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Resumo

A engenharia de reservatórios de hidrocarbonetos oferece muitas oportunidades de

aplicação de modernas técnicas de planejamento sob incertezas, tanto para o geren-

ciamento quanto para o desenvolvimento de reservatórios. Recentemente, a indústria

de óleo e gás tem desprendido esforços signi�cantes para desenvolver tecnologias e�-

cientes de gerenciamento para a otimização da produção, principalmente as relativas

a campos inteligentes. De outro lado, grandes esforços têm sido empreendidos no de-

senvolvimento de metodologias para a determinação da quantidade e posicionamento

ótimo dos poços; encontrar o número, a locação e o conjunto ótimo de controles, sob

condições de incerteza, é um grande desa�o.

Os problemas acima envolvem o controle e a otimização de funções objetivas não-

lineares, como a produção acumulada de óleo (NP) e a esperança do valor presente

líquido (EVPL), conjuntamente com a satisfação de restrições lineares e não lineares

implícitas, físicas e econômicas. Do ponto de vista de otimização, são necessários

algoritmos de otimização que sejam capazes de tratar variáveis contínuas e discretas,

de resolverem milhares de variáveis de controle e de não �carem presos nos ótimos

locais decorrentes de ruídos estocásticos e numéricos. Idealmente, os algoritmos não

devem necessitar de derivadas, para que se possa usar os mais adequados simuladores

de reservatórios disponíveis.

Um dos obstáculos iniciais para o uso de diversas técnicas de planejamento sob

incertezas é que os reservatórios são caracterizados geoestatisticamente. Em princípio,

isso quer dizer que um número signi�cativo de realizações de propriedades do reser-

vatório, tais como as petrográ�cas, devem ser simuladas.

Esta dissertação estuda o comportamento de um algoritmo, e cria algumas vari-

antes, pertencente a uma classe de algoritmos que faz aproximações estocásticas de

gradientes por meio de diferenças randômicas simultâneas. Este estudo mostra apli-

cações do SPSA na otimização de controles de vazões e de locação de poços com controle

simultâneo de vazões, com e sem incertezas geológicas. Os resultados são expressivos,

permitindo a solução de problemas de otimização com milhares de variáveis, e proble-

mas de otimização inteiro-mista.

Palavras-chave: Engenharia de Petróleo, Otimização Estocástica, Simulação de

Reservatórios, Alocação Dinâmica de Vazões, Locação de Poços.



Abstract

Reservoir engineering o¤ers some opportunities for the application of modern tech-

niques of Planning under Uncertainty during the management of the reservoir and the

development phase as well. Signi�cant e¤ort has been spent on the development of

e¤ective technologies for reservoir development and management toward production

optimization. The smart �eld technology is a notable example. The recent history of

reservoir simulation shows that a lot of e¤ort has been spent in the development of

methodologies concerning determination of the optimal number and location for well

placement. With the possibility of best well control during the entire �eld life, the de-

termination of the better well placement and well controls under geological and future

uncertainty is a grand challenge.

The above described class of problems is typically concerned with the optimiza-

tion of non linear objective functions such as cumulative production and expected net

present values, together with the satisfaction of non linear physical, political, social

and economical constraints. Algorithms that have the capability of solving continuous

and integer-mixed variables, of solve thousands of control variables and that do not

risk to be trapped in arti�cial noise, have to be developed. Ideally, such algorithms

should be derivative-free for the e¢ cient use of any available reservoir simulators.

One of the main problems for the use of the various available techniques of Planning

under Uncertainty is that �elds and reservoirs are geostatistically characterized, mean-

ing that an large number of a countable set of realizations of the geological reservoir

properties are to be simulated.

This thesis studies the behavior of a class of algorithms that do stochastic gradi-

ents approximations, and create some new variants of them. This study applies SPSA

algorithms to optimization of well controls e well location under geological uncertainty.

Results are very expressive and allow the solution of optimization problems with thou-

sands of control variables, including mixed-integer type variables.

Keywords: Petroleum Engineering�Stochastic Optimization, Reservoir Simulation,

Dynamic Allocation Rates, Well Placement.

vii



Conteúdo

1 Introdução 1

1.1 Motivação . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

1.2 Otimização na produção de petróleo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

1.2.1 Otimização de vazões de produção e injeção . . . . . . . . . . . 3

1.2.2 Otimização para simulação . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

1.2.3 Locação de poços . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

1.3 Declaração dos problemas testados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

1.4 Perspectiva do texto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

2 O Algoritmo SPSA 21

2.1 Algoritmos de diferenças randômicas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

2.1.1 Principais contribuições de 1952 a 2008 . . . . . . . . . . . . . . 25

2.1.2 SPSA na indústria do petróleo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

2.2 Formulação e hipóteses básicas do SPSA . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

2.2.1 Implementação em 6 etapas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

2.2.2 Relação entre os gradientes verdadeiro e aproximado . . . . . . 35

2.2.3 Convergência do algoritmo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

2.3 Variantes do SPSA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

2.3.1 SPSA-A, SPSA-B e SPSA-C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

2.3.2 SPSA na otimização restrita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

2.3.3 SPSA na otimização discreta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

2.3.4 SPSA com apenas uma medida . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

2.3.5 SPSA-H - estimativa estocástica da Hessiana . . . . . . . . . . . 42

3 Aplicações 43

3.1 Funções analíticas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

3.1.1 Função Griewank . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

3.1.2 Função ST90, em [72] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

viii



CONTEÚDO ix

3.2 Reservatórios de Petróleo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

3.2.1 Reservatório determinístico - Caso 1 em [47] . . . . . . . . . . . 51

3.2.2 Resevatório caracterizado estocasticamente - Caso 1S, uma ver-

são estocástica do Caso 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

3.2.3 Otimização do Caso 1S sem restrição de risco . . . . . . . . . . 62

3.2.4 Otimização sob restrição de risco . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

3.2.5 Maximização do VPL no tempo . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

3.2.6 Otimização simultânea de locação de poços e vazões de produção

(Otimização inteiro-mista) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

4 Comentários Conclusivos 91

4.1 Conclusões . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91

4.2 Sugestões para futuros trabalhos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92

Bibliogra�a 93

Apêndice 101

A Tabelas de diferenças de breakthrough 102



Lista de Tabelas

1.1 Número de amostras requeridas para garantir o erro desejado. . . . . . 10

2.1 Resumo cronológico de algoritmos estocásticos que usam apenas medidas

da função. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

2.2 Principais contribuições aos algoritmos estocásticos. . . . . . . . . . . . 27

2.3 Algumas contribuições aos algoritmos que usam apenas medidas da função. 28

2.4 Algumas contribuições aos algoritmos que usam apenas medidas da função. 29

3.1 As 50 rodadas independentes da função Griewank com o SPSA-B . . . 48

3.2 Resultados da otimização com SPSA-A e SPSA-B em (a) Caso A- ponto

de partida aleatório e (b) Caso B - ponto de partida �xo. . . . . . . . . 50

3.3 Características do Reservatório do Caso 1. extraído de [48]. . . . . . . . 52

3.4 Caso 1 - Resultados da otimização com o SPSA-B para 2, 24, 144, 288

e 4320 variáveis de controle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

3.5 Diferenças de Breakthrough em relação ao aumento de variáveis de con-

trole no tempo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

3.6 Resultados de algumas reinicializações com os algoritmos SPSA-A e

SPSA-B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

3.7 Estatísticas da EVPL em relação ao número de realizações consideradas. 61

3.8 Rodadas do Caso 1S para 2, 24, 144 e 4320 variáveis com resultados do

VPL para 3, 10, 30 e 50 realizações. (*) 100 e (**) 500 realizações. . . . 63

3.9 Parâmetros do algoritmo SPSA-B para todas as rodadas analisadas. (*)

100 e (**) 500 realizações. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

3.10 Caso 1S com 2 variáveis, 50 realizações e restrição do desvio padrão em

desigualdade, desvio padrão menor ou igual ao especi�cado. . . . . . . 71

3.11 Resultados da otimização do VPLm com o SPSA-B, 24 variáveis. . . . 78

3.12 Valores do VPL para a última simulação da última iteração da otimiza-

ção, para os quatro casos estudados. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78

x



LISTA DE TABELAS xi

3.13 Pontos de partida para das variáveis inteiras na locação dos poços. . . . 80

3.14 Resultados da EVPLm e das variáveis de controle na otimização inteiro-

mista com o SPSA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82

3.15 Evolução das variáveis inteiro-mistas na otimização da locação de poços

sem restrição - rodada (2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85

3.16 Evolução das variáveis inteiro-mistas na otimização da rodada (3). . . . 86

3.17 Resumo das otimizações inteiro-mistas, com o SPSA-C, restritas e ir-

restritas para 3 realizações. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

3.18 Diferenças de breakthrough por realização na otimização com poços �xos

na posição original. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88

3.19 Diferenças de breakthrough para cada realização na otimização sem res-

trição. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89

3.20 Diferenças de breakthrough para cada realização na otimização com res-

trição. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90

A.1 Datas de breakthrough e diferenças em cada uma das 50 realizações, na

otimização com 2 e 24 variáveis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103

A.2 Datas de breakthrough e diferenças em cada uma das 50 realizações, na

otimização com 144 e 4320 variáveis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104



Lista de Figuras

1.1 Superfície de resposta do VPL para locação de um poço. Extraído de [34] 12

2.1 Desempenho do FDSA versus SPSA - custo computacional do FDSA

igual a 412 vezes o do SPSA em um mesmo número de iterações. Ex-

traído de [63]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

2.2 Ilustração das distribuições válidas e inválidas para �k. Extraído de [58]. 33

2.3 Comparação da direção e magnitude do gradiente verdadeiro e do gra-

diente estimado pelo SPSA. Extraído de [58]. . . . . . . . . . . . . . . . 36

3.1 (a) Função Griewank, em duas variáveis no domínio [-200,400], e (b)

ampliação nas imediações do ótimo global. . . . . . . . . . . . . . . . . 44

3.2 Rodadas bem sucedidas sobre a função Griewank (a) com o SPSA-A e

(b) com o SPSA-B, rodada 49. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

3.3 Comportamento da função Griewank (a) em uma rodada bem-sucedida

do SPSA-A e (b) na rodada 49 com o SPSA-B. . . . . . . . . . . . . . 46

3.4 Comportamento da função ST90 para os algoritmos (a) SPSA-A e (b)

SPSA-B, ponto de partida �xo em 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

3.5 Regiões de permeabilidade do reservatório do Caso 1 em [47]. . . . . . 52

3.6 Per�l de produção do poço P-1 após otimização com o SPSA-B para (a)

2, (b) 24, (c) 144, (d) 288 e (e-f) 4320 parâmetros de controle no tempo. 53

3.7 Comportamento da função objetiva otimizada com o SPSA para (a) 2,

(b) 2 (com tolx), (c) 24, (d) 144, (e) 288 e (f) 4320 variáveis. . . . . . . 55

3.8 Caminho percorrido na rodada 2b sobre a superfície da função objetiva

(VPL). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

3.9 Produção acumulada de óleo do reservatório do Caso 1 para 2, 24, 144,

288 e 4320 variáveis. (a) P-2, (b) P-1, (c) Plataforma de produção. . . 56

3.10 Avanço da frente de saturação de água em torno de 28-07-2012 para 2,

24, 144, 288 e 4320 variáveis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

xii



LISTA DE FIGURAS xiii

3.11 As doze primeiras realizações de permeabilidade do Caso 1S. . . . . . . 60

3.12 Histogramas do VPL para (a) 1000, (b) 500, (c) 100 e (d) 50 realizações. 61

3.13 (a) Trajetórias das rodadas 5 (preta) e 6b (azul) sobre superfície da

EVPL do Caso 1S com 10 realizações, (b) projeção de (a). Observe-se

a trajetória média ao longo dos mais altos gradientes. . . . . . . . . . . 64

3.14 Caso 1S com 10 realizações. Comportamento (a-d) da EVPL e (e-h) do

desvio padrão para 2, 24, 144 e 4320 variáveis, respectivamente. . . . . 66

3.15 Caso 1s com 50 realizações. Comportamento (a-d) da EVPL e (e-h) do

risco associado para 2, 24, 144 e 4320 variáveis, respectivamente. . . . . 66

3.16 Per�l de produção para o poço P-1, após otimização com 24 variáveis de

controle no tempo para algumas das 50 realizações de permeabilidade

usadas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

3.17 Histogramas de otimizações sem restrição do risco associado. Com 50

realizações: (a) 24v, (b) 144v, (c) 4320v. (d) 4320v - 100R, (e) 24v -

500R. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

3.18 Caso 1S - Otimização para 2, 24, 144 e 4320 variáveis em relação ao

número de realizações (a) valores do VPL médio e (b) valores do desvio

padrão e (c) ampliação de (b). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

3.19 Caso 1S com 10 realizações - Superfícies (a) da EVPL, (b) do desvio

padrão. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

3.20 Caso 1S com 30 realizações - Superfícies (a) da EVPL, (b) do desvio

padrão. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

3.21 Caso 1S com 50 realizações. Superfícies (a) da EVPL, (b) do desvio

padrão. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

3.22 Grá�cos da EVPL e do desvio padrão com restrição do risco em de-

sigualdade não obedecida. (a-b) e (c-d) correspondem às rodadas 1 e 3,

respectivamente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

3.23 Caso 1S, com restrição de risco. Vista tridimensional de trajetórias sobre

o par de superfícies EVPL-STD. (a-b) rodada 1, (c-d) rodada 3. . . . . 72

3.24 Caso 1S, restrição do risco - Vista em projeção de caminhos percorridos

sobre o par de superfícies EVPL-STD. (a-b) rodada 1, (c-d) rodada 3. . 73

3.25 Grá�cos da EVPL e do STD ao longo das iterações na otimização com

restrição de risco em desigualdade atendida. (a-b) e (c-d) correspondem

às rodadas 2 e 4, respectivamente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74



LISTA DE FIGURAS xiv

3.26 Caso 1S, com restrição de risco. Vista tridimensional de trajetórias sobre

o par de superfícies EVPL-STD. (a-b) rodada 2, (c-d) rodada 4. . . . . 74

3.27 Caso 1S, restrição do risco - Vista em projeção de caminhos percorridos

sobre o par de superfícies EVPL-STD. (a-b) rodada 2, (c-d) rodada 4. . 75

3.28 Histogramas iniciais e �nais do VPL, com 50 realizações, para otimiza-

ções com restrição do risco em desigualdade. (a) rodada 2 e (b) rodada

4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

3.29 Comportamento do VPLm ao longo da otimização. (a) C1D, (b) C1Dm-

a, (c) C1Dm-b e (d) C1S-30R. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

3.30 Curvas de maximização do VPLm ao longo do período de concessão. (a)

C1D, (b) C1Dm-a, (c) C1Dm-b e (d) C1S-30R. . . . . . . . . . . . . . 78

3.31 Posições iniciais dos poços e suas fronteiras de locação. . . . . . . . . . 80

3.32 Otimização inteiro-mista. Comportamento da EVPLm (a-c) e do desvio

padrão (d-f) para 10, 30 e 50 realizações, respectivamente. . . . . . . . 82

3.33 Superfícies da EVPLm e do STD, para 3 realizações, obtidas ao variar

cada poço dentro de sua fronteira enquanto os outros dois são mantidos

�xos nas posições originais. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

3.34 Comportamento da EVPLm e do desvio padrão na otimização inteiro-

mista com o SPSA-C. (a-b) EVPLm e STD, respectivamente, para 3

realizações com vazões iniciais de 25% e (c-d) idem para vazões iniciais

de 50%. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

3.35 Posições dos poços em algumas das iterações da otimização sem restri-

ção, com partida a 25% da vazão. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

3.36 Comportamento da EVPLm e EVPLm penalizada e do desvio padrão

na otimização inteiro-mista com restrição. (a-b) EVPLm e STD, respec-

tivamente, para 3 realizações com vazões iniciais de 25% e (c-d) idem

para vazões iniciais de 50%. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86

3.37 Arranjo dos poços após otimização com o SPSA-C. (a) Posições �xas,

(b) e (c) sem restrição e partidas de 25% e 50% respectivamente, (d) e

(e) com restrição de risco e partidas de 25% e 50%, respectivamente. . . 88

3.38 Início do breakthrough para cada realização da otimização (1) - poços

�xados nas posições originais. Da esquerda para direita: R1, R2 e R3. . 88

3.39 Início do breakthrough para cada realização na posição ótima da otimiza-

ção (2) - sem restrição e vazões iniciais de 25%. Da esquerda para direita:

R1, R2 e R3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89



LISTA DE FIGURAS xv

3.40 Início do breakthrough para cada realização na posição ótima da otimiza-

ção (2) - com restrição e vazões iniciais de 25%. Da esquerda para direita:

R1, R2 e R3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90



Capítulo 1

Introdução

1.1 Motivação

A engenharia de reservatórios de hidrocarbonetos oferece muitas oportunidades de

aplicação de modernas técnicas da área de planejamento sob incertezas, tanto para o

gerenciamento quanto para o desenvolvimento de reservatórios. A indústria de óleo

e gás tem despendido esforços expressivos para desenvolver tecnologias e�cientes de

gerenciamento para a otimização da produção de óleo e gás, cujas tecnologias, tanto

em hardware quanto em software, concernentes a campos inteligentes estão entre as

mais notáveis.

Nos últimos anos, tem-se buscado intensivamente métodos e algoritmos que sejam

capazes de utilizar lucrativamente a tecnologia de hardware desenvolvida para poços

instrumentados. Exemplos desta carência são metodologias e algoritmos para assimi-

lação e tratamento de dados provenientes desses poços, assim como seu uso no ajuste de

histórico em tempo real e no controle preditivo em diversas escalas de tempo [54, 77].

As características geológicas do reservatório são conhecidas com alto grau de in-

certezas, há incertezas também nas medidas efetuadas nos poços instrumentados em

tempo real. Há incertezas ainda maiores no futuro, desde as consequências das de-

cisões sobre tipo, número, posição e agenda de completação dos poços, passando sobre

as consequências de decisões tomadas sobre os projetos das plataformas, das instalações

e dos equipamentos de superfície e de subsuperfície. Há também incertezas monetárias,

econômicas, políticas e sociais [18, 46].

Projetos, desenvolvimento e gerenciamento de campos são atividades que se ar-

rastam ao longo de muitos anos e exigem investimentos signi�cativamente altos. Nos

últimos anos, tem-se percebido que esses projetos precisam valorizar a �exibilidade, não

1
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apenas econômica mas, principalmente, a �exibilidade dentro dos projetos de engenha-

ria. Esse conjunto de percepções deram origem a uma nova Engenharia de Grandes

Sistemas [41].

Com essas perspectivas, surge a necessidade de novos modelos, métodos e algo-

ritmos que sejam capazes de integrar projetos multidisciplinares; que proporcionem a

busca de ótimos �exíveis, a análise e mitigação de riscos, outrossim que as restrições in-

trinsecamente não lineares sejam obedecidas; e ainda, que propiciem o aproveitamento

de oportunidades de ganhos reais. São os modelos expeditos (screen models) capazes

de traduzir sinteticamente cada projeto (estrutural da plataforma, simulação de reser-

vatórios, etc); os métodos de valorização da �exibilidade, de simulação estocástica,

dentre outros, e os algoritmos de otimização, principalmente os voltados para simula-

ção, capazes de resolver dezenas de milhares de variáveis. Essas são as perspectivas de

longo prazo.

Esta dissertação é parte do esforço de busca de algoritmos de otimização capazes de

enfrentar um número elevado de variáveis, milhares delas, contínuas, inteiras e inteiro-

mistas. Potencialmente capazes de obter tanto ótimos locais quanto, provavelmente,

ótimos globais. Algoritmos esses que não �quem aprisionados nos ruídos provocados

pelas aproximações no tratamento das incertezas e dos modelos físicos diversos [43, 58,

63, 64, 66].

Ao otimizar problemas multidisciplinares, espera-se que os algoritmos de otimiza-

ção não precisem de derivadas dos modelos matemáticos intrínsecos. Os gradientes e

Hessianas naqueles problemas raramente estão disponíveis ou são passíveis de medição,

assim, algoritmos de otimização livres de derivadas são preferíveis.

Neste capítulo, alguns tipos de problemas de interesse imediato na otimização do

desenvolvimento e da produção são assinalados, discutidas as características das simu-

lações estocásticas, bem como alguns conceitos básicos de otimização para simulação.

Em que se procura justi�car a classe de algoritmos estocásticos escolhida para estudo

[58]. Por �m, é dada uma perspectiva do restante do texto da dissertação.

1.2 Otimização na produção de petróleo

Nesta seção descreve-se, em linhas gerais, os tipos de otimização na produção de

petróleo utilizados nos problemas tratados neste trabalho, ou seja, otimização de vazões

de produção, otimização para simulação utilizada para lidar com as incertezas e a

otimização simultânea da locação de poços e vazões. As principais linhas de atu-
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ação na área de Otimização na Produção de Petróleo, foram destacadas em [47], a

saber: Operação dos Campos de Petróleo, Desenvolvimento dos Campos de Petróleo e

Gerenciamento do Campo, área em que se faz o estudo de otimização de vazões. Este

trabalho, em certos aspectos, é uma continuação do trabalho em [47], nas linhas de de-

senvolvimento e gerenciamento do campo, com o diferencial de tratar as propriedades

incertas do reservatório de forma estocástica.

1.2.1 Otimização de vazões de produção e injeção

A recuperação de hidrocarbonetos através da injeção de água é a prática mais usual,

porque além de propiciar o deslocamento dos hidrocarbonetos dos poros para os poços

produtores, garante a manutenção da pressão a um custo baixo. Contudo, uma vez

iniciada a injeção, com o tempo e em níveis crescentes, a água será produzida junto

com o óleo.

Em [1, 37, 47], os autores relatam que a situação ideal é aquela cujas vazões sejam

estabelecidas de forma que a taxa em que o óleo é varrido seja praticamente uniforme,

em outras palavras, a que nenhum poço produtor produza o �uido injetado antes dos

demais. Isso proporciona ganhos signi�cativos na produção de óleo e também retarda

os custos com tratamentos. Além disso, níveis críticos de água e gás são atrasados

- que em geral são critérios adotados para interrupção da produção - e, por isso o

período de produção é estendido, levando a uma melhor e�ciência na recuperação [47].

Com essa interpretação, o objetivo de otimizar vazões de produção e injeção é causar o

retardo do �uido injetado nos poços produtores, retardo este responsável por aumentar

a e�ciência na recuperação.

Os equipamentos instalados nos poços instrumentados, também chamados de poços

inteligentes, permitem variar remota e dinamicamente a distribuição das vazões de

produção e injeção, permitindo o estudo da melhor con�guração de vazões ao longo do

período de produção. A otimização da injeção de água através do controle de vazão tem

sido objeto de estudo inensivo por causa do rápido desenvolvimento nas tecnologias de

completação de poços instrumentados.

A necessidade de aumentar a e�ciência na recuperação aliada às características

atraentes da tecnologia de poços inteligentes tem impulsionado o desenvolvimento de

algoritmos e�cientes para otimizar a sua produção. Dois principais tipos de algoritmos

têm sido utilizados nesta área, os algoritmos baseados em gradientes e os algoritmos

estocásticos [1]. Os primeiros requerem a determinação do gradiente da função objetiva,

o que exige, no presente estado da arte, acesso ao código dos simuladores. Além disso,
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algoritmos baseados em gradientes, em geral, tem convergência para um ótimo local;

enquanto os algoritmos estocásticos podem convergir para ótimos globais. Em [1],

por exemplo, o autor cita o algoritmo genético, pertencente às classes estocástica e

evolucionária, e ressalta sua desvantagem quando o número de variáveis de controle

cresce, porque cresce também o custo computacional. Em contrapartida, há algoritmos

de direções aleatórias que fazem aproximações do gradiente a partir de medidas da

função objetiva e são potencialmente independentes do número de variáveis de controle,

fato que será mostrado com as aplicações nesta dissertação.

Em [47], foi realizada uma otimização da alocação dinâmica de vazões de pro-

dução e injeção em reservatórios caracterizados deterministicamente; naquele trabalho

encontra-se uma revisão bibliográ�ca sobre o estudo de otimização de vazões de pro-

dução e injeção em reservatórios caracterizados deterministicamente, estudos estes ini-

ciados desde 1958. Já o estudo em [1], mostra a otimização de vazões de injeção com

a consideração de incertezas geológicas através da formulação da função objetiva em

uma forma estocástica, que combina sua esperança matemática e seu respectivo desvio

padrão, permitindo efetuar uma análise de risco.

1.2.2 Otimização para simulação

Com a capacidade dos computadores nos níveis atuais, tornou-se possível em diversas

áreas, inclusive na simulação de reservatórios, não apenas realizar simulações detalha-

das guiadas pela percepção dos engenheiros, como também colocar estas simulações

dentro de um contexto matemático adequado a otimizações automáticas. Em paralelo,

ainda devido ao desenvolvimento computacional, é possível fazer simulações de reser-

vatórios levando em conta os mais diversos tipos de incertezas. O termo otimização

para simulação, concebido na área de �nanças, passou a signi�car a união de técnicas

automáticas de otimização com simulações de fenômenos estocásticos. Nestes termos,

o título desta dissertação contém um pleonasmo, proposital, para especi�car, sem dúvi-

das, o seu conteúdo.

