre colchetes é o erro de Krigagem, desta vez conhecido, uma vez qtle se

clispõe do valor simulado (não condicionado) neste ponto Z ¡ç. Assim substituindo-se o erro

de Krigagem de (B-2) em (B-l), o que é possível uma vez que o erro é independente do valt¡r

calculado no ponto, temos a simulação condicionada Z5ç (¡) dada por:

Zs¿(x) - I u * G) + [ZrcG) - Z rr (¡)i (B-3)

Na figura B-2 pode-se ver uma descrição gráfTca da superposição dos três diferentes

campos utilizados para gerar uma simulação condicional (Z 
'") 

a partir de uma simulação

incondicional (Znò e cJo erro de Krigagem.
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B. 2 Decomposição LU combinada com observações

Para â geraçào de uma simulação não condicionada Davis (1987), Cressie (1993),

Alabert (1987) propõem uma decomposição da matriz dc covariância C dos dados

centralizados. Em outras palavras eles propõem a decomposição matriz de covariância dos

erros.

Obtém-se então através uma decomposição de Cholesky a expressão de C no produto

de uma matriz triangular inferior L e outra triangular superior U. Tomando-se então um vetor

aleatório A com uma distribuição normal dada por N(0,o), pode-se simular um processo X"

com as mesmas características de C como :

xs =L.A (B-4)

Para obter-se o condicionamento aos dados Davis (1987), e Alabert (1987) propòem

uma construção particular de C e a obtenção de sua decomposição L e U como:

. = [1,' 1 
,l= 

'u = [1" .o l[u^ .Y 
,l

Lc,, c" J LL,, L,, JL 0 U¡: 
_r

em que C,, : covariância entre a localização das observações

Cr, : covariância entre a localização das observações e a localização da

malha onde se deseja simular

Cr, : covariância entre as localização da malha a simular

Uma simulação condicional pode ser obtida então através de :

[t,, o.l[r-,i,]=[ z ]
LL,, l"ll * I [I-, qiz+L,,w]

(B-5)

(B-ó)

em que z : vetor com o valor das observações

w : vetor aleatório normal N(0, o)

8.3 Resfiiamento Simulado ou 'Simulated Annealing '

Srivasta (1994), Deutsch & Cockerham (1994), Deutch & Joumel (1994) utilizaram-se

do algoritmo de otimização conhecido como 'Simulated Annealing' , para a partir de uma

simulação inicial condicioná-la as observações e a outros tipos de informação, como

estatísticas multipontuais e variogramas.

Este algoritmo se baseia na permutação interativa do valor em dois pontos, esta

permutação será aceita ou não baseando-se no cálculo de uma função-objetivo (F"6), definida



antes de depois da permutação respectivamente totno fS.,e Fov, a partir das estatísticas que

se deseja condicionar.

A aceitação da permutação será dada por exemplo, pela probabilidade:

p (aceitação) - I

p (aceitação) : e

............se oär. qi

..............se til,'."i,
em que t indica o número da permutação (equivalente ao tempo do resfriamento).

Esta função faz cont que sejam aceitas, todas as pennutações que abaixem a funçào-

objetivo, e segundo uma cleterminada probabilidade, certas permutações mesmo que a função

objetivo aumente. No deconer das iæraçöes entretanto estas Permutações que fazem a função-

objetivo crescer vão se tomando cada vez menos prováveis' Isto visa evitar que o método pare

em mínimos locais, especialmente no começo das permutações.

O condicionamento pode se fazer com a definição dos pontos de observações conro

pontos imutáveis (iguais ao valor obselado), ou como parte da função-objetivo dentro de um

segundo telmo. ponderado mais foftemente que o primeiro que define a estatística desejadt no

final do processo.

A nível computacional, para que o custo das permutações não seja excessivo, é preciso

definir-se a função-objetivo de maneira que ela seja facilmente recalculada, utilizando-se por

exemplo a cada permutação uma correção da função-objetivo inicial, função somente do valor

local dos pontos pelmutados.

8.4 S!mulação Seqüencial Gaussiana

Gomez-Hemandes & Joumel (1992), Dowd (1991) descrevem este método que se

baseia na Krigagem seqüencial de pontos a partir das observações. O método consiste nas

seguintes etapas:

¡ Transformação das observações em variáveis gaussianas com N(0, l)
o Modelamento do variograma destes dados transformados

. Definição de um percurso aleatório entre os pontos a serem simulados

o Em cada um destes pontos fazer a Krigagem baseando se nas observações e nos

valores já krigados

o Em cada um destes pontos adotar um valor dentro do intervalo, cuja média é dada pelo
pelo valor Krigado e sua variância pela variância de Krigagem, segundo uma

distribuição aleatoria

$dÐ
t
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. Quando todos os pontos forem simulados fazer a transformação inversa dos valores
simulados.

8.5 Simulação Seqüencial de Indicatrizes

Gomez-Hemandes & Srivastava (1990), Joumel & Alabert (1989), Dowd (1991) sç

utilizaram de indicadores, a fim de evitar a imposição de multigaussianidade da slmulação

seqtiencial gaussiana (SSG).

O método segue basicamente a mesma seqüência que a SSG, mas aqui :

o Definem-se classes de indicadores, com cada classe sendo dada por intcrvalos não

superpostos.

e Codifica-se então as observações segundo estas classes, quer dizer, se uma observação
tem valor 5.3, ela será codificada no indicador definido pelo intervalo [5,6].

o Define-se o variograma de cada classe à partir do variograma das observações

correspondentes aquele indicador.

¡ Estabçlece-se um percurso aleatório ent¡e todos os pontos a serem simulados

. Kriga-se o valor do indicador em cada um destes pontos para todos os indicadores
definidos

r Escolhe-se aleatoriamente um valor entre estes indicadores

. Repete-se este processo adicionando-se o valor que acabou de ser escolhido a sua

respectiva classe, até que todos os pontos tenham sido estimados.
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Realidade, Pontos de Medida e Krigagem (estimação)

Realidade e Simulação não condicional

Realidade, Pontos de Medida e Sinrulação Condicional

Figura B-l: Diferenças entre estimação e simulação condicionada e não condicionada obtida a
partir dos mesmos pontos de medida.
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Figura B-2: A partirda superposição da Krigagem sobre as medidas e da Krigagem sobre o
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simulação por Krigagent.
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ANEXO C: CALCULO DA ENTROPIA BIVARIADA

A noção de entropia pode ser usada para caracterizar a suavidade de um campo

simulado (Joumel & Deutsch 1993, Delay et al. 1999). Ele pode ser definido como a

esperança matemática do logaritmo da função densidade de probabilidade (fdp) de um

conjunto de variáveis aleatórias.

Para uma única variavel aleatória ZE), num ponto x do esPaço com uma fdp dada

por f(v)-prob[Z(¡)-v], a entropia monovariada é definida como:

sr = - Jln(f(v))f(v)dv (c-l)

roton¿l agora duas variáveis aleatórias ZG), Z8+h)'separadas de uma distância h,

conì umâ fdp bivariada f(v,w)-prob[Z(¡)-v e ZE+h)-w], a entropia bivariada é dada por;

Sr th) = - J 
ln(f¡ (v, w))fn (v, w)dvdw rc'z)

uro t¡.tî nor*alizada da entropia Sf ,variando entre 0 e I pode ser obtida para

distâncias variando entre 0 e infinito como:

sl*o.,1=!dr) -Uo) (c-3)
St (0)

sendo Sr(0) a entropia monovariada descrita em C-l .

Esta forma normalizada é aPresentada na figura IV-6'
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ANEXO D: DADOS ORICINAIS DO TESTE SINTETICO

Toclos os dados apresentados aqtri exceto a figuras D-2 são uma compilação de

Zimmerman et al. ( I998).

Tabela D- l: Dados de construção e amostrados da realidade sintética.

+expre

TP Recarga e

Bombea-
mento ?