O desenvolvimento da tecnologia permite o uso de simuladores dos sistemas físicos

reais, em geral complexos e multidisciplinares, dos quais as variáveis observadas na

saída podem fazer parte de funções objetivas, cujos resultados otimizados são usados em

tomada de decisões estratégicas e operacionais em grandes coorporações. Otimizadores

desenvolvidos para uso da simulação, incorporam o princípio da separação do método

do modelo, ou seja, o problema da otimização é de�nido fora do sistema complexo,

de forma que diversos tipos de simuladores podem ser utilizados sem a necessidade de
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acesso ao código fonte [9, 69].

A simulação númerica de reservatórios é amplamente utilizada dentro do �uxo de

trabalho dos engenheiros de reservatório. A simulação de reservatórios é a única alter-

nativa para descrever quantitativamente o �uxo de reservatórios heterogêneos sujeitos

a planos de produção de�nidos pelas propriedades da rocha, demandas de mercado, re-

gulações dos governos e estratégias de investimentos (apud [47]). Além disso, é citado

em [9], que a otimização com simulação pode lidar e�cientemente com um número

maior de cenários, ou de realizações no problema estocástico, do que as abordagens

tradicionais de otimização, além de facilitar a inclusão de variadas fontes e tipos de

risco.

Dentro de um processo de otimização com simulação, a simulação precisa ser exe-

cutada repetidas vezes, ao longo das iterações da otimização, de forma que as variáveis

de projeto atualizadas no algoritmo servem de entrada para o simulador, e as respostas

da simulação retornam ao algoritmo de otimização encerrando um ciclo, que é in-

terrompido através de algum critério de parada do otimizador. Em otimização para

simulação, este critério, normalmente, é o esforço computacional.

Esse procedimento pode envolver vários programas independentes, e no presente

caso, um programa de pré-processamento pré-existente em [47], codi�cado em Mat-

lab, juntamente com o simulador de �uxos de reservatórios e petróleo (IMEX, [12]) e

um programa de análise econômica e de risco foram utilizados como base. Realizar

otimização para um sistema como o citado implica em alguns desa�os, visto que as

funções são complexas, não lineares, além de serem funções implícitas dos parâmetros

de controle. Nesta pesquisa, a simulação é também estocástica visto que usa simulações

de permeabilidade, geradas através de um dos vários métodos de simulação estocástica

na geoestatística, a simulação sequencial gaussiana. Ressalta-se que os cálculos com-

plexos ocorrem principalmente no simulador de �uxos, pois é nele que as restrições não

lineares de �uxo são resolvidas, ou seja, o otimizador não recebe nenhuma informação

explícita sobre as equações de �uxo; fato que torna o sistema bastante �exível para

declarar a função objetiva, as restrições e relações entre elas [18].

Otimização estocástica e otimização determinística.

Em [58], Spall atribui o signi�cado de otimização estocástica aos problemas ou aos

algoritmos de otimização que possuem pelo menos uma das seguintes propriedades:

� O problema possui ruído randômico nas medidas da função objetiva L (�), ou do
seu gradiente, no qual � é a variável de controle,



Capítulo 1. Introdução 6

� O algoritmo usa direções randômicas em seu processo iterativo.

Os problemas tratados nesta dissertação possuem ambas as características. Os ruí-

dos randômicos provêem do tratamento obrigatoriamente truncado dos campos randômi-

cos da geostatística, e os algoritmos usam diferenças randômicas nas aproximações do

gradiente.

O algoritmo estocástico objeto dessa dissertação é o SPSA, Simultaneous Pertur-

bation Stochastic Approximation, que é uma versão probabilística do método do maior

declive (steepest descent). Uma vez que o gradiente exato é desconhecido e ruidoso,

usa-se uma aproximação estocástica. Porém, o método do maior declive, no seu con-

texto determinístico, e ciente do gradiente, faz uma busca local, ao longo desse mesmo

gradiente, calculando um parâmetro de busca ak que minimize a função L(�). Essa

busca linear não é feita no SPSA. Tentativas nesse sentido, em problemas de reser-

vatório, não foram bem sucedidas, [6, 23]. Uma busca determinística é inaceitável em

um algoritmo dessa natureza.

O SPSA em sua forma básica é um algoritmo de minimização, assim, para fazer

uma maximização deve-se minimizar o negativo da função objetiva, este recurso foi

utilizado nesta implementação. Antes de ser um ponto negativo, a possibilidade de o

SPSA deslocar-se para pontos com maiores valores da função objetiva é que o faz capaz

de ultrapassar ruídos e, sob certas condições, alcançar um mínimo global. Modernas

metaheurísticas fazem uso dessa propriedade [2, 9].

Análise de portfólio através de otimização estocástica, de otimização de

cenários e de otimização robusta.

O propósito primário do gerenciamento é tomar decisões sobre a alocação de capital

que melhore o desempenho da corporação. As ferramentas de análise de portfólio

são construídas para ajudar nesse gerenciamento no desenvolvimento e na análise de

estratégias de portfólio, fornecendo a capacidade de avaliar o impacto na corporação

das várias decisões de investimento [2]. Três das principais formalizações teóricas para

a construção de ferramentas na análise de portfólio são a otimização estocástica, a

otimização de cenários e a otimização robusta [11].

Na clássica otimização estocástica as incertezas são tratadas probabilisticamente

dentro do arcabouço do cálculo estocástico [31]. A sucessão in�nito-contável de rea-

lizações estocásticas se constituem portanto em um contínuo de probabilidade total

unitária e probabilidade individual nula, não havendo, desta forma, qualquer prevalên-

cia probabilística entre as realizações. Faz sentido apenas otimizar quantidades mensu-
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ráveis, ou seja, aquelas resultantes de integrais de�nidas, como por exemplo de funções

quadrado-integráveis. As propriedades de interesse são todas coletivas, populacionais,

como por exemplo a esperança e o desvio padrão populacional.

A abordagem da otimização estocástica com as técnicas de otimização para simula-

ção permite a solução de problemas onde tanto a função objetiva quanto as restrições

são probabilisticamente de�nidas, não impondo qualquer limitação na de�nição dessas

grandezas, como, por exemplo a exigência de diferenciabilidade, do grau de não lin-

earidade, da sua complexidade e do seu grau de incerteza. Com algoritmos adequados,

pode-se resolver problemas com milhares de variáveis de controle.

O tratamento numérico na otimização estocástica possui, em geral, a limitação na-

tural de ter-se que contentar com análise de amostras �nitas de realizações com igual

probabilidade, sobre as quais pode-se ainda fazer inferência estatística. São para isso

utilizadas diversas técnicas de amostragem aleatória restrita a distribuições de probabi-

lidade conhecidas, como o método de Monte Carlo e suas variantes. Em um problema

de cálculo estocástico, como por exemplo otimização estocástica, a distribuição de

probabilidade da resposta somente pode ser conhecida a partir do estabelecimento da

distribuição de probabilidade dos dados do problema.

Em muitos problemas há interesse em fazer otimização estocástica usando proba-

bilidade de extremos. Este é o caso, por exemplo, do projeto de estruturas submetidas

a esforços naturais como vento, corrente, ondas e terremotos. A otimização estocás-

tica no contexto de otimização para simulação resolve satisfatoriamente essa classe de

problemas, onde eventos indesejáveis podem ser catastró�cos.

A otimização de cenários procura transformar o problema de otimização estocástica

com um in�nito-contável número de realizações, resolvendo uma sequência de proble-

mas determinísticos baseados em um número limitado de cenários, aos quais se atribui

pesos relativos, e combinando as soluções ótimas dos cenários em uma simples decisão

viável. Essencialmente, a metodologia computa a solução ótima para cada cenário de-

terminístico e, em uma segunda fase vai em busca de uma única solução viável para

todos os cenários [45, 73, 74].

A otimização robusta também reduz o problema estocástico a um número �nito

de cenários determinísticos com seus respectivos pesos. E pode ser utilizada quando

os parâmetros da otimização estão contidos dentro de um conjunto �nito de valores.

Busca-se então uma solução que possui um bom desempenho dentre o número �nito

de cenários determinísticos, razão pela qual recebe o adjetivo de robusta. Diferentes

critérios são usados para medir a robustez da solução.
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A limitação natural dessas técnicas baseadas em cenários que procuram tratar as

incertezas é a sua inabilidade de manusear uma grande quantidade de cenários pos-

síveis. Assim, sempre deixam de considerar eventos que, embora indesejáveis, podem

ser catastró�cos.

Simulação estocástica na geoestatística

A modelagem de reservatórios é um tema da geoestatística e, de acordo com [13, 14],

parte da �loso�a da geoestatística é assegurar que a realidade geológica não se perca

durante a construção do modelo do reservatório. A simulação estocástica na geoes-

tatística objetiva a reprodução espacial das heterogeneidades do reservatório. Por ser

possível a geração de in�nitas realizações da caracterização do reservatório com igual

probabilidade, o problema passa a ser estocástico. Ainda em [14], o autor salienta que

embora cada realização estocástica resulte em uma possibilidade diferente do �uxo de

�uidos, em geral, cada realização fornece informações mais realistas sobre o compor-

tamento real do �uxo do que modelos convencionais determinísticos. E destaca que a

simulação estocástica é uma técnica de Monte Carlo projetada para honrar os dados

medidos, reproduzir o histograma dos dados e honrar o modelo espacial.

Em [51], uma das alternativas propostas para a caracterização de reservatórios é o

uso da simulação estocástica juntamente com a simulação de �uxos (uso do simulador

IMEX [12]). Através do problema de ajuste de histórico, foram comparados resultados

do método tradicional - consideração de propriedades petrofísicas constantes - com os

resultados do método que usa realizações estocásticas. Para a construção do modelo

geológico, a partir da simulação estocástica, foi utilizado o método sequencial gaussiano

para representar as heterogeneidades e a continuidade das direções vertical e horizontal

da variável permeabilidade. Os resultados levaram à conclusão de que o melhor ajuste

de histórico, para o poço estudado, foi obtido ao considerar a heterogeneidade do reser-

vatório através das realizações estocásticas da permeabilidade. Adicionalmente, o autor

constatou que a simulação estocástica juntamente com a simulação de �uxo, no pro-

blema de ajuste de histórico, contribui para tornar o modelo de �uxo uma ferramenta

valiosa no gerenciamento do reservatório e aumentar a con�ança nas previsões.

Simulação estocástica na engenharia de reservatórios

É útil descrever um pouco dos procedimentos mais atuais utilizados na simulação es-

tocástica para gerenciamento e desenvolvimento em engenharia de reservatórios.

Em [46] é citada a importância atribuída aos �uxos de trabalho que integram e
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incluem a análise de incertezas na superfície e na subsuperfície, na locação de poços,

nas con�gurações e operações dos poços, nas interconexões de superfície, e ainda as

incertezas econômicas. A maior parte dos esforços é direcionada a técnicas de apoio à

decisão baseadas em cenários e análises probabilísticas. O autor realça que decisões so-

bre vários campos de petróleo em desenvolvimento continuam a ser tomadas a partir da

simulação de �uxo dos casos sensíveis ou de modelos simpli�cados, o que pode causar

uma subestimação de todas as incertezas e ainda levar a restrições desnecessárias. O ar-

tigo apresenta a metodologia usada em um sistema integrado para auxiliar a tomada de

decisões, em que as complexas relações entre os modelos geológicos, o desenvolvimento

de estratégia e análise econômica são preservadas no desenvolvimento do processo de

decisão. O estudo faz uso de um simulador de �uxos com a física integral de forma

que é mantida a alta �delidade da física do modelo tanto da subsuperfície quanto dos

equipamentos de superfície. As incertezas incluídas foram tanto de cenários distin-

tos quanto de distribuições de probabilidades contínuas. Essa metodologia contrasta

com a convencional, pela qual o engenheiro de reservatórios gasta semanas ou meses

rodando estudos de casos de modelos de alta resolução para otimizar alternativas de

gerenciamento e cronograma de desenvolvimento dos poços.

Em [18], alternativas de decisão sob condições de incerteza são oferecidas a partir

de um procedimento para a otimização da programação do reservatório (scheduling) e

da estratégia da produção. As variáveis de decisão consideradas foram o ano de início

da produção, o número de poços para cada unidade de reservatório, e a capacidade da

taxa de produção de óleo para cada unidade de produção. O sistema de otimização

consiste em três principais rotinas: um otimizador externo, um otimizador interno e a

distribuição de simulações (computação distribuída em cluster ou grid). Os executáveis

no loop interno consistem no ciclo de Monte Carlo, que resolve e gerencia a incerteza,

a geração do per�l de produção e o cálculo da análise econômica (Excel ou linguagem

superior). Os dados de entrada para o loop interno podem incluir modelos geológicos

do reservatório e modelos de poços. O otimizador é o loop externo que recebe os

dados de entrada da função objetiva e qualquer informação requerida advinda do loop

interno. As variáveis de decisão (de controle, de projeto) são os dados de saída do

otimizador, e são usadas como entrada para o loop interno. Esta arquitetura permite

formulações de otimização bastantes simples, visto que os cálculos complexos ocorrem

principalmente nas caixas-pretas (black-boxes), ou seja, no simulador de �uxos, no

otimizador metaheurístico e no simulador econômico. Se não houver incerteza nos

parâmetros, então o loop interno é executado apenas uma vez e calculado um único
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Tabela 1.1: Número de amostras requeridas para garantir o erro desejado.
Cota superior Dimensão Número de amostras
do erro Trapezoidal Monte Carlo quasi-Monte Carlo

0:01 2 102 104 2� 102
4 104 104 1� 103
6 106 104 5� 103
10 1010 104 1� 105

0:0001 2 104 108 3� 104
4 108 108 3� 105
6 1012 108 3� 106
10 1020 108 2� 108

10�6 2 106 1012 4� 106
4 1012 1012 5� 107
6 1018 1012 7� 108
10 1030 1012 1� 1011

valor da função objetiva, retornando esse valor ao loop externo.

O método de Monte Carlo

Em muitos problemas, usar o método de Monte Carlo exige um número extremamente

elevado de amostras ou simulações. Para contornar este problema, métodos alternativos

para a redução da variância, e assim da quantidade de amostras, foram desenvolvidos,

como os Quasi-Monte Carlo, Hipercubo Latino, etc. Porém, o erro de aproximação do

método de Monte Carlo depende apenas do número de amostras. Entretanto, o erro de

aproximação dos métodos de redução da variância dependem enormemente do número

de variáveis do problema. Este trabalho busca resolver problemas de otimização com

um número elevado de variáveis, e assim tem que fazer uso de amostragens de Monte

Carlo. O quadro na tabela 1.1, extraído de [75], esclarece essa questão. Pode-se

observar que para qualquer precisão dos resultados, o método de Monte Carlo deve ser

o preferido quando o número de variáveis é superior a 10 (dez). Vale também observar

que o método de Monte Carlo, como os demais, não converge monotonamente. Isso

signi�ca que apenas um pouco mais de amostras pode não signi�car uma melhora na

qualidade da resposta.

O caminho para redução do esforço computacional na busca da monotonia das

aproximações sugerido aqui, é o de transformar ou mapear as realizações geoestatísticas

em realizações espectrais, como as de Karhunen Loève e suas variantes, de forma que

cada realização possua um conteúdo maior e decrescente de informações sobre o campo

randômico geoestatístico. O projeto de pesquisa ao qual pertence esta dissertação

desenvolve trabalhos paralelos nesta direção, dos quais alguns resultados podem ser
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vistos em [32, 82].

Neste trabalho, faz-se uso do ciclo de Monte Carlo dentro do otimizador, com o

�m de resolver a estatística da função objetiva. Ou seja, em uma dada iteração, a

variável de projeto, a partir de um ciclo de Monte Carlo, serve de dado de entrada no

simulador cuja resposta é guardada, até que se tenha todas as respostas das respectivas

realizações utilizadas. Assim, ao algoritmo é retornada a estatística da resposta, como

a esperança matemática do VPL, a EVPL, obtida após um ciclo de Monte Carlo, na

referida iteração.

As simulações de Monte Carlo são inerentemente independentes e podem ser dis-

tribuídas em unidades de processadores [18]. Distribuir simulações do ciclo de Monte

Carlo em nós de um cluster de computadores reduz proporcionalmente o esforço com-

putacional da simulação das realizações. Entretanto, sendo esta uma paralelização

trivial, preferiu-se nesse trabalho não explorar essa perspectiva, senão após o uso de

decomposições espectrais [54, 32, 82]. Além disso, o SPSA oferece duas ou três oportu-

nidades de avaliação de funções em paralelo. A nossa percepção atual é que nós de um

cluster devam executar em paralelo as simulações de Monte Carlo (maior speed-up e

mais precisão estocástica) em detrimento das limitadas oportunidades oferecidas pelo

algoritmo de otimização.

Geração das realizações geoestatísticas

As realizações de permeabilidade foram geradas pelo método de simulação sequencial

gaussiana, bastante utilizado na geoestatística para caracterização de permeabilidade e

porosidade em reservatórios, através da ferramenta Geostatistics do programa Builder

da CMG [12], que se fundamenta na biblioteca GsLib [20]. A escolha dos valores para

os dados de entrada foi guiada pelas informações contidas em [12, 19].

O conceito de Commom Random Numbers (CRN) provê, dentre outros benefícios,

uma redução da variabilidade da estimativa do gradiente e assim reduz também o erro

na estimativa da variável no processo iterativo. A essência do uso de CRNs é o uso dos

mesmos números randômicos nas simulações existentes na formação da aproximação

de gradientes. Ou seja, para duas avaliações da função no numerador de uma com-

ponente de aproximação do gradiente, ambas usam o mesmo número aleatório dentro

da sequência de números aleatórios gerada [58]. Desta forma, a alteração proveniente

da existência de diferenças no numerador da aproximação do gradiente é um resultado

de mudanças apenas na variável e não devido a variáveis randômicas diferentes na si-

mulação de Monte Carlo. Em termos de realizações, isto signi�ca ordená-las e usá-las
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sempre na mesma ordem no ciclo interno de Monte Carlo.

1.2.3 Locação de poços

Para uma boa drenagem dos �uidos e maximização do retorno econômico do projeto

de explotação de um reservatório, é fundamental a de�nição adequada do número e

distribuição de poços produtores e injetores. Os modelos clássicos de distribuição de

poços se prestam apenas aos casos de reservatórios homogêneos e isotrópicos, que são

praticamente inexistentes [47].

Figura 1.1: Superfície de resposta do VPL para locação de um poço. Extraído de [34]

Os algoritmos aqui estudados também se aplicam a problemas na fase de desenvolvi-

mento do campo - na locação de poços - e nesta dissertação foi aplicado com o interesse

de observar o comportamento do algoritmo na otimização simultânea da locação de três

poços com as vazões de produção, ou seja observar o desempenho do algoritmo em um

problema de variáveis inteiro-mistas, em um modelo simpli�cado de reservatório. Este

problema também é resolvido com a consideração de incertezas geológicas.

Em [83], foram resolvidos problemas de otimização da locação de poços inteligentes

usando realizações geoestatísticas (três a cinco realizações) de um reservatório cana-

lizado. Os resultados mostraram que o aumento da recuperação com poços instru-

mentados variou signi�cativamente de realização para realização, levando à conclusão

de que mais dados de campo ou procedimentos so�sticados para a tomada de decisão

serão necessários em detrimento de poços instrumentados nos casos de elevado grau de

intercezas. Hoje sabe-se que os procedimentos so�sticados necessários compõem o que
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se chama de controle estocástico, ou closed loop, que inclui o ajuste de histórico em

tempo real a partir dos dados mensurados nos poços inteligentes em diferentes escalas

de tempo. Além de serem complementados por uma análise de risco do gerenciamento

e do desenvolvimento do campo [77].

A literatura sobre otimização de locação de poços é muito vasta. Uma das di�cul-

dades na locação de poços é o grande número de variáves. Outra grande di�culdade é

que a função objetiva é multimodal. Na �gura 1.1, está uma superfície de resposta do

VPL que foi gerada em [34] para a locação de um único poço, com vazão constante,

calculando o VPL para toda possível posição do poço, exaustivamente. Evidentemente,

isso apenas pode ser feito para a locação de um único poço. Pode-se notar a grande

quantidade de ótimos locais, tais que achar um máximo global torna-se um desa�o

para qualquer algoritmo, problema que apenas pode ser resolvido atualmente com sim-

ulações exaustivas. A locação simultânea de vários poços é um problema ainda mais

complexo.

No Capítulo 3 é mostrada uma aplicação na qual o SPSA é usado com sucesso

para locar simultaneamente um poço injetor e dois produtores, e ao mesmo tempo

otimizando a distribuição de vazões nos poços produtores, em um reservatório hetero-

gêneo descrito geoestatisticamente.

1.3 Declaração dos problemas testados

O estudo do SPSA nesta dissertação fundamenta-se no fato de que ele é potencialmente

e�ciente na solução de diversos problemas de interesse em engenharia de reservatórios.

Para citar alguns, todos considerando incertezas de alguma natureza:

� P1 - Alocação dinâmica da vazão de produção e injeção de poços;

� P2 - Locação de poços de produção e injeção;

� P3 - Ajuste de histórico clássico;

� P4 - Ajuste de histórico em tempo real;

� P5 - Controle estocástico (closed loop) de poços instrumentados;

� P6 - Otimização de processos de EOR, inclusive químicos e térmicos.

Neste trabalho os algoritmos desenvolvidos são testados nos problemas das classes

P1 e P2. Testes com outras aplicações serão feitas oportunamente.



Capítulo 1. Introdução 14

No problema de alocação dinâmica de vazões, fez-se uso da formulação descrita em

[47], em que se assume a premissa de manutenção de pressão através da reposição dos

volumes produzidos pelos injetados (voidage replacement). A premissa de balanço de

materiais no reservatório garante que injetar mais implica em produzir mais. Qual seja,

Bw
X
p2I
qwp = Bo

X
p2P

qop +Bw
X
p2P

qwp (1.1)

em que se tem:

P é o conjunto dos índices dos poços produtores, enquanto I é o conjunto dos

índices dos poços injetores;

qwp , q
o
p são respectivametne as vazões de água e óleo em um poço produtor p;

Bw, Bo são os fatores volume de formação da água e do óleo, respectivamente.

Função objetiva

Comumente, sob o aspecto produtivos e econômicos a função objetiva usual, em pro-

blemas de otimização da explotação em reservatórios de petróleo, é o valor presente

líquido, V PL. Nesta dissertação, manteve-se a função V PL estabelecida em [47] e aqui

repetida por completeza. A função objetiva capta exclusivamente o �uxo de caixa da

operação de produção.

V PL(xp;t;u) =
TX
�=0

�
1

(1 + d)�
� F� (xp;t;u)

�
(1.2)

em que se tem:

d é a taxa de desconto aplicada ao capital;

T é o tempo �nal (horizonte de tempo do projeto ou tempo de concessão do projeto);

F� é o �uxo de caixa no tempo � , tal que:

F� = R� � (Capex� +Opex� +GT� ) (1.3)

R� = �l=o;gP
l
� � ql� ��t;

Capex� = Nw � Cw + Cf;UEP + Cv;UEP �Qmax;8� � � i; e representa o investimento
no período.

Opex� = �l=o;g;w;wiC
l
� � ql� ��t; representa os custos de operação no período.

GT� (Government take) são as tributações aplicadas ao projeto no tempo �

em que:

P l é o preço de venda do óleo (o) ou do gás (g);
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ql� é a vazão de produção do óleo (o) ou gás (g), em termos das receitas, e a vazão

de óleo (o), gás (g), água produzida (w) e água injetada (wi), em termos dos custos;

Nw é o número de poços perfurados;

Cw é o custo médio de perfuração de um poço. Pode assumir valores diferentes para

tipos distintos de poços;

Cf;UEP é o custo �xo da Unidade Estacionária de Produção;

Cv;UEP é o custo variável da Unidade Estacionária de Produção;

Qmax é a vazão máxima compatível com a Unidade Estacionária de Produção;

C l é o custo de manuseio do óleo (o), gás (g), água produzida (w) e injetada (wi);

�t é o intervalo de tempo considerado.

Considerações acerca da função objetiva:

� Trata-se de uma versão simpli�cada do V PL, que considera apenas as receitas
advindas do óleo, e custos de injeção e produção;

� O plano de desenvolvimento é considerado �xo e a unidade de produção é cons-
tante, fatores que implicam na manutenção dos parâmetros de investimento inicial

para todos os casos estudados dentro de um mesmo modelo. Além disso, por ser

uma parcela constante, o valor do Capex foi adotado como valor zero;

� Para �ns de comparação com os resultados contidos em [47] foram usados mesmos
valores adotados na época de seu estudo.

Em [47], apenas problemas determinísticos foram tratados. Nos problemas em que

as incertezas estão modeladas, o VPL determinístico passa a ser de�nido pela sua

esperança matemática:

EV PL = E[V PL] (1.4)

A esperança do V PL é aproximada pela média amostral do V PL das realizações.

As técnicas usadas neste trabalho permitem a de�nição de outras funções objetivas

estocásticas. Diversas pesquisas tem sido feitas nessa linha, [2, 17, 18, 57].

Este trabalho, assim como outros [6], faz a distinção entre maximizar o V PL no �nal

do período de concessão ou análise, e maximizar o V PL ao longo desse período. Sabe-

se que o V PL máximo normalmente ocorre antes do término do período de concessão.

Maximizar este máximo, aqui chamado de V PLm, ou EV PLm, é uma possibilidade

oferecida por este trabalho.
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Outras funções objetivas podem ser declaradas para uso do código computacional

desenvolvido para este trabalho. Desde as mais simples, como a produção acumulado

em um período, o Np, como funções mais so�sticadas, algumas das quais descritas

adiante.

Variáveis de controle

As variáveis de controle para o problema de otimização de vazões são as vazões nos

poços discretizadas no tempo ao longo da simulação. Ou seja, o controle é feito dire-

tamente sobre as vazões dos poços, em cada intervalo de tempo através do rateio em

relação à capacidade do grupo. Assim, tem-se a de�nição das variáveis pelas seguintes

fórmulas

xp;t =
qp;tP

p2P
qp:t
; t = 1 : : : nt (Poços Produtores) (1.5)

xp;t =
qp;tP

p2I
qp:t
; t = 1 : : : nt (Poços Injetores) (1.6)

em que:

qp;t é a vazão do poço p no intervalo de tempo t;

nt é o número de discretizações do tempo total da operação;

�pqp;t é a vazão total dos poços no tempo t, igual à capacidade da plataforma.

O total de variáveis de controle nesta formulação é igual ao número de intervalos

de tempo (nt) multiplicado pelo número de poços com variáveis (np). As vazões são

de�nidas no início de cada intervalo de controle, através das opçõesGUIDEP eGUIDEI

no simulador Black-Oil IMEX da CMG [12] para o rateio das vazões.

No problema de locação de poços de�ne-se um único ponto em três dimensões de

tomada de �uxo para cada poço injetor ou produtor. As coordenadas desse ponto são

tomadas como variáveis de controle. Entretanto, admite-se que os pontos de tomada de

�uxo estejam localizados no centro dos blocos de discretização do reservatório. Nesse

sentido, otimizar a locação dos poços signi�ca procurar os blocos onde devem ser loca-

dos os pontos de tomada de �uxo de tal forma a otimizar a função objetiva.

Restrições de limites (cotas)

Limites máximos e mínimos normalmente são aplicados na operação de reservatórios

de petróleo devido às questões econômicas, segurança industrial ou capacidades [47].

Limites de pressões de fundo de poço não estão sendo aplicados. De forma que as
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as variáveis de controle são mantidas em intervalo compatível com os níveis razoáveis

de pressão. Além disso, por razões físicas, as variáveis não podem assumir valores

negativos, de forma que as variáveis estão de�nidas no intervalo de 0% a 100%, corres-

pondentes aos valores mínimo e máximo da capacidade de operação da plataforma.

Nos estudos do Caso 1 e Caso 1S, aplicamos os mesmos limites inferiores e superiores

às vazões de controle dos poços produtores, usados por [47] no Caso 1, dados pela

equação abaixo:

xlp;t � xp;t � xup;t (1.7)

em que

xlp;t corresponde ao limite inferior, de valor igual a 25%;

xup;t correponde ao limite superior, de valor igual a 75%:

Na locação de poços é possível de�nir uma caixa tridimensional envolvendo o ponto

de tomada de �uxo de tal forma que a busca pela sua posição ótima �que restrita a

posições dentro desta caixa.

Restrições em igualdade

Os sistemas de produção sempre apresentam algum tipo de restrição de capacidade.

Esse tipo de restrição ocorre porque diante das incertezas durante o desenvolvimento,

há um risco de super-dimensionamento das instalações de produção.

Em [47], o autor sumariza as restrições usuais de capacidade como sendo as devidas

à capacidade de tratamento ou processamento dos �uidos produzidos (óleo, água e

líquidos totais) e ainda à capacidade de compressão de gás. Em seu estudo e também

aqui, apenas as restrições de vazão total de líquido produzido e de vazão total de injeção

são consideradas. De forma que as restrições em igualdade são de�nidas pelas equações

1.8 e 1.9.

X
p2P

�
qop;t + q

w
p;t

�
= Ql;max; t = 1; 2; : : : nt (1.8)X

p2I

�
qinjp;t

�
= Qinj;max; t = 1; 2; : : : nt (1.9)

Variáveis controláveis

Embora haja a forte recomendação contida no manual do simulador de �uxos, Eclipse,

citada em (apud [47]) de que estabelecer o uso das pressões de fundo de poço como

variáveis da otimização em um primeiro momento, pois a taxa de produção ou injeção



Capítulo 1. Introdução 18

dos poços se torna insensível à de�nição de vazão quando é atingido algum controle de

pressão de fundo de poço estabelecido. Ao usar a pressão como variável de controle,

o parâmetro apenas se tornará insensível no caso de abandono do poço, evento pouco

freqüente.

O uso das vazões dos poços como parâmetros de controle na otimização surge como

uma resposta natural da operação em reservatórios de petróleo, visto que:

� Na prática não existe uma maneira de controlar diretamente a pressão, sendo ela
conseqüência de outros elemento e apenas passível de medição (apud [47]);

� A pressão de fundo de poço apresenta-se como uma variável a ser controlada

indiretamente, ou variável controlável (manipulável) através de observação dos

resultados da otimização com simulação.

Assim as vazões dos poços, são as variáveis diretamente controladas através dos

chokes enquanto a pressão de fundo de poço se apresenta como uma variável controlável.

Outra opção é realizar o controle de vazões através da abertura dos chokes. A imposição

de limites à pressão de fundo de poço e de outras variáveis controláveis pode apenas

ser tratada dentro do conceito de controle estocástico [4], portanto, fora dos objetos da

otimização.

Variáveis de estado

São as que não podem ser controladas direta ou indiretamente e cujos valores freqüente-

mente contêm incertezas. Características geológicas do modelo, propriedades de rocha

e �uidos, tipo e locação de poços quando o problema é apenas de otimização de vazões,

são algumas delas [32, 47].

Nesta pesquisa, o problema formulado acima está inserido no contexto estocástico,

através de incertezas consideradas nas variáveis estado de permeabilidade e porosidade,

obtidas a partir de múltiplas realizações e, assim, estão sendo tratadas como campos

randômicos. Detalhes dessas realizações são dados no capítulo de aplicações.

Restrições não lineares

Diversas são as restrições não lineares possíveis em estudos de gerenciamento e desen-

volvimento de campos. Dentro da área de planejamento sob incertezas, as restrições

mais comuns são aquelas associadas a restrições de desigualdade do desvio padrão da

função objetiva, onde o desvio padrão é tomado como medida de risco. Exemplo típico
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de problema com restrição não linear possível de resolver com as técnicas propostas

são:

max
STD�STD

EV PL (1.10)

onde STD é o desvio padrão do VPL e STD é um desvio padrão especi�cado. Outra

possibilidade seria,

max
P101P10

Pr(EV PL) � EV PL (1.11)

ou seja, maximizar a probabilidade daEV PL ser maior do que um valor pré-especi�cado

EV PL, mantendo a P10 maior do que uma valor dado P10. O risco é assim controlado

limitando o valor do décimo percentil da ENPV.

Tais problemas são resolvidos neste trabalho com auxílio de funções de penalidade a

serem de�nidas para cada problema. Exemplos estão dados no capítulo de aplicações.

1.4 Perspectiva do texto

No Capítulo 2, inicialmente, é descrita a classe de algoritmos de diferenças estocásticas

a que pertencem os algoritmos objetos de estudo. Justi�ca-se a escolha do SPSA e

detalha-se a implementação das variantes criadas e usadas nesta dissertação, o SPSA-

A, o SPSA-B e o SPSA-C. Relata-se brevemente o insucesso do SPSA adaptativo,

chamado aqui de SPSA-H, e o sucesso de outras soluções polialgorítmicas para múltiplas

reinicializações com o SPSA-C.

No Capítulo 3 estão reunidas as principais aplicações que serviram para avaliar o

desempenho dos algoritmos usados. São inicialmente resolvidos problemas de alocação

de vazões de produção sem a consideração das incertezas. Entre os objetivos está a

comparação com resultados da literatura, principalmente quanto ao esforço computa-

cional medido pelo número de simulações realizadas. Estuda-se as consequências de se

poder otimizar com milhares de variáveis de controle. Vazões de produção são também

otimizadas com a consideração das incertezas, com variadas quantidades de realiza-

ções. Analisa-se o efeito da quantidade de realizações, e se avaliam as técnicas usadas

para imposição de restrições implícitas e não lineares. Finalmente se encerra o capí-

tulo com uma aplicação que envolve locação de poços com otimização de vazões de

produção e sob incertezas geológicas, utilizando as melhores ferramentas desenvolvidas

neste trabalho.
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No Capílulo 4 comentários conclusivos são tecidos e sugeridos caminhos para a

continuidade deste trabalho.



Capítulo 2

O Algoritmo SPSA

Operadores de diferenças randômicas são muito usados em Mecânica Estatística, em

particular em Mecânica Quântica. A teoria de convergência desses operadores evoluiu

muito desde a segunda metade do século passado. Os algoritmos de diferenças randômi-

cas se originam desses estudos e de suas aplicações. Essa migração parece ter começado

no �nal do século passado, e produzido diversas versões que têm evoluído sistematica-

mente. Algumas vezes estes algoritmos se constituem, atualmente, na única alternativa

para evitar o crescimento insustentável do esforço computacional com o aumento do

número de variáveis de controle na otimização para simulação.

Este capítulo inicia-se com uma breve discussão sobre alguns dos algoritmos que

fazem estimativas estocásticas de gradientes e enfatiza o de, aparentemente, maior ex-

pressão, que é a classe denominada de SPSA - Simultaneous Perturbation Stochastic

Approximation. De fato, a aplicação do SPSA em problemas de engenharia de reser-

vatórios é o principal objetivo deste trabalho.

2.1 Algoritmos de diferenças randômicas

O SPSA é um algoritmo de natureza estocástica, que se �rma em apenas duas medidas

da função, ruidosas ou não, e com desempenho independente do número de variáveis

do problema, para realizar aproximações do gradiente de uma função objetiva. Essa

característica permite uma redução signi�cativa no custo da otimização, especialmente

em problemas com elevado número de variáveis. Considerando p o número de variáveis

de um problema, resultados analíticos e numéricos sugerem que o SPSA é p vezes mais

e�ciente do que o FDSA - Finite Di¤erence Stochastic Approximation - [58], ou seja,

ele converge em um mesmo número de iterações, necessitando apenas duas avaliações

21
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de função por iteração. Este potencial de redução somente pode ser realizado se o

número de iterações do SPSA não cresce em relação ao do FDSA. Uma breve discussão

teórica se faz oportuna, para mostrar a diferença crucial entre esses algoritmos.

Seja �̂k a k-ésima aproximação do ponto ótimo �, representado por um vetor de

dimensão p - número de variáveis do problema. Seja L a medida da função objetiva

sem ruído, em geral desconhecida. O processo recursivo na aproximação estocástica

é oriundo do steepest descent da otimização determinística, com a diferença de que o

vetor ĝk(�̂k) da equação 2.1 é uma aproximação do gradiente g(�) � @L=@�, baseada
em medidas da função objetiva:

�̂k+1 = �̂k � ak � ĝk(�̂k) (2.1)

No steepest descent, ak é determinado em cada iteração por uma busca linear. Aqui,

a sequência fakg de números reais positivos é estabelecida a priori. Na equação 2.1,
a convergência do valor aproximado �̂ para o valor ótimo � se dá quando o produto

ak � ĝk(�̂k) converge para zero, para isso a sequência fakg também tende a zero, pois

ĝk(�̂k) é uma aproximação do gradiente. Enquanto no steepest descent, g(�) tende a

zero e ak tende a um.

Há pelo menos três formas distintas de fazer uma aproximação estocástica do gra-

diente na equação 2.1: são as aproximações por meio de diferenças �nitas, de direções

randômicas e de direções randômicas com perturbação simultânea, usadas respectiva-

mente nos algoritmos FDSA, RDSA e SPSA.

A forma estocástica do tradicional algoritmo de diferenças �nitas criada em 1952

por Kiefer e Wolfowitz, o FDSA, tornou-se um método clássico na otimização com

algoritmos que não usam medidas de gradientes (derivative-free) e, ainda é bastante

aplicado, inclusive na indústria do petróleo.

Em 1969, Ermoliev apresentou o RDSA - Random Directions Stochastic Approxima-

tion - primeiro algoritmo a usar perturbações randômicas (distribuídas uniformemente)

no lugar das perturbações determínisticas do FDSA e, além disso, a realizar apenas

duas avaliações da função para aproximar o gradiente, independente do número de

variáveis p.

O algoritmo SPSA foi introduzido por Spall em 1987 [60] e, similarmente ao RDSA,

toma apenas duas medidas da função, correspondentes às perturbações randômicas e

simultâneas em �̂k. Embora as três aproximações de gradiente sejam semelhantes, a

escolha por um dos métodos pode ser determinante no custo computacional medido

por avaliações da função.
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As três aproximações do gradiente discutidas acima podem ser obtidas através da

formulação clássica de otimização local para funções objetivas diferenciáveis, em que

L(�) é uma função escalar, � um vetor de dimensão p e, deseja-se encontrar um minimi-

zador �? tal que g(�?) = @L=@� = 0. Além disso, por hipótese, medidas de @L=@� não

estão disponíveis, mas apenas medidas ruidosas y(�) = L(�)+ru�{do. No que se segue, ck
é um número positivo - usualmente pequeno, de�nido como a magnitude da diferença

(perturbação). Assim, para uma dada iteração k, tem-se as seguintes aproximações do

gradiente:

Diferenças Finitas Centradas (FD)

Na aproximação por diferenças �nitas centradas, cada componente ĝki(�̂k) de ĝk(�̂k)

é obtida pela equação abaixo:

ĝki(�̂k) =
y
�
�̂k + ck:ei

�
� y

�
�̂k � ck:ei

�
2ck

(2.2)

Na equação 2.2, nota-se que o gradiente ĝk(�̂k) é obtido após 2p avaliações de y(�),
pois i = 1; 2; : : : ; p, necessita de 2 avaliações de y(�). As posições das componentes
ĝki(�̂k) são determinadas através de ei, que é um vetor de valor um na posição i e zero

em todas as outras posições, o que leva a perturbações uma a uma das componentes

de �̂k e, consequentemente duas avaliações de y(�) em cada componente i.

Alguns autores preferem considerar que essa é uma aproximação estocástica, já que

a partir desta visão, é possível compreender melhor o seu funcionamento, particular-

mente em problemas ruidosos.

Direções Randômicas (RD)

Neste método, considerando direções randômicas centradas, cada componente ĝki(�̂k)

de ĝk(�̂k) é calculada pela equação a seguir:

ĝki(�̂k) = dki
y
�
�̂k + ck:dk

�
� y

�
�̂k � ck:dk

�
2ck

(2.3)

Em que todas componentes de �̂k são perturbadas randomicamente, ao mesmo

tempo, em duas direções distintas para obtenção de duas correspondentes medidas

de y(�). Cada componente de ĝk(�̂k) é formada pelo produto da diferença das duas
medidas de y(�), pela respectiva componente i do vetor de peturbação dk, escolhido
pelo usuário e gerado randomicamente, usualmente pelo método de Monte Carlo.

Perturbação Simultânea (SP)

Na aproximação estocástica por perturbação simultânea, centrada, cada compo-

nente ĝki(�̂k) de ĝk(�̂k) é dada pela equação abaixo:
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ĝki(�̂k) =
y
�
�̂k + ck:�k

�
� y

�
�̂k � ck:�k

�
2ck�ki

(2.4)

Na qual todos os elementos de �̂k são perturbados simultaneamente e randômi-

camente em uma iteração, gastando apenas duas medidas de y(�) por iteração. Na
equação 2.4 deve-se atentar para o fato de que cada componente tem em comum o

numerador, dado pelas duas avaliações de y(�) correspondentes às perturbações si-
multâneas. Assim, as componentes distinguem-se entre si pelo denominador, consis-

tente no tamanho da perturbação - 2ck - vezes a componente i do vetor �k, gerado

randomicamente em cada iteração e de dimensão p.

Em [67] é observado que nenhum desses três métodos de aproximação do gradiente

é caso especial de outro. O RDSA é bastante similar ao SPSA por fazer apenas duas

avaliações da função por iteração e usar perturbações randômicas, ambos chegam a

coincidir quando se opta pela distribuição simétrica de Bernoulli para gerar o vetor

perturbação no primeiro. Contudo, estudos, sobre ambos os algoritmos revelaram que

a teoria do SPSA tem se mostrado mais e�ciente que a do RDSA, de forma que seus

desempenhos são bem distintos. Teoricamente isto ocorre porque o SPSA tem um

erro médio quadrático assintótico menor que o do RDSA para um mesmo número de

medidas de y(�) [16, 64].
Como dito anteriormente, esta dissertação tem o �m de estudar o comportamento do

SPSA em aplicações da engenharia de reservatórios de petróleo, de forma que quaisquer

comparações a partir de agora, serão sempre referidas ao SPSA.

Figura 2.1: Desempenho do FDSA versus SPSA - custo computacional do FDSA igual

a 412 vezes o do SPSA em um mesmo número de iterações. Extraído de [63].
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Assim, do exposto acima, conclui-se que o total de medidas da função y(�) requeri-
das pelo FDSA, em cada iteração, cresce com o número de variáveis p do problema;

em contrapartida o SPSA requer apenas duas avaliações da função, independente do

número de variáveis p do problema, porque o numerador de seu gradiente aproximado é

o mesmo para todas p componentes. Esta particularidade confere ao SPSA o potencial

de grande economia computacional por iteração. Em [58, 69] é ilustrada a e�ciência

relativa do SPSA e FDSA através do grá�co reproduzido na �gura 2.1, referente a um

problema de controle adaptativo de tratamento de águas residuais - com 412 variáveis,

cujo custo computacional foi medido em avaliações da função - para o FDSA e SPSA

em 80 iterações, no qual o custo do FDSA é 412 vezes maior do que o do SPSA, vez que

o FDSA fez 824 avaliações em cada iteração contra 2 avaliações da função por iteração

do SPSA.

2.1.1 Principais contribuições de 1952 a 2008

As tabelas 2.1 a 2.4 mostram um resumo das principais contribuições para a classe

de algoritmos estocásticos que fazem aproximação do gradiente a partir de medidas

da função objetiva. As contribuições de 1952 a 1994 foram extraídas de [64], nesta

referência faz-se alusão a um procedimento utilizado para melhorar a estimativa do

gradiente aproximado, que consiste em realizar uma quantidade q de aproximações do

gradiente em uma mesma iteração, cujo valor médio - aqui chamado de gmedio - deve

substituir de ĝk(�̂k) na equação 2.1 na referida iteração. Uma outra possibilidade,

chamada de suavização, consiste em usar a média do gradiente estimado ao longo das

iterações.

Em relação às contribuições após o ano 1994, foram selecionadas algumas feitas

ao algoritmo SPSA, baseadas nas referências contidas no site [71]. Algumas outras

contribuições que comparam o SPSA com o RDSA e FDSA também aparecem nesta

subseção.
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Tabela 2.1: Resumo cronológico de algoritmos estocásticos que usam apenas medidas

da função.
Autor Comentários

(1952)Kiefer-

Wolfowitz

Primeiro algoritmo estocástico de diferenças �nitas (FDSA). Convergência

demonstrada por probabilidade. Para problemas escalares. Com ruído. Duas

avaliações da função por iteração e dimensão p = 1.

(1954) Blum Extensão multivariada do FDSA. Gradiente aproximado por diferenças �nitas

unilaterais. Demonstra convergência quase-certa (a.s). Com ruído. Número de

avaliações da função por iteração igual a p+ 1.

(1958) Sacks Mostra normalidade assintótica do método FDSA multivariado e centrado. Re-

sultados de normalidade úteis para quanti�car a acurácia da estimativa da

aproximação estocástica. Com ruído. 2p avaliações da função por iteração.

(1969) Ermoliev Primeiro artigo do RDSA: aproximação do gradiente com perturbação uni-

formemente distribuída e unilateral. Sem análise de convergência nem com-

paração com o FDSA. Com ruído. Duas avaliações da função por iteração.

(1967, 1971) Fabian Métodos para aceleração da convergência de algoritmos do tipo FDSA. Os

métodos são baseados em avaliações adicionais para explorar a superfície da

função objetiva em detalhes. Discute uma versão estocástica do método de

Newton-Raphson. Usa O(p2) medidas. Com ruído. No avaliações da função

por iteração maior que 2p.

(1973) Polyak-

Tsypkin

Análise genérica de algoritmos do tipo FDSA e RDSA. Inclui demonstração

de convergência a.s. Com ruído. No de avaliações da função por iteração

dependente do algoritmo.

(1978)Kushner e

Clark

Considera o RDSA centrado com distribuição uniforme e esférica. A análise

teórica não mostrou melhor desempenho que o FDSA, aparentemente por erro

na escolha da distribuição da perturbação. Com ruído. Duas avaliações da

função por iteração.

(1983)Ermoliev Extensão do artigo de 1969 para incluir restrições. Tratamento especial para

funções convexas. Ausência de comparações numéricas ou teorias de convergên-

cia. Com ruído. Duas avaliações da função por iteração.

(1987) Spall Introduziu o SPSA na forma de perturbação simultânea. Aparentemente

primeiro artigo a considerar distribuições genéricas de perturbações em con-

traste com o as distribuições de perturbações uniformes do RDSA. Introduz

Bernoulli. Sem ruído. Duas avaliações da função por iteração.
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Tabela 2.2: Principais contribuições aos algoritmos estocásticos.
Autor Comentários

(1988)Spall Extensão do artigo de 1987 para incluir medidas com ruído. Também prova a

convergência do SPSA e faz análise numérica do potencial benefício de fazer

várias aproximações do gradiente em um mesmo ponto (uso do gmedio). Com

ruído. 2q avaliações da função para qualquer q � 1.

(1990, 1992)Polyak

e Tsybakov

Apresenta método similar ao RDSA baseado em funções de kernel. Com ruído.

Uma ou duas avaliações da função por iteração.

(1990)Styblinski e

Tang

Styblinski e Tang consideraram outra distribuição de perturbação para o RDSA

(Gauss e Cauchy). Extensiva análise numérica, demonstração de superioridade

do RDSA frente ao simulated annealing. Sem análise de convergência. Sem

ruído. 2q avaliações da funçãopara qualquer q � 1.

(1994)Chin Substituiu o RDSA pelo SPSA no algoritmo de Styblinski e Tang e ilustrou

numericamente o desempenho superior do SPSA. Sem ruído. 2q avaliações da

função para qualquer q � 1.

(1992)Spall Extensão teórica dos artigos de 1987 e 1988. Primeiro artigo a mostrar teori-

camente a vantagem dos algoritmos de 2 medidas da função - em particular o

SPSA, que inclui o RDSA como um caso especial que faz uso da distribuição

simétrica de Bernoulli para peturbação - sobre o clássico FDSA. Com ruído.

2q avaliações da função para qualquer q � 1:

(1992,

1994a,b)Spall e

Cristion

Artigos que mostram o uso do SPSA em problemas de controle em closed-loop

(em que a função L(�) muda com o tempo). Permite o controle ótimo sem

construção de modelo dinâmico. Mostram análise numérica e comparação com

o FDSA. Com ruído. 2q avaliações da função para qualquer q � 1.

(1993)Chin Extensão da teoria e da comparação numérica entre o SPSA e o FDSA mostrada

em Spall (1992) para incluir o RDSA. Mostra a superioridade teórica e numérica

do SPSA em distribuições de perturbações genéricas. Com ruído. Avaliações

da função por iteração dependentes do algoritmo.

(1993)Yakowitz Método de otimização global alternativo aos de Styblisnki e Tang(1990) e

Chin(1994). Usou o FDSA (diferenças centradas). Extensão para RDSA e

SPSA parece viável. Com ruído. Duas avaliações da função por iteração.

(1993,

1994)Cauwen-

berghs; (1993)Al-

spector et. al

Foco em coe�ciente de ganho constante (ak = a) na implementação dos algorit-

mos SPSA e RDSA com a distribuição de perturbação simétrica de Bernoulli,

resultando em equivalência do SPSA com o RDSA. Consideração de problemas

de controle de loop aberto e fechado (open-loop e closed-loop). Sem ruído. 2q

avaliações para qualquer q � 1.
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Tabela 2.3: Algumas contribuições aos algoritmos que usam apenas medidas da função.
Autor Comentários

(1994)Spall Extensão do SPSA para incluir os efeitos de segunda ordem com o intuito de

acelerar o algoritmo (como feito por Fabian,1971). Estimativa de gradiente e

Hessiana inversa em cada iteração - com no de medidas independente de p - para

produzir uma aproximação estocástica análoga ao algoritmo determinístico de

Newton-Raphson. Com ruído. 3q avaliações da função para qualquer q � 1,

[61].