Alcance
do campo
'real' (m)

Modelo de
covariância

Dados
exaustivos

Obtidos pela

amostragem

Número de
observações

média var média var Carga log¡o T*

Não 2808 Exponencial -5.84 1.56 .s.30 1.84 32 4t

J Não 2808 Exponencial t.26 2.t4 -0.52 2.39 32 4

3 Sim 425 Telis -5.64 1.38 -5.7 1.82 4l 4

4 Sim 2063 Bessel -5.32 r.93 -5.32 1.89 4t 4l

sso em

Tabela D-2: Dados fbmecidos aos participantes



TP2

TP3

Figura D-l: campo de tog T sintético (representando a realidade), os quadrados são os

pontos de amostragem- passados aos participantes, Os valores,Oe þC T
iepresentados vão de-10'7a l0-ó para o.r.u.o, lõ-ó a l0 't, l0 -5 0 l0'4, l0'4a l0-l
e menores que l0'3 para o mais claro. A linha saindo do quadrado ao centro da

figura representa a trajetória de um partícula saindo dos limite do site de WIPP

t32



¡) Dados sobre TP I

E

z

E,,,
l--Jn,,I i.t
l-içl934
l**,]r,
lSHleso ?
ffirzð €

We26 =Ws24 E

Ngza =Wszo !;

ffiï 
'

r 0000 r5000 20000
leste (m )

b) Dados sobre TP 4

E

20000

lesle (rì )

Figura D-2: Mapas de Log Transm issividade e Carga hidráulica feitos com variograma linear
a partir dos dados amostrados a) relativo a Tp I, b) relativo a TP4.
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Transformada de Fourier.

Tempo de percurso (anos)

()

oo

(tl ,:

ò

Figula D-3: Para TP I canrpo ntédio cle Log T na parte supelior'. no centro uma realização
qualque| com o pelcurso cle uma partículâ para aquela reâlização. Abaixo a cdf do
tenrpo cle tr'ânsito conr os envelopes c1e 957o dos casos, a linha grossa foi obtida do
campo sintética e representa a 'realiclade'.

SimLrlação Fractal

Ternpo de percurso (anos)
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Cokrigagem Linear

Tempo de percurso (anos)

Máxima Velosimilhança

-l,

À'r

Figura D-3: Para TP I campo médio de Log T na parte superior, no centro uma realização
qualquer com o percurso de unta partícLrla para aquela realização. Abaixo a cdf
do tenrpo de trânsito com os envelopes cle 95Vo dos casos, a linha grossa foi
obtida do carnpo sintética e representa a 'realiclade'.



Pontos Pilotos

Tempo de percLrrso (anos)
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È()
dõ
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Figura D-3: Para TP I campo médio de Log T na pârte superior, no centro umâ realização
qrralqLrer com o percurso de unla partícula para aquela l€âlização. Abaixo a cdf
clÒ tempo de trânsito conl os envelopes <le 95o/o dos casos, a linha grossa foi
obticla do campo sintérica e lepresenta ¿ì 're¿tlid¿tde'.

Simulação Sequencial

Tempo de percLrrso (anos)
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Cokrigagem Linear

Tempo de percurso (anos)
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Figura D-3: Pala TP 4 campo médio de Log T na parte superior, no centro uma realização
qualquer com o percurso de uma partícula para aquela realização. Abaixo a cdf
clo tenipo de trânsito com os envelopes tle 957o clos casos, a linha grossa foi
obticla do campo sintética e represenla a 'realidade'.

Máxima Verosimilhança

Tempo de Percurso (tnos)
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Pontos Pilotos

Tempo cle percur.so (anos)

Simu lação Sequencial

Tempo de percurso (anos)

FigLrla D-3: Para TP 4 campo médio cle Log T na par.te sLrperior., no centro uma realização
qualqtrer com o percurso de tLma partícLrla para ¿ìquela [ealização. Abaixo a cclf
do tempo cle trânsito com os envelopes cle 957c dos casos, a linha grossa foi
obtirla tlo cantpo sintética e represent¿ì a 'realiclacle'.