(1996) Wang &

Chong

Uma análise determinística do SPSA é apresentada, os autores apresentaram

cinco equivalentes condições determinísticas necessárias e su�cientes tanto para

a perturbação quanto para o ruído que uma vez satisfeitas, garantem a con-

vergência do algoritmo. Condições necessárias e su�cientes de convergência

também foram apresentadas para o RDSA, [78].

(1997)Chin Comparação entre os três algoritmos de aproximação estocástica e mostra em

exemplos numéricos que o RDSA e o SPSA possuem menores erros quadráticos

em relação ao FDSA. Também mostra que teoricamente não há diferença entre

o RDSA e o SPSA quando ambos utilizam a distribuição de Bernoulli para o

vetor de perturbação randômica, por �m o autor conclui que o SPSA é preferível

na prática e na teoria [16].

(1997) Spall Introdução do SPSA com apenas uma medida para qualquer número de vari-

áveis do problema. Em [59], é mostrada a teoria em que o SPSA com apenas

uma medida, possui convergência assintótica superior à do SPSA com duas

avaliações da função, especialmente no caso de realimentação de problemas

de controle, em que não-estacionaridades podem tornar o aspecto instantâ-

neo da aproximação do gradiente através de uma única medida, especialmente

atraente.

(1997)Fu & Hill SPSA aplicado em otimização de sistemas de eventos discretos através de si-

mulação. Uso da técnica de projeção da variável no campo inteiro, para o valor

mais próximo quando a perturbação �n + cn�n resulta em um número não

inteiro, [22].

(1999) Gerencsér Criada uma versão do SPSA com as sequências de ganho ck e ak �xadas em

valores constantes e inteiros, de forma que tanto a perturbação no vetor de

variáveis, quanto o tamanho do passo para atualizar o vetor, resultassem em

valores inteiros. Para garantir que a estimativa do gradiente dentro do domínio

da malha considerada, o vetor do gradiente deve ser truncado, [24].
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Tabela 2.4: Algumas contribuições aos algoritmos que usam apenas medidas da função.
Autor Comentários

(1999) Wang &

Spall

Publicação do SPSA baseado no método de funções de penalidade para resolver

problemas de otimização estocástica com restrições de desigualdade. Também

neste trabalho os autores apresentaram um resultado bastante genérico para a

convergência do algoritmo proposto, [79].

(2000) Gerencsér,

Spall

Em [27], é mostrado o uso da versão de ganho �xo aplicada a uma otimização

cuja função objetiva é isenta de ruídos. Este estudo baseou-se no artigo [67] que

mostra a também convergência do SPSA em funções não ruidosas, desde que

condições especí�cas sejam atendidas. Os exemplos estudados, de dimensão 20

e 50, mostraram que neste tipo de problema, usar um tamanho de passo, a,

constante e de valor muito elevado, o algoritmo perde sua estabilidade como

no caso determinístico.

(2005) Hill Publicação de uma versão discreta, propriamente dita, do algoritmo SPSA [36].

(2006) Theiler &

Alper

Investigação de variantes do RDSA para otimização de funções ruidosas em

espaços de dimensão elevada. SPSA visto como um caso particular do RDSA.

Concluíram que o desempenho depende da orientação da função em relação às

suas ordenadas, mostram que em alguns casos o uso da distribuição de Bernoulli

é ótimo mas que seu uso em certos casos pode acarretar desempenho inferior a

outras distribuições por eles estudadas. Algumas viáveis como a eixo-alinhada,

uniforme, normal e esférica. A convergência da média assintótica depende

apenas do quarto momento radial da distribuição de direções randômicas. A

distribuição esférica é ótima no sentido da variância mínima sobre as orientações

aleatórias da função. Para o RDSA não concluíram qual a distribuição ótima,

ou seja, a que se aplica a uma extensa gama de problemas, [76].

(2007) Barkute Modi�cação no algoritmo SPSA para que tenha convergência em funções não

diferenciáveis [8].

(2007) Whitney et.

al, Brooks

Em ambos os estudos contidos em [81, 10], os autores criaram versões discretas

do algoritmo SPSA, diferentemente do estudo em [36], �zeram uso de técnicas

de projeção. Detalhes destas contribuições são dados em subseção posterior,

deste capítulo.

(2008) Wang &

Spall

Uso do SPSA com funções de penalidade para resolver problemas de otimização

estocástica com restrições de desigualdade em geral, [80].
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2.1.2 SPSA na indústria do petróleo

2004 - Em [23] os pesquisadores utilizaram o SPSA em um ajuste de histórico. Com-

pararam o desempenho de três versões do SPSA com a dos algoritmos steepest descent,

Deformação Gradual e LBFGS. Uma versão consistiu em realizar uma busca direta

para determinar o tamanho do passo ak com o intuito de melhorar a convergência

do algoritmo. Entretanto, os resultados indicaram uma qualidade de convergência do

SPSA, para as três versões utilizadas, inferior aos outros métodos. Um dos prováveis

fatores para isto, foi a utilização do parâmetro c = 0:0001 que é adequado apenas

a problemas sem ruído. Além disso, o SPSA na forma de segunda ordem (adaptive)

necessitaria de um número maior de iterações do que o utilizado. Os testes foram re-

alizados em um exemplo de reservatório unidimensional e em um bidimensional com

uma realização não condicionada.

2004/2005 - Em [7, 6] os autores utilizam uma versão discreta do SPSA baseada

em [25, 24] para o problema de locação de poços em reservatórios de óleo e gás. Para

um reservatório com malha de 61 � 64, porosidade constante igual a 0:2 e permeabi-
lidade heterogênea, resolveram alguns problemas de locação de poços e sugeriram que

no futuro deverão acoplar este problema de locação de poços com o de otimização de

vazões. Um dos problemas consistiu em, tendo seis poços já locados, locar um sétimo

poço. Em outro problema estudaram a locação simultânea de sete poços, sendo quatro

produtores e três injetores. O problema de otimização foi formulado como uma sequên-

cia de problemas com diferentes horizontes de tempo. Os resultados da otimização com

o SPSA foram comparados com os dos algoritmos FDG (Finite Di¤erence Gradient) e

VFSA (Very Fast Simulated Annealing). Em ambas as aplicações o SPSA foi e�ciente

em encontrar boas soluções com poucas simulações, enquanto o VFSA encontrou boas

soluções com maior con�abilidade porém às custas de mais avaliações da função. Por

�m, os autores realçaram que analisar apenas a melhor posição dos poços é insu�ciente,

sendo necessário variar também as vazões, com diferentes intervalos de completação.

Por �m, enfatizaram o interesse em investigar os efeitos da incerteza na descrição do

reservatório, e esperam que a média ao longo de várias realizações possíveis de um

modelo de reservatório estocástico suavize a função objetiva.

2007 - Para o gerenciamento da produção em reservatórios de petróleo, os autores

em [77], �zeram a otimização da produção em closed-loop - metodologia que habilita o

ajuste de parâmetros de controle da produção para sua otimização a partir da atualiza-

ção dos dados geológicos em tempo real, ao longo da vida útil do reservtório. Para tal,

utilizaram �ltro de Kalman tanto para otimizar a produção quanto para a assimilação
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de dados da produção, como vazões de óleo e água para os poços produtores e valores

de BHP para os poços injetores. Compararam os resultados da otimização da função

objetiva VPL, para os algoritmos SPSA na forma básica, SPSA com o uso de gradiente

médio e steepest descent, em um reservatório sintético pequeno, com malha 11 � 11 e
con�guração �ve-spot. Os resultados mostraram que o steepest descent convergiu em

5 iterações, com VPL maior que o obtido pelo SPSA na forma básica, que convergiu

em 80 iterações. Entretanto, na otimização com o SPSA foi realizada uma busca linear

para o parâmetro �k e de forma que a atualização do algoritmo só ocorria se o valor do

VPL fosse melhor, e esta imposição ao SPSA pode ser trágica. Já o SPSA com o uso

de gradiente médio de 10 medidas de gradiente alcançou um VPL praticamente igual

ao do steepest descent, provavelmente pelo fato do reservatório ser pequeno, o gradiente

médio tenha se aproximado o su�ciente do gradiente verdadeiro.

2.2 Formulação e hipóteses básicas do SPSA

Nesta seção o algoritmo SPSA é mostrado em detalhes com suas hipóteses básicas,

bem como sua formulação. Com o intuito de seguir um raciocínio linear algumas

fórmulas serão repetidas para acelerar o entendimento do algoritmo. A forma básica do

SPSA foi formulada para problemas com variáveis contínuas e de otimização irrestrita.

Com o uso de algumas técnicas especí�cas, pode-se também trabalhar com o SPSA

em problemas restritos e ainda em problemas discretos, estes casos particulares serão

vistos em subseções neste capítulo.

Seja o objetivo a minimização de uma função escalar L (�) : A formulação clássica

de problemas de otimização irrestrita para variáveis contínuas, é dada como em 2.5

minimize L(�) (2.5)

� 2 Rp

ou seja, � é uma variável vetorial contínua de dimensão p, de forma que se quer encon-

trar �? que deve satisfazer a equação:

g(�?) =
@L (�)

@�
j�=�? = 0 (2.6)

Para isso, assume-se que a função escalar L (�) é diferenciável e possui um ponto

de mínimo. Nos casos em que mais de um ponto satisfaz a equação 2.6, o algoritmo

pode apenas convergir para um mínimo local. Como conseqüência da fórmula recursiva
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básica, não há, geralmente, risco de convergência para um ponto de máximo ou ponto

de sela da função L (�).

A equação 2.6 está associada a um problema de otimização sem restrição. Contudo,

através de aplicação de técnicas como funções de penalidade ou métodos de projeção,

por exemplo, é possível usá-la em problemas com restrição, como será visto adiante.

Considerando otimização via aproximação estocástica, o processo iterativo inclui

parâmetros que são ajustados a partir da estimativa inicial �0. A e�ciência do processo

depende da aproximação ĝk(�̂k) do gradiente, atualizado na equação 2.1 ao longo do

processo, que por sua vez é função da perturbação simultânea.

Lembrando que o SPSA faz parte da classe de algoritmos que supõe que medidas

do gradiente da função objetiva não estão disponíveis, e que apenas medidas da função

objetiva L (�) estão disponíveis para qualquer valor de �, ruidosas ou não. Aqui,

medidas ruidosas y (�), são consideradas, ou seja, y (�) = L (�)+ru�{do. Nesse contexto,

tem-se como exemplo, uma otimização baseada em simulações de Monte Carlo na

qual L (�) representa a resposta média (populacional, desconhecida), e y (�) representa

uma simulação ou a média (amostral) de certo número de simulações. Simulações

determinísticas são vistas como um caso particular em que ru�{do = 0, visto que são

medidas exatas da função objetiva.

Assim, usando a forma recursiva de aproximação estocástica, a forma básica e

irrestrita do SPSA é em geral dada pela equação 2.1 aqui repetida.

�̂k+1 = �̂k � ak � ĝk(�̂k)

Na qual ak é um escalar, não negativo, na iteração k da sequência fakg detalhada adi-
ante e ĝk(�̂k) é a estimativa do gradiente da equação 2.6 em �̂k, obtido por perturbação

simultânea no iterando corrente, de magnitude de ck - escalar positivo - ou seja, a partir

de duas medidas da função objetiva nos pontos �̂k + ck:�k e �̂k � ck:�k, como mostra

a equação 2.7.

ĝk(�̂k) =

26664
y(�̂k+ck:�k)�y(�̂k�ck:�k)

2ck�k1
...

y(�̂k+ck:�k)�y(�̂k�ck:�k)
2ck�kp

37775 (2.7)

=
y(�̂k + ck:�k)� y(�̂k � ck:�k)

2ck

2664
��1
k1
...

��1
kp

3775
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Figura 2.2: Ilustração das distribuições válidas e inválidas para �k. Extraído de [58].

O vetor de perturbação randômica, �k, tem dimensão p e indica a direção estocás-

tica do algoritmo de modo que suas componentes são geradas independentemente a

partir de uma distribuição de probabilidades de média zero, que deve satisfazer as

condições de uma distribuição simétrica, de média igual a zero, variância �nita e que

tenha momento inverso �nito, como de�nido em [58]. A distribuição de Bernoulli

(�1) é a mais utilizada por ser simples e teoricamente válida, e nesse caso, as com-
ponentes do vetor tem probabilidade de 1=2 para cada amostra �1. Destaca-se que
as distribuições normal e uniforme não são permitidas porque, ao possuírem momen-

tos inversos in�nitos, contrariam as condições necessárias dadas em [58]. A �gura 2.2

ilustra as formas de distribuições válidas e não válidas. Um estudo investigativo sobre

a ótima distribuição para o vetor �k, de perturbação randômica, é mostrado em [52],

cujos resultados corroboram os contidos em [58] de que a distribuição de Bernoulli é a

mais adequada.

O desempenho de todos os algoritmos estocásticos depende da seleção de seus coe-

�cientes. No caso do SPSA, a escolha de sequências monótonas decrescentes para ak e

ck é condição necessária de convergência estabelecida em [58], que sugere as seqüências

dadas nas equações 2.8 e 2.9. Os expoentes � e  controlam a velocidade de decréscimo

das respectivas sequências, cujos valores � = 0:602 e  = 0:101 são valores e�cientes e

teoricamente válidos; enquanto valores assintoticamente ótimos são � = 1:0 e  = 1=6

[58].

ak =
a

(A+ k)�
(2.8)

ck =
c

k
(2.9)

Nas equações 2.8 e 2.9 as constantes a, c e A são chamadas de coe�cientes de ganho.

Estudos em [58, 66] sugerem as seguintes inicializações para cada uma delas:
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� A é uma constante de estabilidade, determinada como um percentual, normal-

mente cinco a dez por cento, do máximo número de iterações N permitido.

� a é um parâmetro que pode ser calculado a partir da estimativa do gradiente

inicial, de tal forma que o incremento de � entre duas iterações, sk = �ak:ĝk(�̂k) =
�̂k+1 � �̂k na iteração inicial, possua um tamanho julgado adequado pelo usuário

para o problema em análise.

� O parâmetro c é o tamanho da semicorda da aproximação secante do gradiente.
Quando não há ruído, ele assume um pequeno valor, como, por exemplo, c =

0:0001. Quando há ruído, o valor pode ser tomado da ordem do desvio padrão

desse ruído.

2.2.1 Implementação em 6 etapas

A implementação do SPSA na forma básica, sem restriçõs, pode ser resumida em 6

etapas, mostradas aqui como uma síntese de [58, 66]:

Etapa 1: Inicialização e Seleção dos Coe�cientes.

Inicializar o contador k = 1.

Escolher a estimativa inicial de �0 e coe�cientes não negativos a c, A, � e  das

seqüências ck e ak nas equações 2.8 e 2.9.

As constantes a, c e A podem seguir as diretrizes práticas descritas na subseção

anterior.

Etapa 2: Geração do Vetor de Perturbação Simultânea.

Gerar, via Monte Carlo, o vetor �k de perturbação randômico e de dimensão p.

Etapa 3: Avaliações da Função

Obter duas avaliações de L(�) baseadas na perturbação simultânea no �k corrente,

ou seja, avaliações y (�) nos pontos (�̂k + ck:�k) e (�̂k � ck:�k), com ck e �k obtidos

nas etapas 1 e 2.

Etapa 4: Geração do Gradiente Aproximado de L (�)

Gerar o vetor aproximado do gradiente, ĝk(�̂k) por perturbação simultânea, através

da equação 2.7.

Etapa 5: Atualização da estimativa corrente de �?

Usar a equação recursiva da aproximação estocástica, equação 2.1, para atualizar o

iterando corrente.

Etapa 6: Término das Iterações
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Retorne à etapa 2 com k + 1 substituindo k. Termine o algoritmo se o máximo

número de iterações N foi atingido, ou usando algum outro critério de parada.

2.2.2 Relação entre os gradientes verdadeiro e aproximado

A teoria formal sobre a diferença entre o gradiente verdadeiro e o estimado pelo al-

goritmo SPSA é mostrada em [58]. Um modo informal de visualizar esta diferença

também é mostrado em [58] e aqui reproduzido. Antes, deve-se lembrar que supõe-se

que L é diferenciável várias vezes e que os ruídos, representados por ", são considerados

i.i.d. (independentes e identicamente distribuídos) e possuem média igual a zero, além

disso é considerado que L0i(�) é igual à componente i de g(�).
Assim, o desenvolvimento a seguir mostra para a m-ésima componente do gradi-

ente aproximado, o quão próxima a mesma está da componente correspondente do

gradiente verdadeiro. A equação 2.10a é equivalente à 2.10b ou seja, a esperança do

gradiente aproximado a partir de 2.7. Em 2.10c os termos de ruído desaparecem visto

que têm média igual a zero, enquanto em 2.10d é feita uma expansão de Taylor de

primeira ordem sobre L(�̂k � ck�k), resultando em 2.10e, rearranjada em 2.10f cujo

termo E (�ki=�km) = 0 para todo i 6= m. Do que se conclui que a diferença (bias)

entre ambos os gradientes, em qualquer m-ésima componente, da mesma forma que a

do FDSA, possui ordem de O(c2k), como mostra a equação 2.11.

E[ĝkm(�̂k)j�̂k] = (2.10a)

= E

24y
�
�̂k + ck:�k

�
� y

�
�̂k � ck:�k

�
2ck�km

j �̂k

35 (2.10b)

= E

24L
�
�̂k + ck:�k

�
� L

�
�̂k � ck:�k

�
2ck�km

j �̂k

35 (2.10c)

� E

"
L(�̂k) + ck:g(�̂k)

T�k � [L(�̂k)� ck:g(�̂k)T�k]

2ck�km

j �̂k

#
(2.10d)

= E

26642ck
pP
i=1

L0i(�̂k)�ki

2ck�km

j�̂k

3775 (2.10e)

= L0m(�̂k) +
X
i6=m

L0i(�̂k)E

�
�ki

�km

�
(2.10f)
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Figura 2.3: Comparação da direção e magnitude do gradiente verdadeiro e do gradiente

estimado pelo SPSA. Extraído de [58].

E[ĝkm(�̂k)j�̂k] � L0m(�̂k) = g(�) +O(c2k) (2.11)

O 1o membro da equação 2.11 é a esperança do gradiente aproximado, que na

prática representa o uso da técnica da média de aproximações, ou do gmedio, em uma

iteração. Apesar do gasto adicional em avaliações da função, em certos casos, o uso do

gmedio se faz conveniente para reduzir efeitos de ruídos nas medidas de y (�). Ressalta-
se que cada aproximação adicional deve ter um vetor �k independente e que satisfaz

as condições mencionadas anteriormente. Em [66], o autor a�rma que o uso de duas

ou quatro aproximações na equação do gmedio (2.12) pode frequentemente mitigar a

instabilidade do SPSA nas primeiras iterações, em relação ao FDSA. Justi�cativas

teóricas de melhoria da e�ciência do algoritmo com o uso dessa técnica são dadas em

[67]. A expressão da aproximação do gradiente médio para q avaliações é:

gmedio = q
�1 �

qX
j=1

ĝ
(j)
k (�̂k) (2.12)

A �gura 2.3 ilustra, para p = 2, a comparação entre o gradiente verdadeiro e o

aproximado pelo SPSA. Na parte (a), é mostrado o gradiente verdadeiro, perpendi-

cular à curva de nível e ainda, quatro pontos na vizinhança de �̂k que são as únicas

possibilidades para as perturbações �̂k � ck:�k, oriundas dos quatro possíveis valores

de �k. Em (b) são mostradas duas possibilidades para a aproximação do gradiente.

Em (c) vê-se a aproximação do gradiente pela média das duas possibilidades.
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2.2.3 Convergência do algoritmo

A convergência do SPSA na sua forma contínua foi extensivamente estudada e com-

provada probabilisticamente em diversas publicações [15, 30, 58, 67, 78]. Esta última

estuda a convergência do SPSA com uma análise determinística do algoritmo, que esta-

belece cinco equivalentes condições determinísticas necessárias e su�cientes tanto para

a perturbação quanto para o ruído, que uma vez satisfeitas garantem a convergência

do algoritmo. Uma vez comprovada a convergência do SPSA por diversos especialistas,

está fora do âmbito desta dissertação tal estudo, de forma que aos mais interessados

�cam as sugestões referenciadas.

2.3 Variantes do SPSA

2.3.1 SPSA-A, SPSA-B e SPSA-C

A versão básica do SPSA foi codi�cada como SPSA-B, no qual a terceira avaliação da

função é feita apenas uma vez, após convergência. Para �ns de análise do compor-

tamento do algoritmo, essa terceira avaliação é feita em cada iteração, porém usada

apenas para traçar grá�cos.

No início dos trabalhos desta dissertação foi criada uma versão que não atualiza

seu iterando, na equação 2.1, se o valor da função não for menor do que o corrente.

Essa versão foi chamada de SPSA-A, que precisa de uma avaliação da função a mais

por iteração, ou seja, uma terceira avaliação é necessária. Esta versão mostrou-se

apropriada para problemas com reinicializações, conforme mostrado no Capítulo 3.

O fato do SPSA passar por mínimos e por vezes seguir adiante como observado no

capítulo anterior, juntamente com outras observações, deu origem a um código dife-

renciado chamado de SPSA-C, que é essencialmente o SPSA-B com adição de algumas

heurísticas. Uma dessas heurísticas consiste em captar alguns mínimos intermediários,

ordená-los, e reiniciar desses vários pontos com parâmetros c e a adequados à otimiza-

ção local.

Quando não há imposição de restrições na variável �, o algoritmo pode dar passos

ruins, ou seja, grandes saltos que podem levar o algoritmo a regiões de mínimos locais.

Para evitar isto, Spall em [61] cita a necessidade de bloqueios na variável e na função

da sua versão do SPSA de segunda ordem citada adiante. Assim, um bloqueio na

variável � é feito sempre que o valor absoluto da diferença �̂k+1 � �̂k ultrapassa uma
tolerância - tolx - de deslocamento em �, especi�cada pelo usuário, ou seja, o algoritmo
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não atualiza as variáveis se a restrição de bloqueio for violada. A opção de bloqueio,

equação 2.13, da variável foi implementada em todas as versões utilizadas.

jj�̂k+1 � �̂kjj > tolx (2.13)

2.3.2 SPSA na otimização restrita

Problemas de otimização freqüentemente apresentam-se com restrições que, ou são ine-

rentes às funções objetivas, ou são impostas para melhorias no desempenho do processo.

Em geral, os tipos de restrições ditam as técnicas apropriadas para a otimização sob

restrição.

A literatura sobre a otimização restrita na forma determinística é vasta, todavia

pouco trabalhos concretos da otimização restrita no domínio estocástico são encon-

trados. Na aproximação estocástica, a maioria das publicações cita a simples idéia

de projetar a estimativa da variável anterior quando o iterando corrente viola uma

restrição [79, 80].

Os problemas reais, invariavelmente possuem limitações físicas intrínsecas. Na

otimização essas limitações são traduzidas em restrições hard, que não podem ser vio-

ladas durante o processo iterativo. Ou seja, na otimização para simulação estocástica,

nenhuma medida da função que viole tais restrições pode ser utilizada no processo

iterativo. Comumente são restrições lineares ou de fronteira, que podem ser tratadas

com técnicas de projeção [80].

No entanto, a grande maioria das restrições são da forma não linear em igualdade

ou desigualdade, e nesses casos, optar por operadores de projeção na implementação

pode gerar grandes di�culdades.

A idéia básica de otimizar usando função de penalidade consiste em transformar

um problema de otimização restrita em um problema de otimização irrestrita, de forma

que a restrição passa a fazer parte da função objetiva. Assim, seja a função penalidade

uma função P (�), e rk um fator ou constante de penalidade positiva, que é dependente

da função objetiva L(�) e de P (�). Muitas vezes rk deve ser uma seqüência crescente

positiva, então o novo problema de otimização é estabelecido pela expressão genérica

2.14:

min
�
L(�) + rkP (�) (2.14)

A literatura, [58, 79], recomenda que a função de penalidade - P (�) - seja diferenci-

ável, não negativa, de valor zero se e somente se a variável do domínio for não positiva,
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e ainda que seja estritamente crescente. Em [58], o autor cita a escolha de rk como

fator determinante no desempenho do método.

Técnicas de projeção são comumente implementadas em problemas com restrições

lineares, em que as componentes do vetor de variáveis �, são individualmente levadas

aos valores constantes do máximo ou mínimo permitidos.

Em todas as versões criadas há a possibilidade de escolher a função objetiva a ser

otimizada, de modo que aos problemas noCapítulo 1, foram impostas as respectivas res-

trições declaradas nas versões utilizadas das aplicações na engenharia de reservatórios.

Para solucionar o problema de otimização de vazões com restrição em desigualdade

do desvio padrão, foi empregado o método de função de penalidade visto que tais

restrições são não lineares. As funções de penalidade dependem do problema em análise.

As opções utilizadas estão descritas no capítulo de aplicações.

As análises teóricas sugerem que a função objetiva restrita seja diferenciável. En-

tretanto, resultados deste trabalho mostram que essa condição não é necessária. O que

se percebe claramente é que no entorno da solução a função penalidade restrita deva

ser contínua segundo Lipschitz, com constante de Lipschitz a menor possível. Funções

cúspides, ou não contínuas segundo Lipschitz, na solução produzem estimativas muito

altas do gradiente e desestabilizam o algoritmo.

2.3.3 SPSA na otimização discreta

Em 1999, uma versão chamada de ganho �xo do SPSA, foi desenvolvida inicialmente em

[24] para tratar de problemas de otimização discreta, em que a variável � é discreta ou

combinada (inteiro-mista). A versão destinou-se a funções com restrição de custo para

problemas de alocação de recursos, com uma malha de pontos no conjunto inteiro Zp. O
método de ganho �xo do SPSA tem sua teoria fundamentada na �xação das sequências

de ganho ak e ck em valores constantes. Na qual a função objetiva é assumida convexa e,

durante o processo de otimização, é temporariamente estendida a uma função contínua

e convexa. A extensão (única) da função discreta em uma contínua tem o �m de formar

a aproximação do gradiente, que então é estimado com os parâmetros de ganho �xos

na equação de recursão da aproximação estocástica [25].

Em 2005, um co-autor de [25], publica em [36] uma versão genérica discreta e

matematicamente elegante para o SPSA, cuja aproximação do gradiente é feita na

forma discreta para funções objetivas convexas, ou seja, não são utilizadas técnicas de

projeção. Ainda, esta versão discreta do SPSA enfrenta a consideração de medidas rui-

dosas de L(�), e elevado número de variáveis, duas di�culdades inerentes aos problemas
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de otimização discreta. Nesta versão as sequências de ganho ak e ck são consideradas

na forma original do SPSA na forma básica.

Em 2007, o autor de [10] examinou na otimização discreta o problema de alocação

de recursos, com pelo menos três versões discretas do algoritmo SPSA, com o intuito

de avaliar a taxa de convergência do algoritmo. Também analisou algumas di�culdades

provenientes de componentes estocásticos inseridos no problema discreto. As formas

discretas do SPSA estudadas diferem entre si pela forma como o algoritmo atualiza o

vetor �̂k+1 na iteração, na determinação do vetor ĝk(�̂k) e na natureza dos parâmetros

ak e ck, vez que esses termos e parâmetros ditam a resposta do algoritmo, inteira ou

contínua. No primeiro tipo, o vetor �̂k é projetado no campo inteiro das alocações

viáveis antes de calcular o gradiente aproximado, sendo esta a projeção adotada neste

treabalho. No segundo tipo foi considerado o cálculo da probabilidade de movimento do

iterando �̂k já atualizado em �akĝk(�̂k; ck) deslocar-se a um ponto não necessariamente
inteiro. Em seguida o vetor resultante deve ser projetado na malha inteira considerada.

Em um total de seis versões testadas, foram três versões do primeiro tipo com combi-

nações dos parâmetros de ganho ora �xados, ora variáveis. E três do segundo tipo com

as mesmas combinações dos parâmetros de ganho utilizados nos testes dos algoritmos

do primeiro tipo. Os resultados mostraram melhor desempenho para os algoritmos do

primeiro tipo.

SPSA - forma inteiro-mista utilizada no problema de otimização simultânea

de locação de poços e vazões de produção

Em princípio, otimizar com variáveis inteiro-mistas em geral, envolve dois ciclos: um

ciclo externo referente à variável inteira e um interno referente à contínua, ou o inverso.

No presente estudo são três as possibilidades, considerando inteiras as posições de

todos os poços e contínuas as vazões dos poços produtores:

� Ciclo externo inteiro com ciclo interno das variáveis contínuas. Forma mais ele-

gante porém com elevado custo computacional atrelado. Tome-se o exemplo da

necessidade de 200 iterações para os ciclos interno e externo, a otimização gastaria

200 x 200 iterações.

� Um único ciclo com as variáveis inteiras projetadas no campo contínuo, corres-

pondendo a uma otimização simultânea de locação de poços e otimização das

vazões de produção;

� Um único ciclo com as variáveis contínuas projetadas no campo inteiro.
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Em [81], os autores estudaram 3 métodos de otimização discreta com restrições,

descritos a seguir:

- Método 1: a estimativa de � é restrita pela condição do gradiente aproximado

ser discreto, de forma que �̂k+1 = �̂k � a � round(ĝk+1(�̂k)) e, uma vez atingida a
convergência o valor da variável é assumido como o inteiro mais próximo contido na

malha considerada, ou seja, �̂final = round(�̂k).

- Método 2: é restrito de forma similar ao método 1, com a exceção do caso que

a constante de ganho a também é incluída no operador de arredondamento, ou seja,

�̂k+1 = �̂k � round(a � ĝk+1(�̂k)) assim, na convergência, a variável �̂k já faz parte da
malha discreta.

- Método 3: neste método, todo o cálculo da atualização da variável �̂k+1 é aproxi-

mado para o inteiro mais próximo, ou ainda, �̂k+1 = round(�̂k � a � ĝk+1(�̂k)).
Em [7], os autores utilizaram a técnica de projeção da variável contínua no campo

inteiro para locação simultânea de poços, com projeções das seqüências contínuas ak
e ck no campo inteiro. Em [81], os autores testaram os três métodos e concluíram que

o ideal em termos de e�ciência e convergência é o uso do método 3.

O algoritmo usado neste trabalho para a otimização simultânea de locação de poços

e vazões de produção pode ser assim descrito:

Etapa 1- da mesma forma que a versão contínua, inicialize o contador k e os

parâmetros de ganho a, c,  e �. Além disso, parta da estimativa inicial da variável, �0
um vetor inteiro-misto com as posições iniciais dos poços e vazões de produção iniciais.

Etapa 2 - projete as posições inteiras no campo contínuo, na região delimitada

para cada poço, ou seja, o limite inferior de uma dada coordenada de um poço equivale

a 0% e o limite superior da referida coordenada equivale ao 100%. Assim, mantém-se

o mesmo intervalo das vazões que variam de 0% a 100%.

Etapa 3 - perturbação na variável em �̂k � ck�k (todas as variáveis agora são

contínuas).

Etapa 4 - para avaliação no simulador IMEX, imediatamente antes da simulação,

as variáveis contínuas das posições são projetadas no campo inteiro, e arredondadas

para o inteiro mais próximo.

Etapa 5 - avaliações da função em y(�̂k + ck�k) e y(�̂k � ck�k) e gradiente apro-

ximado na forma contínua através da equação 2.7.

Etapa 6 - atualização de � através da equação recursiva da aproximação estocástica

(2.1), dentro do campo contínuo. Isso permite que as sequências ak e ck permaneçam

inalteradas em �̂k+1 = �̂k � ak � ĝk(�̂k):
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Etapa 7 - se �̂k+1 estiver na região viável, projete-o no campo inteiro e faça a

terceira avaliação da função para �ns de estudo.

Etapa 8 - atualize o contador de iterações k:

As restrições de fronteira lineares das variáveis inteiro-mistas no vetor �̂k são resolvi-

das através de projeção no campo contínuo. Por exemplo para as posições dos poços,

se �̂k+1 retornar valores inferiores a 0% ou superiores 100%, as posições assumem o

valor mais próximo viável.

2.3.4 SPSA com apenas uma medida

Em alguns problemas, as incertezas sobre as medidas são tão grandes que não se justi�ca

o esforço computacional de fazer duas avaliações da função para atualizar o valor da

variável de controle. Nesses casos, pode-se usar com vantagens uma estimativa dos

gradientes com avaliações apenas de y(�̂k + ck�k). Esse é o caso, por exemplo, de

problemas de controle estocástico e problemas de ajuste de histórico clássico ou em

tempo real. Neste trabalho, não utilizamos essa versão uma vez que os problemas nas

quais são úteis não são aqui tratados. Há, entretanto, o interesse do projeto em que

essa dissertação está inserida [4, 23, 59].

2.3.5 SPSA-H - estimativa estocástica da Hessiana

Embora pouco usada na literatura, há uma versão do SPSA que procura estimar a

Hessiana em vez do gradiente, produzindo assim uma versão estocástica do método de

Newton-Raphson. Essa versão exige quatro avaliações da função objetiva por iteração.

No início dos trabalhos desta dissertação, a expectativa era de que poder-se-ia usar o

SPSA-C com reinicializaçoes com o SPSA-H, já perto da solução.

Em [61, 62], testes efetuados com funções analíticas indicaram que o número de ite-

rações adicionais com o SPSA-H era muito grande, embora levando a grandes precisões

na solução �nal.

Contudo, em se tratanto de simulações com ruídos estocásticos, há dúvidas se

esta precisão é necessária, dada ao excessivo esforço computacional necessário. Faz-se

necessário encontrar aproximações da Hessiana que exijam um menor esforço computa-

cional total. Há esperanças nas versões estocásticas dos métodos Quasi-Newton, como

por exemplo do BFGS e do LBFGS [33, 56].
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Aplicações

Com o objetivo de compreender o comportamento do SPSA, foram feitas diversas

aplicações com funções analíticas extraídas da literatura. As duas aplicações analíticas

neste capítulo foram selecionadas por melhor exporem as qualidades e de�ciências

do algoritmo. O uso de funções analíticas serve também para veri�car a qualidade

do código computacional, bem como para comparar minimamente o desempenho do

algoritmo com outros algoritmos estocásticos da literatura.

Em seguida, foram feitas aplicações em duas classes de problemas modelos de en-

genharia de reservatórios, conhecidos por conterem alguns obstáculos de difícil trans-

posição, quais sejam, ruídos devidos à modelagem incompleta - amostragens de Monte

Carlo, por exemplo - de incertezas geológicas, elevado número de variáveis em um

problema de otimização das vazões de produção, e variáveis inteiro-mistas em pro-

blemas de otimização de locação de poços com incertezas geológicas simultaneamente

com otimização de vazões de produção. Além disso, busca-se compreender a potencial

capacidade do SPSA de atingir mínimos globais.

Também se aproveita a oportunidade para extrair algumas conclusões gerenciais

sobre o comportamento dos reservatórios modelos utilizados como exemplo.

3.1 Funções analíticas

A primeira função, ilustrada na �gura 3.1 e chamada de Griewank, possui uma superfí-

cie convexa com ondulações semelhantes a altos ruídos. Esse tipo de superfície é o que

se espera em estudos de otimização com propagação de incertezas com truncamento de

bases do espaço probabilístico, como por exemplo, amostragens de Monte Carlo.

Uma técnica muito usada para que algoritmos de busca local atinjam ótimos globais

43
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é a injeção de ruídos aleatórios normais na direção de busca. Em [43], os autores

mostraram teórica e numericamente que, sob certa condições, o SPSA pode convergir

para um ótimo global sem a necessidade de injeção de ruídos. O ruído numérico contido

no algoritmo ao gerar as diferenças randômicas das estimativas do gradiente pode ser

su�ciente para alcançar mínimos globais. A função Griewank com duas variáveis foi

usada como exemplo em [43].

Esses mesmos autores também compararam o comportamento do SPSA sem injeção

de ruído com outros algoritmos estocásticos calibrados na obtenção do ótimo global da

função ST90 com dez variáveis, estudada inicialmente em [72]. Esses dois exemplos

foram usados para avaliação dos códigos computacionais do SPSA aqui utilizados.
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Figura 3.1: (a) Função Griewank, em duas variáveis no domínio [-200,400], e (b) am-

pliação nas imediações do ótimo global.

3.1.1 Função Griewank

Esta função naturalmente ruidosa de duas variáveis foi inicialmente usada em estudo

de otimização com um algoritmo genético (GA), como mostrado em [35]. A função

Griewank em duas variáveis com � = (x1; x2) é dada pela equação 3.1

L(�) = cos(x1 � 100) � cos
�
(x2 � 100)p

2

�
�
�
(x1 � 100)2 + (x2 � 100)2

4000

�
� 1 (3.1)

de�nida no intervalo fechado x1;x2 2 [�200; 400] com máximo L (�?) = 0 em x1 =

x2 = 100: Na �gura 3.1(a) pode-se ver que a função se assemelha a um parabolóide
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ruidoso, enquanto a �gura 3.1(b) mostra uma vista ampliada na região en torno do

ótimo global, e se vê o quão difícil é, mesmo visualmente, identi�cá-lo.

As versões SPSA-A e SPSA-B foram usadas para encontrar o mínimo da negativa da

função L(�). Foram considerados pontos de partida aleatórios no domínio estabelecido,

com uso da função rand do Matlab, dados por �0 = 600 �(rand(1; 2))�200. Os critérios
de parada na variável de controle, � : k�f��?k < 0; 2, e na função jL(�f )�L(�?)j < 0; 01
estipulados em [35] foram usados. O algoritmo é tido como bem-sucedido quando atinge

simultaneamente ambos os critérios.

Inicialmente, foram testados os mesmos parâmetros de otimização usados em [43],

ou seja, A = 60, c = 10, a = 100, ns = 3000,  = 0; 101 e � = 0; 602. Com esses

parâmetros, em [43] os autores relataram um sucesso de 100% em 50 rodadas, cada

uma com 3000 avaliações da função, sendo duas avaliações por iteração. Porém, com

esses parâmetros, nenhuma das versões, A ou B, do SPSA foi bem sucedida. Foram

necessários testes de calibração para diversas combinações de parâmetros.

Figura 3.2: Rodadas bem sucedidas sobre a função Griewank (a) com o SPSA-A e (b)

com o SPSA-B, rodada 49.

O SPSA-A encontrou sérias di�culdades para resolver esse problema. Todas as

rodadas, exceto duas, foram bem sucedidas. Mostrando que caminhar apenas quando

o novo ponto retorna um valor melhor da função objetiva não é uma estratégia correta

para este tipo de algoritmo.
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Figura 3.3: Comportamento da função Griewank (a) em uma rodada bem-sucedida do

SPSA-A e (b) na rodada 49 com o SPSA-B.

O SPSA-B comportou-se bem melhor por ser capaz de se mover ao longo de regiões

com piores valores da função do que a da iteração corrente - exemplo de outros algo-

ritmos com tais características são o Scatter Search e o Tabu Search [2]. Assim, após

calibração do SPSA-B, concluiu-se que utilizar combinações de parâmetros c = 100,

a = 1000 a 10000 e A = 60 atendiam aos critérios estabelecidos de sucesso em 50

rodadas independentes do ponto de partida. Os resultados, compilados na tabela 3.1,

mostraram que o número médio do critério sobre a função é 0; 009 e o número mé-

dio do critério sobre as variáveis é 0; 10, com sucesso em uma média de 345 iterações.

As �guras 3.2(a) e 3.2(b) ilustram, respectivamente, uma trajetória bem sucedida do

SPSA-A e a trajetória da rodada de número 49 (na tabela 3.1) do SPSA-B.

As �guras 3.3(a) e 3.3(b) mostram o comportamento da função objetiva para as

respectivas trajetórias mostradas nas �guras 3.2(a) e 3.2(b). Note-se que o grá�co

da função objetiva no SPSA-A em 3.3(a) (curva preta, y) corresponde aos passos de

fato dados pelo algoritmo, que só caminha quando há aumento no valor absoluto da

função objetiva. Enquanto o grá�co em 3.3(b), característico da otimização com o

SPSA-B, tem as curvas y e L coincidentes. Esse exemplo ilustra bem a necessidade

de se escolher um valor para o parâmetro c que seja superior à bola (matemática) do

ruído. Desta forma, as sucessivas estimativas dos gradientes provavelmente manterão

uma componente em direção ao pico do monte supostamente suave, garantindo que as

sucessivas iterações permaneçam na direção do mínimo global.

Neste exemplo observa-se que, pelo menos em algumas rodadas, os iterandos do
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SPSA-B passaram próximos do ponto ótimo, mas não tão perto para que o critério

de parada fosse acionado, e em seguida retornaram. Em problemas reais não se co-

nhece o ponto ótimo, e os critérios de parada são baseados, essencialmente, em número

de avaliações de funções. Assim, há sempre o risco de o ponto ser ultrapassado e o

número de iterações parar o algoritmo prematuramente. Em outros casos, vários pon-

tos ótimos que registram mínimos locais (eventualmente globais) de interesse, podem

ser ultrapassados. E, para esses casos, foi criado o SPSA-C.
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Tabela 3.1: As 50 rodadas independentes da função Griewank com o SPSA-B
# �0(1) �0(2) �f (1) �f (2) L(�0) j L(�)� L(�?) j< 0; 01 k �f � �? k< 0; 2 k

1 264,13 -159,92 100,14 99,99 24,63 0,010 0,09 301
2 123,25 335,99 100,13 100,02 14,78 0,009 0,11 321
3 65,07 -142,84 99,87 100,00 15,60 0,008 0,09 307
4 293,91 -98,98 99,86 100,00 20,80 0,010 0,10 306
5 37,98 -106,26 99,86 99,98 12,44 0,010 0,11 319
6 300,29 354,97 99,87 99,95 27,53 0,010 0,13 534
7 160,92 -149,51 100,02 99,81 17,78 0,009 0,12 559
8 -15,48 223,67 99,88 100,00 8,79 0,008 0,09 311
9 275,72 268,51 100,14 99,99 14,86 0,010 0,09 316
10 -21,12 198,38 100,14 100,01 7,24 0,010 0,11 303
11 235,84 91,83 100,13 100,00 6,27 0,008 0,09 315
12 130,81 186,77 100,13 99,98 3,04 0,009 0,08 305
13 384,84 38,59 100,12 99,98 22,65 0,007 0,07 318
14 69,36 -127,25 99,86 99,98 14,78 0,010 0,11 314
15 268,28 13,73 100,01 99,81 9,99 0,009 0,13 544
16 245,07 -24,98 99,87 100,01 9,39 0,008 0,08 302
17 387,85 248,50 100,13 100,00 27,32 0,009 0,10 321
18 333,77 209,67 99,86 100,01 17,82 0,010 0,09 299
19 158,02 219,21 100,14 100,02 5,48 0,010 0,11 318
20 -106,71 -120,81 99,87 99,99 23,40 0,008 0,10 306
21 108,53 40,99 99,93 99,83 1,49 0,010 0,17 91
22 -197,75 -187,72 99,86 100,00 43,30 0,009 0,10 318
23 175,95 359,08 100,01 100,19 18,75 0,009 0,14 558
24 -180,90 -115,42 99,86 99,99 32,34 0,009 0,11 316
25 365,73 -139,93 100,12 99,92 33,31 0,009 0,03 535
26 76,77 218,59 99,86 100,00 4,47 0,010 0,10 310
27 363,44 306,27 100,13 100,00 28,78 0,009 0,09 309
28 104,32 115,86 100,02 100,19 1,15 0,009 0,15 51
29 -68,11 125,23 99,86 99,97 8,21 0,010 0,12 312
30 333,14 -57,03 100,14 99,97 21,13 0,010 0,08 315
31 -168,84 307,44 99,87 100,02 29,96 0,009 0,08 317
32 -114,49 -62,97 99,86 100,01 19,49 0,010 0,09 333
33 50,05 -0,76 100,01 99,84 4,67 0,007 0,11 277
34 195,13 -94,45 100,14 99,99 12,24 0,009 0,09 309
35 299,81 164,32 100,14 99,97 11,99 0,010 0,07 287
36 109,66 -190,20 99,86 100,02 21,55 0,009 0,08 313
37 -173,10 168,69 99,86 99,98 20,71 0,009 0,11 307
38 -1,58 -169,95 100,07 99,94 22,16 0,003 0,00 164
39 283,69 385,38 100,12 100,00 29,73 0,007 0,08 314
40 -110,90 300,18 100,14 100,00 21,24 0,009 0,10 315
41 342,04 150,26 100,13 99,98 15,73 0,009 0,08 310
42 48,98 -44,32 99,97 100,18 6,82 0,009 0,11 540
43 10,50 69,64 100,01 100,19 3,26 0,009 0,14 558
44 185,35 -31,24 100,04 99,83 7,24 0,008 0,09 562
45 -41,72 136,77 100,03 99,83 6,97 0,007 0,09 561
46 121,15 354,86 100,12 100,04 17,08 0,008 0,12 535
47 205,08 -172,21 99,86 99,97 22,18 0,010 0,12 306
48 350,53 -82,11 100,13 100,02 25,68 0,009 0,11 303
49 -185,53 47,44 99,86 99,99 22,88 0,009 0,11 320
50 -140,72 52,38 99,87 100,00 15,81 0,008 0,09 307
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3.1.2 Função ST90, em [72]

Essa função foi examinada em [43] que cita o artigo dos criadores da função [72]. Os

artigos citados compararam o comportamento de um Algoritmo Genético (GA) e um

Fast Simulated Annealing (FSA). Os resultados mostraram que o SPSA comportou-se

sistematicamente melhor do que o GA e o FSA. A função tem a forma da equação 3.2

L (�) = (2p)�1 �
pX
i=1

t2i � 4p
pY
i=1

cos ti; � = t1 : : : tp (3.2)

em que p indica o número de variáveis, e neste caso, p = 10. A função possui mínimo

global igual a �40 na origem, e vários mínimos locais. Foram testadas as versões A e

B do SPSA em dois casos que diferem entre si, essencialmente, no ponto de partida.

As versões foram testadas com os parâmetros propostos em [43]: A = 60, a = 1,

c = 2, � = 0; 602 e  = 0; 101. Porém, obteve-se convergência mais rápida ao utilizar o

parâmetro a, que indica o tamanho do passo, igual a três. As rodadas com o parâmetro

a = 1, alcançaram resultados similares às de a = 3, com convergência alcançada após,

aproximadamente, o triplo de iterações necessárias para a = 3. Estipulou-se um número

máximo de iterações N = 10:000 e adotou-se critério de parada igual ao erro relativo,

aqui denominado de reduc e dado pela equação 3.3.

reduc =
L(�)� L(�?)
L(�0)� L(�?)

(3.3)

Os pontos de partida foram separados em dois casos:

� Caso A - Ponto de partida randômico entre �3 e 3 radianos, com utilização dos

parâmetros de [43] citados acima, exceto pelo parâmetro a = 3:

� Caso B - Ponto de partida �xo em �0 = (3; � � � ; 3), com L(�0) = �31; 6725 e os
mesmos parâmetros do Caso A.

Foram realizadas 10 rodadas independentes para ambos os algoritmos e, nos dois

casos citados acima o SPSA-B teve excelente desempenho, alcançando um erro relativo -

reduc - da ordem de 10�6 ou menor em todas as rodadas. O SPSA-A por sua vez, obteve

desempenho inferior, no Caso B alcançou o mínimo global em 60% das rodadas e no

Caso 2 praticamente houve estagnação nas imediações do ponto de partida, denotando

sua melhor aplicação em minimizações locais.
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Figura 3.4: Comportamento da função ST90 para os algoritmos (a) SPSA-A e (b)

SPSA-B, ponto de partida �xo em 3.

Tabela 3.2: Resultados da otimização com SPSA-A e SPSA-B em (a) Caso A- ponto

de partida aleatório e (b) Caso B - ponto de partida �xo.
(a)

Rodadas SPSA-A SPSA-B
L(�0) L(�f ) reduc k L(�0) L(�f ) reduc k

1 1,6982 -40,0000 2,38E-07 817 1,4812 -40,0000 2,41E-07 784
2 1,2513 -37,5961 0,058275 10000 2,1206 -40,0000 2,37E-07 897
3 1,7942 -35,2381 0,113938 10000 0,9140 -40,0000 2,37E-07 903
4 1,8671 -40,0000 2,25E-07 821 1,6704 -40,0000 2,12E-07 828
5 1,6919 -35,2346 0,114299 10000 1,2520 -40,0000 2,34E-07 791
6 1,3097 -40,0000 2,42E-07 850 5,0517 -40,0000 2,15E-07 789
7 1,5494 -40,0000 2,38E-07 903 1,2766 -40,0000 2,39E-07 910
8 2,3665 -40,0000 2,24E-07 856 2,8953 -40,0000 2,26E-07 851
9 1,8513 -40,0000 2,28E-07 837 1,3475 -40,0000 2,30E-07 842
10 0,1567 -40,0000 2,42E-07 762 1,1677 -40,0000 2,42E-07 860

(b)
Rodadas SPSA-A SPSA-B

L(�0) L(�f ) reduc k L(�0) L(�f ) reduc k

1 -31,6725 -31,5683 0,9985 10000 -31,6725 -40,0000 1,18E-06 927
2 -31,6725 -31,6445 0,9996 10000 -31,6725 -40,0000 1,19E-06 893
3 -31,6725 -31,4679 0,9971 10000 -31,6725 -40,0000 1,15E-06 874
4 -31,6725 -31,6445 0,9996 10000 -31,6725 -40,0000 1,17E-06 863
5 -31,6725 -31,6725 1,0000 10000 -31,6725 -40,0000 1,16E-06 883
6 -31,6725 -31,6725 1,0000 10000 -31,6725 -40,0000 1,19E-06 877
7 -31,6725 -31,5683 0,9985 10000 -31,6725 -40,0000 1,19E-06 912
8 -31,6725 -31,6725 1,0000 10000 -31,6725 -40,0000 1,18E-06 967
9 -31,6725 -31,6725 1,0000 10000 -31,6725 -40,0000 1,17E-06 781
10 -31,6725 -31,5683 0,9985 10000 -31,6725 -40,0000 1,13E-06 856
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Os resultados estão dispostos na tabela 3.2(a), para o Caso A de pontos de partidas

aleatórios, e na tabela 3.2(b) para as partidas �xadas em �0 = (3; � � � ; 3), do Caso B.
As �guras 3.4(a) e 3.4(b) mostram, respectivamente, o desempenho das versões A e B

do SPSA, ambas referentes à rodada 4 da tabela 3.2(b).