Transformada de Fourier

Tenrpo de percurso (anos)

Simulação FÌactal
o-p-

Õo

Tenrpo cle percurso (anos)

Figura D-3: Para TP 4 campo méclio de Log T na parte sLrperior, no centro uma rcalização
qualquer com o pel'curso de unra partícLrla para aquela realização- Abaixo a cdf
clo tempo de trânsito com os envelopes cle 957o clos casos. a linha grossa foi
obtida do campo sintética e repl'esenta a'realiclade'



ANEXO E:CÁLCULO ROBUSTO DO HIPERELIPSÓIDE DE DISPERSÀO

Conro já salìentado no $ IV.l.5, a exatidão da representação nas análises ACPP e Q-

fatorial esta baseada na suposição rìe uma distribuição multinormali das simulaçÒes utilizadas

É sabiclo que a cJetecção cle obselvações anormais (outliers) em conjuntos

multidimens ionais não é simples (Rousseeuw & Leroy 1987). Para ilustrar a sensibilidade

destes nrétodos as observações anornrais e a dificuldade de detectá-los pelos .métoclos

clássicos, é mais fácil consitlerar clados enr cluas dimensões, uma vez que neste caso o

hiperelipsóide passa a ser visível como uma elipse.

Consìclere então a figura E- l, utilizando- se a distância de Mahalanobis dada por

(E- t)

com Med(X) representando a módia da matriz X (clada pelo equação III-l), e C(X) a matriz

de covaliância de X, o úrnico ponto fola do elipsóide rep,:esentado pela curva tracejacla qrre

clefine a elipse com 97.57o cle tolerância ( E,"ra ) é o ponto 25. Utilizando-se entretanto

de estimadores de distância robustos para Med e C, obtóm-se o elipsóicle em linha cheia

indicando que todos os pontos (6,14,16,1'7 ,25) tem distâncra superior aos 97.5Vo da tolerâncil.

Com isso vê-se que a distância Dm não é satisfatória para dizer quão distanre unr

ponto xi é do centro da nuvem, considerando também a forma da nuvem. Para contornar este

problema forma propostos outlos estimadores mais robustos. Entre estes o que tem o nraior

ponto de quebra (breakdown point), quer dizer o que tolera a maior fração de outliers é o

MVË, (Mínimo Volume do Elipsóide), cujo ponto de quebra é a metade das observações nrris

umâ.

O MVE procura o hiperelipsóide cle menor volume que contenha o máximo das

observações disponíveis. A partir do centro deste elipsóide e de sua matriz de covariâncir e

possível se definir um estimaclor cla distância robusto

O cltlculo do MVE (Rousseeuw & Leroy 1987, Rousseeúw & Zomeren 1990)se faz

procurando o par (Med, C) que mìnimiz¿ o determinante de C sujeito a:

t,ì
{: i x ¡ - McdlX))Ct X)-l r x ¡ - Me<t(X)) t < rf.,, rs }à h

onde h: ((n+p+I)/2), sendo X np o conjunto de dados com n observações e p prrâmetros,

A Ùrultinonì)¡lid¡de inrplic¡r qL¡e tod¡s i¡s coÛìbi¡iìções linciìrcs ch parâ¡nelros !¡o ronrìiÌis.

t40



sendo:
n

Med(X) =f t x,n.'i'

tll
C(x) =-+ f (x¡ - Med(X))r(xi - Med(x))

n_li=l

(E-2)

.

(E-3)

O calculo é feito tomando-se subconjuntos de p+l diferenres observações aos quais

são adicionadas ou retiradas observações até que obtenha-se h pontos na nuvem de dispersão

considerada. Toma-se então o subconjunto que resultou no menor valor do determinante de C,

isto é, onde cada um dos p+l valores de C é calculado considerando somente os pontos

selecionados naquele subconjunto.

O estimador da média é dado pela equação E-2, considerando somente o subconjunto

escolhido e o estimador da covariância (E-3) é dado pelo elipsóide calculado corrigido por um

fator para a obtenção de consistência.