Ainda, em [43], os autores testaram 10 rodadas independentes para a função ST90

com os algoritmos SPSA, GA e FSA. O algoritmo GA convergiu apenas uma vez para o

ótimo global de �40; 0, com média de �38; 5 e 50:000 avaliações da função. O FSA não
alcançou o ótimo global em nenhuma das rodadas, �cando com média das avaliações

igual a �27; 4 e 50:000 avaliações da função; enquanto o SPSA convergiu todas as vezes
numa média de 5:000 avaliações da função.

3.2 Reservatórios de Petróleo

3.2.1 Reservatório determinístico - Caso 1 em [47]

Otimização de drenagem

Em [47], o autor analisou a alocação dinâmica de vazões de produção em seu Caso 1, um

reservatório bidimensional de geometria simples, com dois poços produtores e um poço

injetor de água. No qual as propriedades foram caracterizadas deterministicamente

e seguem reproduzidas na tabela 3.3, cuja permeabilidade horizontal média refere-se

à região do poço injetor, tomada como base para a atribuição das permeabilidades.

As regiões dos poços produtores possuem 0; 5 do valor base para o poço P-1 e 1; 5 do

valor base para o P-2, resultando em um contraste de 1:3 entre as regiões de menor e

maior permeabilidade, em torno de P-1 e P-2, respectivamente. A �gura 3.5 ilustra as

regiões de�nidas de permeabilidade para facilitar o estudo do comportamento físico do

reservatório.

Esse é um exemplo bastante simples, montado com o objetivo de facilitar o estudo

do problema de otimização das cotas de produção em reservatórios de petróleo e evi-

denciar as di�culdades relacionadas que �cariam encobertas diante de um modelo de

características complexas.

A função objetiva escolhida para a otimização foi o VPL e as variáveis de projeto,

o controle das vazões de produção do poço P-1 ao longo do período de 16 anos de

concessão (01-01-2006 a 01-01-2022), com restrições de 25 a 75% da máxima vazão de

produção da plataforma - grupo correspondente aos poços produtores com capacidade

máxima de 40 m3/dia de vazão de líquido - equivalentes às vazões de 10 m3/dia e
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Figura 3.5: Regiões de permeabilidade do reservatório do Caso 1 em [47].

Tabela 3.3: Características do Reservatório do Caso 1. extraído de [48].
Propriedade Dado

Malha de Simulação 51(510m)x51(510m)x1(4m)
Porosidade 30%

Permeabilidade horizontal média (kh) 1000 mD
Permeabilidade vertical (kv) 10% de kh
Compressibilidade da rocha @ 200 kgf/cm2 5 . 10�5 (kgf/cm2)�1

Contatos entre �uidos Sem contatos WOC e GOC
Pressão de saturação (Psat) 273 kgf/cm2

Viscosidade @ Tres, Psat 0.97 cP
Razão gás-óleo de formação (RGOF ) 115.5 m3/m3std

30 m3/dia respectivamente. Em [47], é justi�cado o uso de simulações sem controles

secundários de pressão de fundo de poço ou corte de água para obtenção de resultados

uniformes e garantia de simulações bem controladas, além do fato de que o prazo de

concessão considerado é menor que o usual de 25 anos, fazendo com que não sejam

atingidas as condições críticas de corte de água que resultam em depreciações do VPL.

Foi analisado o comportamento do SPSA no reservatório descrito com as mesmas

características, função objetiva e variáveis de controle e com restrições do caso original

mantidas. Inicialmente fez-se uso dos parâmetros adotados em [47] ou seja, 2 variáveis

de controle - em que o segundo é iniciado 6 anos após o início da produção, e 24

parâmetros, o equivalente a mudanças na vazão de produção a cada 6 meses, cujo

melhor resultado obtido em [47] para o VPL foi 1:493:739; 13 com o algoritmo PSA

(Pattern Search Algorithm).

O fato do SPSA permitir o uso de elevado número de variáveis sem custo computa-

cional adicional, possibilitou o estudo do comportamento do reservatório com maior

número de variáveis, ou seja, o equivalente a controles mensais, quinzenais e diários
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Figura 3.6: Per�l de produção do poço P-1 após otimização com o SPSA-B para (a)

2, (b) 24, (c) 144, (d) 288 e (e-f) 4320 parâmetros de controle no tempo.



Capítulo 3. Aplicações 54

Tabela 3.4: Caso 1 - Resultados da otimização com o SPSA-B para 2, 24, 144, 288 e

4320 variáveis de controle
No de Parâmetros do SPSA-B V PL0 V PLf VPL k (V PL Ganho
variáveis N c a A inicial �nal máximo máximo) %

2 1250 0; 05 0; 1 31; 5 1:485:617; 54 1:492:490; 47 1:492:498; 37 801 0; 46

2(2b) 1250 10 1 125 1:485:617; 54 1:492:396; 87 1:492:499; 39 608 0; 46

24 1250 10 1 125 1:485:617; 54 1:493:841; 00 1:493:870; 50 1192 0; 55

144 2000 10 3 200 1:485:617; 54 1:493:669; 97 1:493:712; 45 1907 0; 54

288 2000 12 3 200 1:486:055; 79 1:493:804; 16 1:493:826; 92 1954 0; 52

4320 1822 12 5 200 1:488:237; 33 1:495:265; 15 1:495:265; 60 1817 0; 47

das vazões, correspondendo a 144, 288 e 4320 variáveis de controle.

O uso de 4320 variáveis de controle correspondente a um controle diário é certamente

um exagero, haja vista as possibilidades práticas atuais, mesmo frente ao gerenciamento

de poços instrumentados. Mas, milhares de variáveis é uma necessidade em problemas

reais com grande número de poços e intervalos de completação.

As �guras 3.6(a) à 3.6(e) mostram respectivamente o per�l de produção do poço P-

1 para 2, 24, 144, 288 e 4320 variáveis, após a otimização da produção com o SPSA-B.

A �gura 3.6(f) é uma ampliação do primeiro mês do per�l da �gura 3.6(e).

Alguns resultados da otimização estão contidos na tabela 3.4, que mostra os melho-

res resultados da otimização com o SPSA-B para o conjunto de variáveis de controle

estudados. Nota-se que o ganho percentual, em relação ao máximo VPL obtido na

otimização, é relativamente pequeno devido ao reservatório simpli�cado, em questão,

possuir elevadas porosidade e permeabilidade e proporções modestas. Para este caso,

a evolução da função objetiva ou o ganho percentual da melhor otimização obtida em

[47] com o PSA, foi de 0; 55%.

Na tabela 3.4, a propriedade de independência do SPSA com o número de variáveis

do problema é reiterada, uma vez que o esforço computacional, medido pelo total

de iterações, é praticamente o mesmo para 2, 24, 144, 288 e 4320 variáveis e ainda

que todas as otimizações têm ganho percentual da mesma ordem de grandeza. Isso

é uma característica desse problema, idealizado para ser desta forma. É importante

observar que o uso do PSA, com os parâmetros usados em [47], para 144 variáveis,

encontrou um VPL ótimo de 1:493:630; 40 com 51:981 simulações do modelo gastando

aproximadamente 10 dias de tempo de máquina. Vale ressaltar que o SPSA requer

apenas duas avaliações da função por iteração, de forma que o total de simulações das

otimizações na tabela 3.4 é o dobro do número de iterações N .

Ainda na tabela 3.4, pode-se ver que o VPL máximo é alcançado antes da última
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Figura 3.7: Comportamento da função objetiva otimizada com o SPSA para (a) 2, (b)

2 (com tolx), (c) 24, (d) 144, (e) 288 e (f) 4320 variáveis.
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Figura 3.9: Produção acumulada de óleo do reservatório do Caso 1 para 2, 24, 144, 288

e 4320 variáveis. (a) P-2, (b) P-1, (c) Plataforma de produção.

iteração do algoritmo de otimização, entretanto os últimos valores de VPL retornados

do algoritmo são bem próximos dos valores máximos encontrados, reforçando a carac-

terística estocástica do SPSA em dispensar a avaliação da função a cada atualização

da variável considerada, quando são usados parâmetros adequados. Na referida tabela,

o valor do VPL referente a 4320 variáveis teve seu valor aumentado devido também ao

menor intervalo de integração do simulador (timestep), cujo maior valor passou a ser

de um dia.

A �gura 3.7 mostra as curvas de desempenho do SPSA-B em todas as rodadas da

tabela 3.4, em que se nota que todas as curvas possuem um ramo assintótico, exceto

a rodada na 3.7(a) referente à rodada da primeira linha da tabela, que se mostrou

bastante oscilante devido à falta de restrição do incremento nas variáveis de controle

(tolx). As curvas de desempenho do algoritmo foram traçadas ao custo de uma terceira

avaliação da função por iteração, para �ns de estudo. O caminho traçado pelo algoritmo

na rodada (2b), mostrado na �gura 3.8, teve restrição de mudança nas variáveis igual

a 7 (tolx = 7) e foi mais bem comportado do que o da 1a rodada para 2 variáveis,

entretanto com o mesmo ganho percentual da primeira.
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Tabela 3.5: Diferenças de Breakthrough em relação ao aumento de variáveis de controle

no tempo.
No de Data do 1o Data do 2o Diferença de
variáveis Breakthrough (P-2) Breakthrough (P-1) Breakthrough (meses)

2 28-07-2012 13-11-2012 3,7
2 (2b) 02-07-2012 04-12-2012 5,2
24 26-07-2012 02-12-2012 4,3
144 09-08-2012 23-11-2012 3,5
288 08-08-2012 16-11-2012 3,3
4320 04-09-2012 23-10-2012 1,6

Em [37], o autor comenta que a situação ideal de produção é aquela cujas vazões de

produção e injeção são de�nidas de maneira que a taxa de óleo varrido seja praticamente

uniforme no reservatório, tal que nenhum poço produtor produza �uido injetado antes

dos demais. Neste contexto, um dos propósitos do contraste de permeabilidade imposto

ao reservatório do Caso 1 foi a possibilidade de avaliar o desempenho de algoritmos

de otimização através do comportamento físico do reservatório, de forma que um dos

critérios do bom desempenho de tais algoritmos é que ao �m da otimização, a diferença

no tempo de breakthrough - surgimento do �uido injetado em poços produtores - seja

reduzida.

Figura 3.10: Avanço da frente de saturação de água em torno de 28-07-2012 para 2,

24, 144, 288 e 4320 variáveis.

Em [47], o autor conclui que a redução da diferença entre as erupções de água nos

poços é uma condição necessária à otimização da produção porém não su�ciente, pois

seus experimentos neste reservatório mostraram que elevadas diferenças de erupções de
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água nos poços estavam relacionadas a um baixo VPL, mas altos valores de VPL não

necessariamente corresponderam às menores diferenças de breakthrough.

A otimização com o SPSA e o aumento do número de variáveis de controle de vazão

no tempo para o poço P-1 mostrou que as curvas de produção acumulada de óleo da

plataforma de produção �caram superpostas para todas as variáveis de controle como

mostra a �gura 3.9(c), denotando que a área varrida pela água no reservatório foi a

mesma para qualquer subdivisão do tempo. Ainda na �gura 3.9, observa-se em (a) e

(b) que a produção acumulada nos poços em relação ao aumento de variáveis no tempo

foi praticamente inversamente proporcional às permeabilidades, por exemplo o poço

P-1 posicionado na região de menor permeabilidade, tem ordem crescente das curvas

de produção acumulada de óleo para 24, 144, 288 e 4320 variáveis, apenas as curvas de

2 variáveis tiveram comportamento diferente.

A tabela 3.5 mostra que um aumento do número de variáveis no tempo pode reduzir

a diferença entre as erupções de água nos poços produtores e aqui este fato levou ao

aumento do VPL. Enquanto a �gura 3.10 mostra a frente de avanço de saturação da

água para as otimizações da tabela 3.5, em torno da data 28-07-2012.

Reinicializações Com o intuito de investigar a existência de um possível valor me-

lhor em torno do máximo valor do VPL alcançado, fez-se uso da versão SPSA-C, que

é capaz de identi�car e ordenar todos os mínimos locais encontrados ao longo das N

iterações durante o processo de minimização, e a partir desses pontos capturados, reini-

ciar a otimização com parâmetros adequados a algoritmos próprios para buscas locais.

Este procedimento nada mais é que uma técnica de reinicialização de algoritmos, uma

solução comum quando o algoritmo já não apresenta muitos ganhos ou passos signi-

�cativos e portanto, está em fase assintótica. O uso dessa técnica leva a resultados

interessantes uma vez que parâmetros apropriados e partidas de pontos já otimizados,

aumentam as possibilidades de convergência para o ótimo conforme mostrado em [3].

Em [40], os autores propuseram uma estratégia de múltiplas reinicializações a partir

de combinações de algoritmos de buscas locais entre eles o SPSA, dentro de uma teoria

algorítmica apropriada para a análise de múltiplas reinicializações.

As versões explicitadas, no Capítulo 2, do SPSA-A e SPSA-H foram as escolhidas

para as reinicializações por serem apropriadas para minimizações locais. A tabela 3.6

reúne algumas das reinicializações com o SPSA-A. Embora os ganhos pareçam pequenos

quando medidos em seus valores absolutos, ressalta-se que os ganhos iniciais foram da

ordem de meio por cento. Algumas melhorias nos resultados podem ser feitas, como
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Tabela 3.6: Resultados de algumas reinicializações com os algoritmos SPSA-A e SPSA-

B.
Reinicialização No de N V PL0 V PL Ganho
(SPSA-A) Variáveis (máximo) (%)

(1) 24 1000 1.493.870,50 1.493.879,15 0,058
(2) 144 335 1.493.712,45 1.493.752,73 0,269
(3) 144 300 1.493.685,65 1.493.713,10 0,184
(4) 144 1500 1.493.712,45 1.493.770,27 0,387
(5) 288 1000 1.493.826,92 1.493.848,29 0,143
(6) 288 1000 1.493.826,92 1.493.863,81 0,247
(7) 288 1000 1.493.826,92 1.493.854,37 0,184

por exemplo, o uso de gradientes acumulados médios ao longo das iterações (gradientes

suavizados).

Os resultados com o SPSA-H indicaram a necessidade de um elevado número de

iterações para atingir um valor melhor. Isso é natural, uma vez que nesse algoritmo

busca-se uma estimativa da Hessiana. Para contornar este fato, sugerem-se modi-

�cações para trabalhos futuros com este algoritmo. Uma idéia é usar o BFGS e o

LBFGS em suas versões estocásticas [33, 56] para minimizações locais, ou o SPSA-H

mantendo a estimativa da Hessiana constante por algum tempo, provavelmente terão

melhores resultados que os encontrados nesta dissertação com o uso puro e simples

do SPSA-H atualizado a cada iteração. De uma forma ou de outra, talvez o uso de

estimativas estocásticas de Hessianas não seja uma boa iniciativa em problemas de

otimização para simulação, devido também aos ruídos estocásticos.

3.2.2 Resevatório caracterizado estocasticamente - Caso 1S,

uma versão estocástica do Caso 1

O reservatório determinístico do Caso 1 [47], foi caracterizado estocasticamente através

do uso de realizações geoestatísticas de permeabilidade e porosidade, geradas conforme

descrito no Capítulo 1. Esclarece-se que as realizações geradas são referentes à perme-

abilidade horizontal na direção i de um bloco, que tem permeabilidade na direção j

igual à da direção i e permeabilidade na direção vertical igual a 10% da horizontal.

A permeabilidade base �média - foi reduzida de 1000 mD para 50 mD porque estu-

dos anteriores do Caso 1 em [82], mostraram que elevadas porosidade e permeabilidade

base neste reservatório resultavam em variações pouco expressivas do VPL �os ganhos

da função objetiva eram da ordem de 0; 5%, como observado nas seções anteriores - o

que, embora propositais no sentido de di�cultar a vida dos algoritmos de otimização,
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Figura 3.11: As doze primeiras realizações de permeabilidade do Caso 1S.
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Figura 3.12: Histogramas do VPL para (a) 1000, (b) 500, (c) 100 e (d) 50 realizações.

Tabela 3.7: Estatísticas da EVPL em relação ao número de realizações consideradas.
No de Realizações EV PL Variância Desvio Padrão Coe�ciente de Variação

1000 126.226,65 9,99546E+08 3,16156E+04 0,2505
500 126.819,12 1,10208E+09 3,31976E+04 0,2618
100 124.475,97 8,31049E+08 2,88279E+04 0,2316
50 124.836,92 8,75958E+08 2,95966E+04 0,2371
10 110.352,07 1,70183E+09 4,12533E+04 0,3738

di�cultava também a exploração do potencial desses mesmos algoritmos.

Em conseqüência, a vazão da plataforma de 40 m3/dia no Caso 1 original, foi re-

duzida para 16 m3/dia devido à redução da permeabilidade base média enquanto as

vazões individuais máximas forammantidas na restrição de 75% da vazão da plataforma,

ou 12 m3/dia. A injeção de água, por sua vez, foi aumentada com o objetivo de me-

lhorar o deslocamento de óleo no reservatório de permeabilidade mais baixa, passando

de 44 m3/dia para 76 m3/dia. Uma das idéias contidas nessas modi�cações foi gerar

um reservatório modelo com grande variabilidade na EVPL, a esperança matemática

do VPL.

A porosidade foi correlacionada com a permeabilidade, em função dos valores

limítrofes da permeabilidade (25 a 250mD), resultando na seguinte expressão de porosi-

dade por célula: � = 0:13390+0:08305 � logK onde K é a permeabilidade em uma dada
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célula [54].

A �gura 3.11 mostra as 12 primeiras realizações de permeabilidade, de um total

de 1000 realizações geradas com respectivas realizações de porosidade correlacionada.

Para observar o comportamento da função objetiva diante da incerteza gerada, foram

realizadas 1000 simulações correspondentes com um único controle de vazão no tempo

do poço P-1, de 25% do total da plataforma, e o poço P-2 com a vazão complementar

de 75%.

A EVPL resultante das 1000 realizações teve o valor de 126:226; 65 com o coe�-

ciente de variação correspondente de 0:2505, signi�cando que os desvios relativos à

EVPL atingiram aproximadamente 25%. A �gura 3.12 mostra histogramas do VPL,

de intervalo igual a 10, para 1000, 500, 100 e 50 realizações com as estatísticas corres-

pondentes na tabela 3.7.

3.2.3 Otimização do Caso 1S sem restrição de risco

Para este estudo, foram realizadas otimizações com o SPSA-B para 2, 24, 144 e 4320

variáveis de controle no tempo para o reservatório do Caso 1 na forma estocástica,

com 3, 10, 30 e 50 realizações. Desta forma, a cada chamada da função objetiva,

EVPL, são feitas NMC simulações de �uxo no reservatório vezes dois (número requerido

de avaliações da função pelo SPSA). Assim, em um ciclo de otimização, o total de

avaliações é dado por 2 �NMC � N , em que N é o total de iterações na otimização. Para

traçado dos grá�cos, foi feita ainda uma terceira avaliação da função. As realizações

geoestatísticas de permeabilidade e porosidades foram numeradas, seguindo o conceito

de Commom Random Numbers (CRN), esclarecido no Capítulo 1.

Os resultados podem ser vistos na tabela 3.8 em que todas as rodadas partiram de

25% da vazão de produção em todas as variáveis, exceto a rodada (6b) cuja partida

foi de 75%. A �gura 3.13 mostra o caminho percorrido pelo algoritmo nas rodadas (5)

e (6b) da tabela 3.8. Essa �gura mostra que o algoritmo faz uma trajetória aleatória

que segue as direções dos gradientes máximos, e não �ca preso nos ruídos resultantes

do truncamento da amostragem de Monte Carlo - esses ruídos produzem vários pontos

ótimos locais no dorso da superfície de resposta em forma de cela.

A tabela 3.8 mostra que há substanciais ganhos na EVPL otimizada com o uso

de qualquer número de realizações. Mostra também que tais ganhos percentuais

estabilizam-se a partir de 10 realizações, mas que a convergência com o número de

realizações não é monótona - nem para a esperança do VPL nem para o desvio padrão.

Isso é evidenciado pela �gura 3.18. A tabela 3.9 complementa a tabela 3.8 com infor-
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Tabela 3.8: Rodadas do Caso 1S para 2, 24, 144 e 4320 variáveis com resultados do

VPL para 3, 10, 30 e 50 realizações. (*) 100 e (**) 500 realizações.
No de EV PL0 STD0 EV PLf STDf Ganho
variáveis (%)

3 Realizações

(1) 2 80.071,00 4,9810E+04 105.723,57 3,6903E+04 32,04
(2) 24 80.071,00 4,9811E+04 107.545,93 3,2172E+04 34,31
(3) 144 80.071,00 4,9810E+04 105.950,96 3,7271E+04 32,32
(4a) 4320 83.943,50 5,0528E+04 103.480,92 4,3687E+04 23,27
(4b) 4320 83.943,50 5,0528E+04 105.413,87 4,2582E+04 25,58

10 Realizações

(5) 2 110.352,07 4,1250E+04 131.666,81 3,4181E+04 19,32
(6a) 2 110.352,07 4,1253E+04 131.396,07 3,4163E+04 19,07
(6b) 2 106.994,72 3,3997E+04 131.653,99 3,4208E+04 23,05
(7) 24 110.367,84 4,1249E+04 132.281,97 3,3470E+04 19,86
(8) 144 110.352,07 4,1253E+04 130.597,30 3,5026E+04 18,35
(9a) 4320 114.740,23 4,1791E+04 130.733,80 3,7387E+04 13,94
(9b) 4320 114.740,23 4,1791E+04 133.093,67 3,6537E+04 16,00

30 Realizações

(10) 2 126.606,92 3,0725E+04 151.264,65 2,9801E+04 19,48
(11) 2 126.606,92 3,0725E+04 151.294,64 2,9724E+04 19,50
(12) 24 126.606,92 3,0725E+04 151.637,03 2,9383E+04 19,77
(13) 144 126.606,92 3,0274E+04 150.743,84 2,9382E+04 19,06
(14) 4320 131.158,77 3,1155E+04 154.454,19 2,9817E+04 17,76

50 Realizações

(15) 2 124.836,92 2,9597E+04 148.583,20 3,0714E+04 19,02
(16) 2 124.836,92 2,9597E+04 148.911,19 3,1110E+04 19,28
(17) 24 124.836,92 2,9597E+04 149.342,39 3,1186E+04 19,63
(18) 144 124.836,92 2,9597E+04 149.239,38 3,0892E+04 19,55
(19) 4320 129.302,29 3,0057E+04 148.226,27 3,0157E+04 14,64

(20) 4320* 128.935,44 2,9326E+04 142.882,04 2,8770E+04 10,82

(21) 24** 126.819,12 3,3198E+04 148.857,37 2,8783E+04 17,38
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Figura 3.13: (a) Trajetórias das rodadas 5 (preta) e 6b (azul) sobre superfície da EVPL

do Caso 1S com 10 realizações, (b) projeção de (a). Observe-se a trajetória média ao

longo dos mais altos gradientes.

mações adicionais sobre os parâmetros usados no SPSA.

As rodadas 9a e 9b para 4320 variáveis, na tabela 3.8, possuem uma diferença

de ganho de 2; 30%; isto ocorreu devido a pequenas mudanças nos parâmetros c, a

e A, e também à própria natureza do algoritmo que utiliza direções randômicas na

aproximação do gradiente em cada iteração.

O padrão de curvas com região pré-assintótica de rápida taxa convergência, seguida

de região assintótica com baixa taxa de convergência, próprias de bom desempenho

de algoritmos dessa classe, surge nas �guras 3.14(a-d) e 3.15(a-d) referentes às curvas

da EVPL para 2, 24, 144 e 4320 variáveis, para 10 e 50 realizações respectivamente;

com os respectivos riscos associados em 3.14(e-h) e 3.15(e-h). Nota-se que o desvio

padrão para 10 realizações diminuem com a maximização da EVPL, enquanto para 50

realizações o desvio padrão aumenta com a maximização da EVPL.

O per�l de produção do poço P-1 para algumas das 50 realizações de permeabi-

lidade utilizadas na rodada 17 - de 24 variáveis - pode ser visto na �gura 3.16 que

mostra também a curva de vazão da água da 1a realização. Como as vazões de pro-

dução são impostas, as consequências das incertezas geológicas somente se revelam a

partir do momento em que surge água nos poços produtores. Até lá, o reservatório

pode ser simulado com qualquer realização geoestatística. A data do breakthrough,

evidentemente, é incerta.

Ainda, para as rodadas de 50 realizações, foram comparados os histogramas do

VPL da 1a iteração e da última iteração da otimização. Em todas as rodadas houve
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Tabela 3.9: Parâmetros do algoritmo SPSA-B para todas as rodadas analisadas. (*)

100 e (**) 500 realizações.
No de Parâmetros do SPSA
variáveis N c a A

(1) 2 60 5 0,01 6
(2) 24 150 5 0,4 15
(3) 144 78 5 0,2 10
(4a) 4320 50 7 0,7 10
(4b) 4320 50 5 1 10
(5) 2 300 4 0,5 15
6a) 2 60 4 0,2 6
(6b) 2 100 4 0,1 10
(7) 24 100 5 0,2 10
(8) 144 24 5 0,2 10
(9a) 4320 100 5 0,5 10
(9b) 4320 190 6 0,7 15
(10) 2 100 4 0,4 10
(11) 2 68 7 0,02 10
(12) 24 25 5 0,2 5
(13) 144 30 5 0,2 7
(14) 4320 42 7 1,5 10
(15) 2 60 4 0,4 6
(16) 2 69 4 0,2 10
(17) 24 20 5 0,2 5
(18) 144 96 5 0,2 10
(19) 4320 53 6 0,8 10
(20) 4320* 33 7 0,7 10
(21) 24** 13 4 0,2 10
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Figura 3.14: Caso 1S com 10 realizações. Comportamento (a-d) da EVPL e (e-h) do

desvio padrão para 2, 24, 144 e 4320 variáveis, respectivamente.
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Figura 3.15: Caso 1s com 50 realizações. Comportamento (a-d) da EVPL e (e-h) do

risco associado para 2, 24, 144 e 4320 variáveis, respectivamente.
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Figura 3.16: Per�l de produção para o poço P-1, após otimização com 24 variáveis de

controle no tempo para algumas das 50 realizações de permeabilidade usadas.

um deslocamento da base do histograma para a direita, indicando que houve de fato

uma otimização em todas as realizações utilizadas como mostra a �gura 3.17. Nada se

pode a�rmar sobre a largura do histograma, vez que não se incluiu qualquer restrição

sobre o desvio padrão na otimização.

A �gura 3.18 mostra o comportamento da EVPL para 2, 24, 144 e 4320 variáveis

e do desvio padrão em relação ao número de realizações. A otimização da EVPL no

Caso 1S revelou que o ganho percentual nesta função objetiva é menos dependente do

número de variáveis de controle de vazões no tempo mas que é sensível às incertezas

geológicas do reservatório.

As superfícies da EVPL e do desvio padrão para 10, 30 e 50 realizações são vistas,

respectivamente, nas �guras 3.19, 3.20 e 3.21 que têm destacadas a máxima EVPL

- ponto preto em (a) - e o médio mínimo do desvio padrão, ponto verde em (b).

Naquelas �guras �ca evidente que a região de maiores riscos inverte-se completamente

com o aumento do número de realizações. Muda também, drasticamente, a posição

do VPL de menor risco. Esses resultados levantam a questão de qual seria o número

mínimo de realizações em uma otimização com simulação, para avaliação do risco.
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Figura 3.17: Histogramas de otimizações sem restrição do risco associado. Com 50

realizações: (a) 24v, (b) 144v, (c) 4320v. (d) 4320v - 100R, (e) 24v - 500R.
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Figura 3.18: Caso 1S - Otimização para 2, 24, 144 e 4320 variáveis em relação ao

número de realizações (a) valores do VPL médio e (b) valores do desvio padrão e (c)

ampliação de (b).
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Figura 3.20: Caso 1S com 30 realizações - Superfícies (a) da EVPL, (b) do desvio

padrão.
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Figura 3.21: Caso 1S com 50 realizações. Superfícies (a) da EVPL, (b) do desvio

padrão.

3.2.4 Otimização sob restrição de risco

Todo projeto ou investimento contém um risco inerente que deve ser mantido sob con-

trole. Quando os problemas reais são tratados estocasticamente, surge a possibilidade

de avaliar o risco associado à incerteza. O coe�ciente de variação (COV ) e o desvio

padrão (std) são algumas das medidas classicamente adotadas para avaliação do risco

quando a estatística de segunda ordem é su�ciente. De uma maneira geral, as diversas

possibilidades podem ser colocadas como restrições de igualdade ou desigualdade em

um problema de otimização. Entretanto, essas restrições são sempre implícitas e não

lineares. Com o objetivo de veri�car o comportamento do algoritmo SPSA frente a

problemas de otimização sobre incerteza com restrições não lineares, foram codi�cadas

as duas seguintes opções, adicionais àquelas de limites:

� restrição em igualdade para desvio padrão e coe�ciente de variação;

� restrição em desigualdade para ambas as medidas.

A introdução dessas restrições foi feita com o auxílio de funções de penalidade,

conforme explicado no Capítulo 2. Outras restrições usuais de medidas de risco podem

ser codi�cadas com a mesma idéia. As funções de penalidade em igualdade adotadas

são dadas pelas equações 3.4 e 3.5 e para desigualdade 3.6 e 3.7 para coe�ciente de

variação e desvio padrão, respectivamente, onde q é um expoente que dita a ordem da

função de penalidade.
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Tabela 3.10: Caso 1S com 2 variáveis, 50 realizações e restrição do desvio padrão em

desigualdade, desvio padrão menor ou igual ao especi�cado.
(Rodada) - Parâmetros do SPSA EV PL0 std0 EV PLf stdf Ganho
partida (%) N c a A r (%)

(1) - 25 79 5 0,3 15 1 124.836,92 2,96E+04 147.936,96 2,99E+04 18,50
(2) - 25 75 5 0,1 10 5 124.836,92 2,96E+04 147.156,68 2,94E+04 17,88
(3) - 75 41 10 0,1 15 1 126.657,03 3,62E+04 149.569,64 3,13E+04 18,09
(4) - 75 155 10 0,05 15 5 126.657,03 3,62E+04 146.400,10 2,91E+04 15,59

A literatura registra implementações que, consistentemente, utilizam derivadas das

funções de penalidade, também com o uso do SPSA [80, 79]. Porém a determinação

dessas derivadas têm sido feitas deterministicamente. Neste trabalho, sendo as funções

de penalidade incorporadas à função objetiva, não se acharam razões teóricas para

estimar derivadas de restrições, senão através da própria estimativa estocástica do

gradiente da nova função objetiva, a penalizada, dada pela equação 3.8. A e�ciência da

técnica �ca dependente do valor adequado da constante de penalidade r e do expoente

q. Agindo assim, estamos fazendo exigências adicionais ao SPSA, mas que simpli�cam

sobremaneira a implementação de diversas medidas possíveis de risco.

Z0 = (abs(COV � COVespec) � V PL)q (3.4)

Z1 = abs(std� stdespec)q (3.5)

Z2 = max(0; ((COV � COVespec) � V PL)q) (3.6)

Z3 = max(0; (std� stdespec)q) (3.7)

f = fmed� r � Zi (3.8)

Todos os exemplos neste trabalho foram realizados com q = 1. A constante de

penalidade r neste trabalho variou entre zero e oito. As funções de penalidade, Z,

codi�cadas em restrição de igualdade têm índice 0 ou 1, e 2 ou 3 para restrições em

desigualdade. As equações 3.4 a 3.7 mostram as funções de penalidade implementadas

no programa. A equação 3.8 representa o valor da função objetiva penalizada que é

retornada ao algoritmo, em uma otimização sob restrição de risco.

A otimização sem restrição mostrou que utilizar 50 realizações no Caso 1S, levava

a um aumento do desvio padrão sempre que o valor absoluto da EVPL crescia. Assim,

o Caso 1S com 50 realizações e 2 variáveis foi escolhido como exemplo, por possibilitar

a visualização do caminho percorrido pelo algoritmo sobre a superfície aproximada da
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Figura 3.22: Grá�cos da EVPL e do desvio padrão com restrição do risco em desigual-

dade não obedecida. (a-b) e (c-d) correspondem às rodadas 1 e 3, respectivamente.
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Figura 3.23: Caso 1S, com restrição de risco. Vista tridimensional de trajetórias sobre

o par de superfícies EVPL-STD. (a-b) rodada 1, (c-d) rodada 3.
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Figura 3.24: Caso 1S, restrição do risco - Vista em projeção de caminhos percorridos

sobre o par de superfícies EVPL-STD. (a-b) rodada 1, (c-d) rodada 3.

EVPL e do std. Sendo assim, foi imposta à maximização da EVPL a restrição de que

o desvio padrão não ultrapassasse 2; 95E + 04:

A tabela 3.10 mostra 4 rodadas em que 2 foram malsucedidas e 2 bem-sucedidas

para pontos de partida de 25% e 75%, todas em restrição de desigualdade do desvio

padrão. As rodadas (1) e (3) não atenderam ao risco especi�cado enquanto as rodadas

(2) e (4) obedeceram, devido a um aumento da constante de penalidade r. Conforme

esperado, vê-se que ao obter a máxima EVPL sob restrição de risco, o ganho é menor

em relação ao resultado sem restrição de desvio padrão imposta, como mostram as

rodadas (2) e (4) com ganhos percentuais inferiores às rodadas correspondentes (1) e

(3).

A �gura 3.22 mostra os grá�cos da EVPL e EVPL penalizada para as rodadas

(1) e (3) que não atenderam o risco especi�cado. Na �gura 3.23 pode-se visualizar a

trajetória tridimensional do algoritmo nas duas superfícies de resposta, uma da EVPL

e outra do desvio padrão, enquanto a �gura 3.24 mostra as respectivas projeções em

curvas de níveis daquelas superfícies de resposta. Nota-se que a rodada (3), convergiu

diretamente para a EVPL máxima médio das 50 realizações enquanto a rodada (1) saiu

um pouco da região viável - região de desvio padrão menor ou igual ao especi�cado,

mostrada aproximadamente em círculos nas projeções das superfícies.
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Figura 3.25: Grá�cos da EVPL e do STD ao longo das iterações na otimização com

restrição de risco em desigualdade atendida. (a-b) e (c-d) correspondem às rodadas 2

e 4, respectivamente.
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Figura 3.26: Caso 1S, com restrição de risco. Vista tridimensional de trajetórias sobre

o par de superfícies EVPL-STD. (a-b) rodada 2, (c-d) rodada 4.
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Figura 3.27: Caso 1S, restrição do risco - Vista em projeção de caminhos percorridos

sobre o par de superfícies EVPL-STD. (a-b) rodada 2, (c-d) rodada 4.
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Figura 3.28: Histogramas iniciais e �nais do VPL, com 50 realizações, para otimizações

com restrição do risco em desigualdade. (a) rodada 2 e (b) rodada 4.



Capítulo 3. Aplicações 76

Com os parâmetros do algoritmo e a constante de penalização devidamente ajusta-

dos, as rodadas (2) e (4) convergiram não só para a região viável como para a máxima

EVPL dentro da região viável, como mostram os respectivos grá�cos em 3.25 e as

projeções sobre o par de superfícies EVPL-STD em 3.27, cuja trajetória na rodada

(4) desvia-se da EVPL máxima para alcançar a máxima EVPL da região viável. As

�guras 3.28(a) e 3.28(b) mostram os histogramas para as rodadas (2) e (4) na 1a e na

última iteração das otimizações. Deve-se atentar para a redução na largura da base do

histograma para a 155a iteração, indicando que houve uma redução da dispersão em

torno da média.

3.2.5 Maximização do VPL no tempo

Na fase de explotação de um reservatório de petróleo, sabe-se que a máxima produção

acumulada de óleo - e por conseguinte o valor máximo do VPL - ocorre antes do �m

do período de concessão. Geralmente os algoritmos de otimização retornam o valor da

função objetiva ao �m do tempo de simulação.

Em contrapartida, em diversas situações é desejável conhecer o máximo retorno do

investimento e o período em que o mesmo ocorre. Em [5, 6, 7], os autores utilizaram

como critério para a melhor posição dos poços o máximo VPL retornado ao longo

do tempo, e não aquele do �m do período de explotação. Para isso, �zeram diversas

otimizações para diferentes períodos.

Com a mesma intenção, a partir de uma simples alteração na rotina da função

VPL - foi introduzida uma busca linear ao longo dos resultados da simulação - em que

se pôde obter o valor máximo do VPL, o VPLm, de forma que a cada chamada da

função objetiva, o cálculo do VPL passou a retornar o valor máximo atingido durante

o período de simulação do reservatório (concessão). Para o algoritmo SPSA-B isso

implica que a aproximação do gradiente da função é calculada com o uso dos máximos

valores atingidos nas perturbações estocásticas. Esta aplicação foi realizada para os

quatro seguintes casos - todos com 24 variáveis de controle no tempo:

� Caso 1 em [47], nesta seção chamado por Caso 1D em que à região do poço

injetor é atribuída a permeabilidade base de 1000 mD, enquanto as regiões dos

poços produtores possuem permeabilidade de 0; 5 da base para o poço P-1 e 1; 5

da base para o P-2, sendo portanto o contraste de 1:3 entre as regiões de menor

e maior permeabilidade;

� Caso 1 modi�cado, que consiste do Caso 1 com redução da permeabilidade base
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a 50 mD, para efeito de comparação com o Caso 1S que tem permeabilidade

e vazões de produção reduzidas em relação ao Caso 1 original. Este caso foi

subdividido em dois, (a) e (b), e diferem entre si no contraste entre as regiões de

menor e maior permeabilidade, 1:3 e 1:10 respectivamente;

� Caso 1S, Caso 1 na sua versão estocástica, aqui chamado por C1S-30R, descrito
na seção anterior, com 30 realizações de permeabilidade.
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Figura 3.29: Comportamento do VPLm ao longo da otimização. (a) C1D, (b) C1Dm-a,

(c) C1Dm-b e (d) C1S-30R.

A porosidade foi mantida constante e igual a 30% para os três casos determinísticos.

Em todos os casos testados foram utilizados 24 tempos de vazão do poço P-1, ou seja,

24 variáveis de controle, todas com partida a 25% do total da produção da plataforma,

para o poço P-1. As restrições de 75% e de 25% da produção total da plataforma foram

mantidas para as vazões dos poços produtores.

A tabela 3.11, mostra que a redução da permeabilidade base de 1000 mD para 50

mD resultou em valores de ordem três vezes menor da função objetiva. Além disso,

esta tabela, mostra que o máximo valor do VPLm para o caso C1D de 1:721:105; 01 é

superior ao VPL obtido no mesmo caso, na otimização com o SPSA (3a linha da tabela

3.4, 1:493:870; 50).

A �gura 3.29 mostra o comportamento da função objetiva VPLm (máximo VPL

alcançado no tempo de concessão) ao longo das iterações da otimização para os quatro

casos. Enquanto a �gura 3.30 mostra as curvas do VPLm ao longo do período de

concessão, sendo as curvas contínuas preta, azul e verde referentes as iterações 1, 2 e

3 respectivamente para os três primeiros casos determinísticos. Nota-se que para os
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Figura 3.30: Curvas de maximização do VPLm ao longo do período de concessão. (a)

C1D, (b) C1Dm-a, (c) C1Dm-b e (d) C1S-30R.

Tabela 3.11: Resultados da otimização do VPLm com o SPSA-B, 24 variáveis.
Casos Parâmetros do SPSA-B V PLm0 V PLmf V PLm k (V PLm Ganho

N c a A máximo máximo) %

(1)C1D 100 5 0,03 5 1.583.919,58 1.721.105,01 1.721.105,01 100 8,66
(2)C1Dm-a 100 5 0,2 5 412.047,02 487.881,47 488.017,55 90 18,40
(3)C1Dm-b 200 5 0,2 10 403.086,18 498.994,15 499.047,83 189 23,79
(4)C1S-30R 72 5 0,05 5 397.099,26 428.200,28 428.200,28 72 7,83

Tabela 3.12: Valores do VPL para a última simulação da última iteração da otimização,

para os quatro casos estudados.
Simulação (5813 dias) da última iteração

Casos VPL máximo VPL ao �m da simulação Diferença
V PLm dias - anos V PLf dias-anos %

(1)C1D 1.721.105,01 2708 - 7,52 1.492.702,79 5813 - 16,15 15,30
(2)C1Dm-a 487.881,47 2729 - 7,58 250.976,98 5813 - 16,15 48,56
(3)C1Dm-b 498.994,15 2812 - 7,81 267.929,31 5813 - 16,15 46,31
(4)C1S-30R 428.200,28 2386 - 6,63 151.577,75 5813 - 16,15 64,60
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casos (2) e (3), que têm permeabilidade base de 50 mD, a diferença entre o máximo

VPLm alcançado e o útimo na simulação é signi�cativa. O mesmo ocorre para o caso

(4) com curvas médias aproximadas das 30 realizações mostradas na �gura (d), cuja

curva tracejada vermelha indica o VPLm da 30a realização na última iteração.

A tabela 3.12 mostra a diferença percentual entre o VPLm (máximo atingido) e o

VPL ao �m do tempo de concessão da última iteração para os quatro casos analisados,

vê-se que a diferença é maior quando a permeabilidade é menor. Esses resultados

parecem indicar a necessidade de melhorar as técnicas de gerenciamento de forma que

a diferença entre o VPL retornado ao �m do tempo de concessão e o VPLm seja

reduzida.

3.2.6 Otimização simultânea de locação de poços e vazões de

produção (Otimização inteiro-mista)

Esta aplicação reúne todas as estudadas até aqui, ou seja, a otimização de vazões, o

elevado número de variáveis, a incerteza devido às realizações de permeabilidade e o uso

de variáveis inteiro-mistas no estudo de locações de poços. O objetivo é criar mais uma

situação difícil para o SPSA, de extremo interesse em engenharia de reservatórios. Esta

seção inicia-se com a apresentação do problema, seguida dos resultados da otimização

inteiro-mista sem restrição. E ao �m desta seção é feita uma comparação dos resultados

para 3 realizações de permeabilidade, vez que para estes casos foram testados pontos

de partidas diferentes e impostas as restrições de risco.

Foi realizada uma otimização simultânea de locação de poços e vazões de produção

com o SPSA-B, adaptado via técnica de projeção de variáveis inteiras no campo con-

tínuo - conforme descrito no Capítulo 2.

Como descrito anteriormente, o reservatório possui um malha de�nida de 51x51x1

blocos correspondentes ao total de blocos na direçãoX, Y e Z, de uma con�guração em

coordenadas cartesianas e de poços centrados nos blocos. Foram realizados os seguintes

testes:

� Otimização da locação de poços e vazões de produção para 3; 10; 30 e 50 realiza-
ções de permeabilidade. Com o total de 8 variáveis, sendo 2 contínuas, represen-

tando a vazão do poço P-1 discretizada em dois intervalos de tempo; e 6 variáveis

inteiras correspondentes às coordenadas cartesianas X e Y dos três poços (a

coordenada Z foi �xada em 1), sem restrição do desvio padrão associado.

� Otimização sob restrição de risco da locação de poços e vazões de produção.
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Esta aplicação foi feita para 3 realizações de permeabilidade, e com dois pontos

de partida diferentes - a 25% e a 50% da vazão da estação de produção. À ma-

ximização da EVPLm foi imposta a restrição em desigualdade do desvio padrão

std � stdespec. Assim, fez-se uso da função de penalidade Z3 dada na equação 3.7,
com q = 1 e fator de penalidade r igual a 5 ou 8, a depender do caso estudado.

Para �ns de comparação do valor da função objetiva com os outros casos de 3

realizações, foi estudado o Caso 1S com 3 realizações de permeabilidade e com os poços

mantidos na posição original e sem restrição do desvio padrão. Ou seja, não houve

otimização da locação de poços e assim, fez-se uso de apenas duas variáveis contínuas,

referentes à vazão do poço P-1 discretizada em dois intervalos de tempo.

Tabela 3.13: Pontos de partida para das variáveis inteiras na locação dos poços.

Vazão (%) Poço P-1 Poço P-2 Injetor

T1 T2 X Y Z X Y Z X Y Z

25,00 25,00 30 30 1 22 30 1 15 20 1

Figura 3.31: Posições iniciais dos poços e suas fronteiras de locação.

Usualmente os poços são locados em regiões preferenciais, selecionadas por geólogos

conjuntamente com engenheiros de reservatórios. Foram pré-de�nidas fronteiras para

as regiões de possibilidades de localização para os três poços, de forma que no processo

de otimização, são equivalentes a restrições lineares, e ao infringir uma restrição em

uma direção, a variável é projetada na fronteira estabelecida.
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Em [7] foi estabelecida como função objetiva para maximização de um problema

de locação de poços a integral do VPL no tempo de horizonte de produção. Para

determinar esse valor máximo do VPL, equivalente ao VPLm, foram realizadas uma

série de otimizações para 200, 400, 600, ... dias de explotação, até o �nal do período

de concessão. Neste estudo, a função objetiva escolhida foi a EVPLm, esperança do

VPLm, descrito na seção de Maximização do VPL no tempo, transformando assim

uma série de problemas de otimização em um único. As restrições originais de vazões

foram mantidas.

Para os casos em que ocorre locação de poços, partiu-se de uma posição desfavorável

à drenagem dos �uidos, mostrada na tabela 3.13, de modo a observar o desempenho

do algoritmo em buscar a melhor con�guração dos três poços para o reservatório.

As posições iniciais são visualizadas na �gura 3.31; que mostra uma vista superior

bidimensional da malha do reservatório, com ilustração da origem dos eixos X, Y e

destaque das restrições de fronteira dos poços. Aqui, cabe uma lembrança de como

se dá a projeção do campo inteiro no contínuo. Tem-se por exemplo o caso do poço

injetor, que pode ser posicionado no intervalo inteiro de 10 a 40 na direção X, com as

restrições de fronteira de 10 e 40 mapeadas no intervalo contínuo que vai de 0% a 100%,

ou seja, as variáveis de posição foram tratadas como contínuas em todos os passos do

algoritmo e transformadas em inteiras no instante anterior à simulação no IMEX [12].

O mesmo foi feito para as direções dos três poços.

Otimização da locação de poços e vazões de produção para 3; 10; 30 e 50

realizações

A �gura 3.32 mostra o padrão de curvas da EVPLm e do desvio padrão na otimização

simultânea de locação de poços e vazões de produção, para 10, 30 e 50 realizações. As

curvas para as otimizações com 3 realizações serão mostradas em comparativo à parte

nesta seção.

Na tabela 3.14 estão registrados os valores iniciais e máximos atingidos da função

objetiva, EVPLm, na otimização estocástica com o SPSA, bem como os valores das

variáveis de controle correspondentes à máxima EVPLm atingida na otimização.

Em relação às posições dos poços, na tabela 3.14, nota-se uma tendência dos

poços produtores P-1 e P-2 serem posicionados nas mesmas coordenadas para todos os

números de realizações testadas. As vazões T1 e T2 são referentes às duas etapas de

controle do poço P-1.

Com exceção das rodadas (4) e (5), em todos os testes a partida foi de 25% da
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Figura 3.32: Otimização inteiro-mista. Comportamento da EVPLm (a-c) e do desvio

padrão (d-f) para 10, 30 e 50 realizações, respectivamente.

Tabela 3.14: Resultados da EVPLm e das variáveis de controle na otimização inteiro-

mista com o SPSA.
# No de N r EV PL0 EV PL k P1 P2 I Vazão (%)

Realiz. (máximo) X Y X Y X Y T1 T2
(1) 3 200 - 372.837,11 408.702,31 65 51 51 1 51 26 1 53,96 25
(2) 3 1000 - 55.239,73 420.579,09 128 49 51 24 51 18 6 75,00 42,11
(3) 3 1000 5 55.239,73 360.556,88 294 51 51 24 51 22 17 61,29 39,52
(4) 3 712 - 63.802,68 417.430,31 58 51 51 24 51 22 3 54,12 72,81
(5) 3 632 8 63.802,68 331.615,05 263 48 48 23 51 21 21 68,03 53,43
(6) 10 500 - 52.261,95 410.302,47 210 51 51 24 51 19 7 75,00 71,82
(7) 30 500 - 52.231,32 403.647,35 205 51 51 24 51 21 6 69,92 50,72
(8) 50 352 - 52.268,05 363.448,77 325 51 51 24 51 26 12 54,07 63,26
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vazão da estação de produção para o poço P-1. A rodada (1) refere-se à otimização

sem locação de poços, ou seja, considera os três poços �xos em suas posições origi-

nais para comparação do valor da EVPLm com os casos de posições otimizadas. Um

comparativo detalhado das otimizações inteiro-mistas com 3 realizações é mostrado

adiante, nesta seção. Contudo, de imediato, pode-se concluir que o arranjo �nal das

posições e vazões otimizadas nos casos (2) e (4) da tabela 3.14, levaram a um valor

da função objetiva superior ao do caso da rodada (1), em que as posições dos poços

originais foram mantidas.

Comparativo das otimizações inteiro-mistas com 3 realizações A �gura 3.33

mostra as superfícies de resposta da EVPLm e do desvio padrão (STD), ao variar um

dos poços dentro do domínio delimitado pelas suas fronteiras, �xando os outros dois nas

posições originais: P-1(51,51), P-2(1,51) e I(26,1); que podem ser visualizadas na �gura

3.5. Essas superfícies ilustram uma idéia da complexidade desta aplicação, visto que

considera a otimização da locação dos três poços ao mesmo tempo e simultaneamente

com a otimização das vazões dos poços produtores. Nota-se que a superfície do desvio

padrão possui regiões de baixo risco desconexas.