Em muitas das aplicações não é possível calcular todos os subconjuntos possíveis para

determinar o MVE clevido ao tempo de cálculo proibitivo, por isso estudâ-se a consistência

dos resultados parâ uma amostragem dentro do núrmero total de possibilidades. Por exemplo,

se exaustìvamente fosse necessário calcular-se um milhão de subconjuntos toma-se somente

cem mil, e calcula-se então o MVE para diversos subgrupos de cem mi[. Caso para todos os

subgrupos os resultaclos mostrarem-se consistentes, considera-se que a amostragem fbi

suficientemente representativa, senão toma-se uma amostragem maior.

Na prática são necessários tarnbém, segundo regra empírica proposta por Rousseeuw

& Zomeren (1990), pelo menos 5 obseruações por parâmetro para que não haja problemas

numé¡icos com a colinearidade durante os cálculos.

-.1 -t I 3 6 7

Log clo peso do corpo

Figura E-l: Gráfico do Log do peso do cérebro por Log peso do corpo com elipses de
tolerância a 97.5Vo usando a méclia e a covariância clássicas (linha tracejacia) e
estas calculadas por estimador robusto (linha cheia). Pontos 6,16 e 25 si¡o
dinossauros, pontos l4e l7 são respectivâmente o homem e o macaco.
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Errata da tese de doutorado de Alvaro Bueno Buoro
defendida em 2116199 no lntituto de Geociências - USP

Caro leitor,

Visando facilitar a leitura achei prudente refazer algumas das figuras em
cores, elas não tiveram modificaçöes na forma nem no conteúdo.

As modificaçöes do texto seguem abaixo:

No terceiro parágrafo da página 12 substituir "(i.e. Log T negativo)' por "(i.e. T
negativo)'

No ultimo parágrafo da página 12 substituir "... calagem... " por"...ajuste..."

No final primeiro parágrafo da página 21 substituir "...dos paràmetros de uma..."
por "...dos paråmetros a uma..."

No primeiro parágrafo da página 56 incluir após "tipo WPP' a referencia (vide
1il.3.2)

No final da página 71 trocar na tabela lV-2 na linha dos métodos SS por SF e SF
por SS

No primeiro parágrafo da página 72 penultima linha
comparando-se ..." por " ...vê-se comparando..."

.como pode-se ver

No final da página 1 10 subst¡tu¡r o parágrafo inteiro.

" Com relaçäo ao decaimento da função-objetivo tem-se na figura lV-38 a variação
desta para diferentes tipos de campos de Log T em função do índice das
iteraçöes, representando cada uma um ponto piloto adicionado para a solução do
problema inverso, Pode-se notar que a simulaçáo - feíta segundo a explicação do
S lll.3.2 - começa com o menor valor da função-objetivo, mas a resimulaçäo tipo 2
após 3 iterações já esta mais próxima da convergência. lsto nos indica que a
resimulação tipo 2 pode ser utilizados como campo inicial satisfatoriamente, já a
resimulação tipo 1 não oferece nenhum interesse quanto a convergência da
soluçâo inversa."

A tabela a seguir relaciona o número das figuras as páginas onde elas
aparecem.

Fioura Número Pâ/gina Fiqura Número Páoina
|t-2 35 tv-28 101
ilt-3 37 lv-30 103
tv-2 66 lv-31 104
tv-7 72

tv-1 I 76
tv-21 93
tv-23 oÃ
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a) Campo de Log T médio das simulações

Residuo entre a média de 100
simulações e o valor de controle

¡ | o.ro to -0.05 
¡I o.os to o.os i

i a o.os " o-'to )
_/

b) Desvio padrão das 100 simulações

c) Uma simulação original

Leste (Km)

Figura IV-21: Para o método SS no TPI: a) Campo médio sobre as 100 simulações
na escala de cinza- e valor nos pontos de controle nos símbolos; todos
os valores em Log T. b) Desvio padrão sobre as 100 simulações. c)
Uma simulaç$o original.
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Figura lV-23. Diferença para o quartil 25% @ins), a média (dif med) e o quartil 75o/o
(dif75) calculadas entre 100 simulhções e 100 resimulações, para os cliferentes métodos.
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Figura lv-28: Amostragem realizada sobre Tp4 paratodos os métodos
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