Figura 3.33: Superfícies da EVPLm e do STD, para 3 realizações, obtidas ao variar cada

poço dentro de sua fronteira enquanto os outros dois são mantidos �xos nas posições

originais.

Na tabela 3.14, as rodadas (2) e (4) diferem entre si no ponto de partida das vazões

de produção, de 25% e 50% da estação de produção, respectivamente. O mesmo para
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Figura 3.34: Comportamento da EVPLm e do desvio padrão na otimização inteiro-

mista com o SPSA-C. (a-b) EVPLm e STD, respectivamente, para 3 realizações com

vazões iniciais de 25% e (c-d) idem para vazões iniciais de 50%.

as rodadas (3) e (5) nas quais foram impostas restrições de risco. As �guras 3.34(a) e

3.34(b) mostram, respectivamente, o comportamento da EVPLm e do desvio padrão

na otimização inteiro-mista com o SPSA-C, com vazões iniciais de 25%. Similarmente,

as �guras 3.34(c) e 3.34(d) mostram o comportamento da EVPLm e do desvio padrão,

para vazões iniciais de 50% da estação de produção. A linha destacada em verde nos

grá�cos do desvio padrão, corresponde ao limite superior do desvio padrão que será

imposto como restrição na otimização sob restrição. Os resultados da otimização sob

restrição estão mostrados adiante, nesta seção.

Figura 3.35: Posições dos poços em algumas das iterações da otimização sem restrição,

com partida a 25% da vazão.

Para entendimento do processo de otimização com o SPSA-C, analisou-se em de-

talhe a rodada (2) da tabela 3.14, de vazões iniciais a 25%. A �gura 3.34 mostra a
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Tabela 3.15: Evolução das variáveis inteiro-mistas na otimização da locação de poços

sem restrição - rodada (2).
Evolução das variáveis na otimização

Iter. EV PLmax STD Vazão (%) Poço P-1 Poço P-2 Injetor
k T1 T2 X Y X Y X Y
1 55.239,73 0,44E+04 25,00 25,00 30 30 22 30 15 20
30 196.199,99 0,73E+04 55,11 51,19 34 38 20 37 19 11
60 239.374,90 0,41E+04 58,06 49,68 40 45 24 43 24 17
100 401.090,98 0,32E+04 68,34 51,62 51 50 24 50 22 9
128 420.579,09 0,33E+04 75,00 42,11 49 51 24 51 18 6

evolução da EVPLm ao longo das iterações para o algoritmo SPSA-C. Como ele recu-

pera os mínimos locais do processo iterativo, não há necessidade de um ajuste muito

�no dos parâmetros para obterem-se bons resultados. A tabela 3.15 registra algumas

posições intermediárias dos poços e das vazões ao longo da otimização inteiro-mista

sem restrição da rodada (2). Além de mostrar os valores intermediários e o máximo da

EVPLm ocorrido na iteração k = 128. A �gura 3.35 mostra a posição dos poços para

diversas iterações. Observa-se que a posição �nal dos poços é consistente com os VPLs

máximos indicados na �gura 3.33.

Otimização da locação de poços e vazões de produção sob restrição de risco

Amaximização da EVPLm, sob restrição do desvio padrão em desigualdade, foi testada

na otimização estocástica inteiro-mista com 3 realizações. Os resultados estão dispostos

na tabela 3.14, nas rodadas (3) e (5) que diferem entre si nas vazões iniciais adotadas,

respectivas de 25% e 50%.

As �guras 3.36(a) e 3.36(c) mostram, o comportamento da EVPLm e da EVPLm

penalizada, para as rodadas (3) e (5), respectivamente. Analogamente, as �guras

3.36(b) e 3.36(d) mostram o comportamento desvio padrão (STD) ao longo do processo

iterativo, cuja linha destacada em verde corresponde ao desvio padrão especi�cado

(stdespec), de valor 2; 0E +03 para ambos os casos. Nestas �guras, nota-se a tendência

do algoritmo permanecer na região viável do risco estabelecido após uma dada iteração.

Quando isto ocorre, a EVPLm e a EVPLm penalizada igualam-se, devido ao produto

r �Z3 igualar-se a zero, na equação 3.8. Isto é visualizado nas �guras 3.36(a) e 3.36(c),
pela superposição das curvas azul e preta.

Em ambas as rodadas (3) e (5), pode-se notar que, ao �nal dos grá�cos de desvio

padrão, há uma oscilação de pontos viáveis a pontos inviáveis. A tabela 3.16, referente

à rodada (3), mostra que essa oscilação corresponde a idas e vindas da posição X = 22
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Figura 3.36: Comportamento da EVPLm e EVPLm penalizada e do desvio padrão na

otimização inteiro-mista com restrição. (a-b) EVPLm e STD, respectivamente, para 3

realizações com vazões iniciais de 25% e (c-d) idem para vazões iniciais de 50%.

Tabela 3.16: Evolução das variáveis inteiro-mistas na otimização da rodada (3).
Algumas iterações da otimização com restrição (stdespec = 0,2E+04)

Iter. EV PLmax std Vazão (%) Poço P-1 Poço P-2 Injetor
k T1 T2 X Y X Y X Y
1 55.239,73 0,44E+04 25,00 25,00 30 30 22 30 15 20
2 76.470,18 0,62E+04 25,00 25,00 29 32 24 32 17 19
50 187.733,20 0,85E+04 55,10 39,21 36 46 23 35 25 12
100 330.340,01 1,05E+04 69,68 59,11 51 51 23 47 25 17
294 360.556,89 0,11E+04 61,29 39,52 51 51 24 51 22 17
343 294.337,57 0,16E+04 73,64 47,11 51 51 24 51 22 26
360 293.964,92 0,15E+04 73,35 42,33 51 51 24 51 22 26
740 279.702,40 0,27E+04 66,51 48,84 51 51 24 51 23 26
750 280.568,86 0,26E+04 67,03 45,57 51 51 24 51 23 26
836 295.862,15 0,17E+04 75,00 30,42 51 51 24 51 22 26
858 290.444,00 0,13E+04 70,74 25,00 51 51 24 51 22 26
878 285.716,03 0,28E+04 70,64 25,00 51 51 24 51 23 26
1000 284.126,96 0,27E+04 69,43 74,44 51 51 24 51 23 26
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para a posição X = 23 do poço injetor, quando a solução melhor é algum ponto entre

esses dois blocos. Igualmente, as mesmas posições oscilantes do poço injetor deram-

se para a rodada (5), cuja tabela de evolução das iterações foi omitida aqui, por ser

bastante similar à da rodada (3).

Poder-se-ia pensar em forçar o algoritmo a manter-se na região viável. Isso não

é interessante, como já demonstrado com o SPSA-A. Para essa classe de algoritmos

estocásticos, este trabalho acha mais coerente permitir a caminhada pelas regiões in-

viáveis, mesmo porque a região viável pode ser desconexa, conforme mostrado anteri-

ormente na �gura 3.33, na superfície do STD. Daí a criação do SPSA-C, com possibili-

dades de reinicialização, possivelmente com o SPSA-A, em torno de pontos �sicamente

interessantes.

Comparativo das otimizações inteiro-mistas, para 3 realizações, com e sem

restrição de risco No que diz respeito à análise de risco, a tabela 3.17 reúne os

resultados da otimização inteiro-mista restrita e irrestrita com o SPSA-C, para as 3

realizações. Nesta tabela, optou-se por designar as rodadas de 3 realizações da tabela

3.14, por letras. Assim, as rodadas (a), (b), (c), (d) e (e) correspondem, respectiva-

mente, às rodadas (1), (2), (4), (3) e (5) da tabela 3.14.

Tabela 3.17: Resumo das otimizações inteiro-mistas, com o SPSA-C, restritas e irrestri-

tas para 3 realizações.
3 Realiz. EVPLm Iteração STD Vazões (%) P-1 P-2 I

(Casos) - partida k T1 T2 X Y X Y X Y
Sem restrição de risco

(a) [25,25] 408.702,31 65 2,27E+04 53,97 25,00 51 51 1 51 26 1
(b) [25,25] 420.579,09 128 0,33E+04 75,00 42,11 49 51 24 51 18 6
(c) [50, 50] 417.430,31 58 1,36E+04 54,12 72,81 51 51 24 51 22 3

Com restrição de risco em desigualdade (STD � 0; 2E + 04)
(d) [25,25] 360.556,88 294 0,11E+04 61,29 39,52 51 51 24 51 22 17
(e) [50, 50] 331.615,05 263 0,19E+04 68,03 53,43 48 48 23 51 21 21

Ainda na tabela 3.17, comparando as otimizações sem restrição de risco, tem-se que

a máxima EVPLm para o caso dos poços nas posições originais - (a) - é inferior em

relação às obtidas com a otimização simultânea da locação de poços e vazões, casos (b)

e (c). Além disso, o desvio padrão da otimização sem locação de poços, caso (a), foi o

de maior valor.

Nas �guras 3.37(b) e 3.37(c), vê-se que a otimização simultânea de locação de

poços e vazões modi�cou sensivelmente as posições dos poços locados sem otimização

de vazões. O mesmo ocorreu na otimização com restrição de risco, �guras 3.37(d) e
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Figura 3.37: Arranjo dos poços após otimização com o SPSA-C. (a) Posições �xas, (b)

e (c) sem restrição e partidas de 25% e 50% respectivamente, (d) e (e) com restrição

de risco e partidas de 25% e 50%, respectivamente.

3.37(e), e em particular a posição do injetor.

Em relação à drenagem de �uidos no reservatório, tomou-se cada uma das 3 rea-

lizações utilizadas - para os casos de partida a 25% da vazão - para uma análise do

varrido de óleo na recuperação com injeção de água.

Tabela 3.18: Diferenças de breakthrough por realização na otimização com poços �xos

na posição original.
No da (P-2) Data do (P-1) Data do Diferença EV PLmax

Realização Breakthrough Breakthrough (meses)
R1 11-05-2012 08-11-2011 6,17 430.918,34
R2 01-10-2011 01-10-2011 0,00 409.589,78
R3 22-03-2011 09-04-2011 0,60 385.598,82

Valor médio 11-10-2011 16-08-2011 2,26 408.702,31

Figura 3.38: Início do breakthrough para cada realização da otimização (1) - poços

�xados nas posições originais. Da esquerda para direita: R1, R2 e R3.

A tabela 3.18 contém as datas de breakthrough dos poços produtores para as 3

realizações consideradas na otimização e a �gura 3.38 mostra o avanço da frente de

saturação de água no instante da primeira erupção de água, em cada realização. Para

este caso a diferença média entre os tempos de breakthrough foi de 2,26 meses.
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Tabela 3.19: Diferenças de breakthrough para cada realização na otimização sem res-

trição.
No da Data do 1o Data do 2o Diferença EV PLmax

Realização Breakthrough (P-2) Breakthrough (P-1) (meses)
R1 11-10-2011 08-11-2011 0,93 419.643,37
R2 25-06-2011 22-05-2012 11,07 417.826,36
R3 08-11-2011 10-01-2012 2,10 424.267,53

Valor médio 14-09-2011 02-02-2012 4,7 420.579,09

Figura 3.39: Início do breakthrough para cada realização na posição ótima da otimização

(2) - sem restrição e vazões iniciais de 25%. Da esquerda para direita: R1, R2 e R3.

Para a otimização sem restrição de risco neste caso, a EVPLm foi superior ao do

caso com poços �xos, apesar da diferença média entre os tempos de breakthrough, de 4,7

meses, ter sido superior. Esta situação está de acordo com a a�rmação contida em [47],

de que altos valores de VPL, no caso da EVPLm, não necessariamente correspodem

às menores diferenças de breakthrough. As datas estão sumarizadas na tabela 3.19,

juntamente com a EVPLm. A �gura 3.39 mostra o avanço da frente de saturação da

água na época do primeiro breakthrough de cada realização.

Por �m, na otimização com restrição de risco, conforme esperado, a EVPLm foi

bastante inferior aos outros casos, porém com a garantia de não ultrapassar o risco

especi�cado. A diferença média entre os tempos de breakthrough, de 16,02 meses, a

mais elevada e correspondente a um varrido de óleo incipiente no reservatório. As

datas de erupção de água nos poços produtores estão sumarizadas na tabela 3.20,

juntamente com a EVPLm. A �gura 3.40 mostra a frente de saturação da água no

instante do primeiro breakthrough em cada realização.
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Tabela 3.20: Diferenças de breakthrough para cada realização na otimização com res-

trição.
No da Data do 1o Data do 2o Diferença EV PLmax

Realização Breakthrough (P-2) Breakthrough (P-1) (meses)
R1 12/05/2010 06/01/2011 7,97 359.677,44
R2 19/02/2010 19/12/2011 22,27 361.805,81
R3 12/01/2010 01/07/2011 17,83 360.187,41

Valor médio 05/03/2010 29/06/2011 16,02 360.556,89

Figura 3.40: Início do breakthrough para cada realização na posição ótima da otimização

(2) - com restrição e vazões iniciais de 25%. Da esquerda para direita: R1, R2 e R3.
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Comentários Conclusivos

4.1 Conclusões

Foram codi�cadas e testadas algumas versões do SPSA para problemas de otimização

em gerenciamento e desenvolvimento de reservatórios. A versão SPSA-B, uma versão

clássica, foi tomada como base para testar o seu desempenho naqueles problemas.

Uma outra versão, o SPSA-A, foi desenvolvida para otimização estritamente local.

Para minorar as conhecidas di�culdades no estabelecimento de parâmetros ótimos em

problemas de otimização global com métodos estocásticos, foi desenvolvida a versão

SPSA-C que permite usar parâmetros não ótimos, registrando potenciais mínimos ao

longo do seu percurso, às custas de uma avaliação a mais da função objetiva. Isso

permite reinicializações múltiplas com o algoritmo SPSA-A ou mesmo o SPSA-B em

busca de melhores valores locais.

Os algoritmos foram aplicados em problemas de otimização de controles de vazões

de produção e em problemas de otimização de locação de poços com otimização de

vazões de produção, usando simulações estocásticas para avaliar funções econômicas

com possíveis restrições de risco não lineares. As simulações estocásticas foram limi-

tadas à análise de incertezas geológicas.

Os algoritmos, em seu conjunto, conseguiram não �car aprisionados por ruídos

numéricos e estocásticos. Além disso, como esperado, mostraram potencial independên-

cia do número de variáveis de controle. Problemas commilhares de variáveis de controle

foram otimizados e�cientemente. Problemas com variáveis inteiro-mistas de locação de

poços com incertezas geológicas foram algoritmicamente bem resolvidos.

Funções objetivas das mais diversas podem ser utilizadas com o SPSA. Em especial,

restrições econômicas implicitamente não lineares foram e�cientemente manuseadas

91
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com técnicas simples baseadas em funções de penalidades.

Do ponto de vista da engenharia de reservatórios, alguns resultados são esclarece-

dores.

Mostrou-se que o uso de um número muito pequeno de realizações geoestatísticas

pode produzir riscos exagerados e mesmo, enganosamente, orientar a alocação de vazões

em regiões suscetíveis a grandes riscos.

Os resultados ótimos, com uma sequência de controles, de anuais a diários, mostraram

que, de fato, há fortes evidências que a percepção do engenheiro de reservatórios [47]

e do analista numérico, de que VPLs ótimos são conseguidos com uma varredura uni-

forme do reservatório, que minimiza a diferença no tempo de erupção da água nos

poços produtores, está correta.

Como as vazões de produção são impostas, a incerteza geoestatística somente se

faz revelar a partir da erupção de água nos poços produtores. Dentro da perspectiva

exposta nesta dissertação, esta data é incerta e portanto sujeita a variações que devem

ser bem resolvidas com um número grande de realizações geoestatísticas.

O problema de locação simultânea de diversos poços produtores e injetores, com

otimização da alocação dinâmica de vazões ao longo do período de explotação, com

a consideração das incertezas geoestatísticas de forma estocástica, deixa de ser um

problema elusivo para tornar�se um problema tratável com o SPSA.

4.2 Sugestões para futuros trabalhos

Vários tópicos são sugeridos como áreas potenciais para futuros trabalhos.

Futuras Aplicações. Os algoritmos podem ser aplicados em outras áreas de

engenharia de reservatório. Há um grande interesse em aplicações que envolvam a inte-

gração de modelos, mesmos que expeditos, de simulação de reservatórios com o projeto

de instalações e equipamentos de superfície e subsuperfície. Além disso, as incertezas

futuras devem ser incluídas nos modelos. Isso gera a necessidade de funções objetivas

econômicas mais elaboradas para atender áreas como a Análise de Portfólio. Tudo isso

é de grande utilidade em engenharia de reservatórios, quer na fase de desenvolvimento

ou re-desenvolvimento de campos. Há grandes perspectivas na aplicação dessa classe de

algoritmos a problemas de ajuste de histórico, quer clássico, quer em tempo real a partir

de assimilação de dados de poços instrumentados. Problemas de controle estocástico

(closed loop), com modelos preditivos, são potenciais campos de aplicação dentro da

perspectiva de campos inteligentes, mesmo porque o SPSA já foi aplicado com sucesso
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em tais problemas em outras áreas que não engenharia de petróleo. O uso de �ltros de

Kalman e suas variantes, por exemplo, podem ser e�cientemente substituídos por um

problema de otimização com o SPSA.

Esforço Computacional. As realizações geoestatísticas são computacionalmente

ine�cientes, no sentido que não guardam informações seletivamente. Tornando-se

necessário o uso de técnicas espectrais para tratamento dos campos randômicos que

elas traduzem, como Karhune Loève e suas variantes, por exemplo, para minimizar

o número de realizações para o ciclo de Monte Carlo. Não há interesse em uso de

técnicas de redução da variância - como métodos de Quase-Monte Carlo ou Hipercubo

Latino, por exemplo - vez que a precisão de tais técnicas decresce incontrolavelmente

com o número de variáveis de controle. Além disso, é indispensável que a otimização

para simulação estocástica seja feita com auxílio de computação distribuída. Como há,

como mostrado neste texto, um grande interesse em minimizar o erro de aproximação

do Monte Carlo, os nós computacionais paralelos devem ser preferencialmente alocados

para executar simulações de Monte Carlo, em detrimento de potenciais paralelizações

de outros algoritmos, mesmo por que o speed-up nesse caso é potencialmente linear.

Desenvolvimento Algorítmico. O SPSA-C resolve parcialmente a di�culdade,

típica de algoritmos de otimização, em especial os estocásticos, na determinação de

seus parâmetros iniciais. É necessário investir no esforço de automatizar a determi-

nação desses parâmetros. Isso pode ser feito adaptativamente, à medida que o algo-

ritmo evolui e novas informações são capturadas. Critérios de parada além do baseado

em esforço computacional, típico na área de otimização para simulação, precisam ser

desenvolvidos. Esse é um grande desa�o mais afeito a matemáticos da área de análise

numérica.
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Tabela A.1: Datas de breakthrough e diferenças em cada uma das 50 realizações, na

otimização com 2 e 24 variáveis.
Realização P1-2V P2-2V Diferença-2V P1-24V P2-24V Diferença-24V

R1 22/11/2011 20/5/2012 6,00 24/11/2011 7/5/2012 5,50
R2 15/10/2011 1/9/2011 1,47 12/10/2011 24/9/2011 0,60
R3 16/4/2011 1/3/2011 1,53 6/4/2011 26/3/2011 0,37
R4 24/3/2011 15/3/2012 11,90 13/3/2011 9/3/2012 12,07
R5 1/7/2011 1/7/2012 12,20 28/5/2011 23/6/2012 13,07
R6 17/12/2011 26/8/2012 8,43 20/12/2011 1/9/2012 8,53
R7 1/8/2013 19/10/2011 21,73 19/5/2013 1/11/2011 18,83
R8 27/5/2011 9/12/2012 18,73 27/4/2011 10/12/2012 19,77
R9 7/8/2011 1/12/2012 16,07 27/6/2011 14/12/2012 17,87
R10 7/2/2012 16/5/2011 8,90 1/3/2012 10/7/2011 7,83
R11 1/5/2012 17/5/2012 0,53 14/5/2012 7/5/2012 0,23
R12 12/5/2011 7/11/2012 18,17 20/4/2011 8/11/2012 18,93
R13 24/4/2012 1/6/2012 1,27 8/5/2012 25/5/2012 0,57
R14 1/4/2012 19/9/2012 5,70 20/4/2012 26/9/2012 5,30
R15 10/7/2012 1/3/2012 4,37 1/8/2012 17/2/2012 5,53
R16 18/3/2013 22/2/2012 13,00 1/2/2013 14/2/2012 11,77
R17 1/7/2012 6/3/2012 3,90 16/7/2012 23/2/2012 4,80
R18 1/12/2012 1/5/2012 7,13 24/11/2012 24/4/2012 7,13
R19 8/10/2012 26/4/2012 5,50 7/10/2012 19/4/2012 5,70
R20 1/2/2013 8/10/2011 16,07 8/1/2013 20/10/2011 14,87
R21 25/10/2012 1/7/2012 3,87 15/10/2012 1/7/2012 3,53
R22 19/4/2013 1/3/2012 13,80 1/3/2013 1/3/2012 12,17
R23 1/2/2012 17/12/2011 1,53 16/2/2012 7/12/2011 2,37
R24 15/9/2012 17/12/2011 9,10 21/9/2012 13/12/2011 9,43
R25 16/5/2011 12/11/2012 18,20 19/4/2011 24/11/2012 19,50
R26 20/12/2011 24/4/2012 4,20 1/1/2012 8/4/2012 3,27
R27 6/4/2012 6/4/2012 0,00 14/4/2012 1/4/2012 0,43
R28 1/8/2011 1/8/2011 0,00 12/7/2011 16/8/2011 1,17
R29 12/4/2012 15/9/2011 7,00 1/5/2012 11/10/2011 6,77
R30 25/9/2012 14/7/2012 2,43 14/9/2012 14/7/2012 2,07
R31 7/5/2011 24/10/2012 17,87 17/4/2011 24/10/2012 18,53
R32 12/12/2011 1/2/2012 1,70 24/12/2011 12/1/2012 0,63
R33 1/1/2012 8/7/2012 6,30 21/1/2012 1/7/2012 5,40
R34 25/11/2011 23/6/2012 7,03 21/11/2011 22/6/2012 7,13
R35 22/1/2011 7/11/2011 9,63 27/1/2011 6/11/2011 9,43
R36 1/1/2011 12/6/2012 17,60 20/1/2011 1/6/2012 16,60
R37 8/6/2012 1/7/2012 0,77 6/7/2012 16/6/2012 0,67
R38 13/8/2011 25/1/2013 17,70 27/6/2011 20/2/2013 20,13
R39 24/12/2012 6/3/2012 9,77 14/12/2012 1/3/2012 9,60
R40 18/4/2012 7/4/2012 0,37 1/5/2012 1/4/2012 1,00
R41 11/1/2012 1/10/2011 3,40 12/2/2012 11/10/2011 4,13
R42 13/1/2011 1/8/2011 6,67 21/1/2011 1/9/2011 7,43
R43 7/12/2011 25/12/2011 0,60 8/12/2011 19/12/2011 0,37
R44 8/4/2012 12/1/2012 2,90 19/4/2012 1/1/2012 3,63
R45 20/2/2012 8/1/2012 1,43 9/3/2012 1/1/2012 2,27
R46 10/8/2012 6/3/2012 5,23 7/8/2012 1/3/2012 5,30
R47 16/7/2012 15/9/2011 10,17 1/8/2012 6/10/2011 10,00
R48 18/8/2012 16/6/2012 2,10 16/8/2012 14/6/2012 2,10
R49 1/7/2013 1/1/2012 18,23 26/4/2013 26/12/2011 16,23
R50 18/11/2012 6/6/2012 5,50 7/11/2012 27/5/2012 5,47
Média 5/3/2012 21/3/2012 7,75 29/2/2012 22/3/2012 7,72
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Tabela A.2: Datas de breakthrough e diferenças em cada uma das 50 realizações, na

otimização com 144 e 4320 variáveis.
Realização P1-144V P2-144V Diferença-144V P1-4320V P2-4320V Diferença-4320V

R1 15/1/2012 7/5/2012 3,77 30/7/2012 19/1/2012 6,43
R2 12/12/2011 15/6/2011 6,00 29/5/2012 26/3/2011 14,33
R3 21/6/2011 23/12/2010 6,00 23/10/2011 12/11/2010 11,50
R4 17/5/2011 23/2/2012 9,40 30/9/2011 10/11/2011 1,37
R5 26/8/2011 19/6/2012 9,93 24/1/2012 15/2/2012 0,73
R6 26/1/2012 1/9/2012 7,30 31/7/2012 14/4/2012 3,60
R7 22/7/2013 9/8/2011 23,77 2/4/2014 16/5/2011 35,07
R8 25/7/2011 15/12/2012 16,97 30/12/2011 22/8/2012 7,87
R9 20/10/2011 12/12/2012 13,97 19/4/2012 7/7/2012 2,63
R10 20/3/2012 25/3/2011 12,03 26/10/2012 30/1/2011 21,17
R11 27/5/2012 1/5/2012 0,87 8/1/2013 26/12/2011 12,63
R12 14/7/2011 17/11/2012 16,40 14/12/2011 19/6/2012 6,27
R13 27/5/2012 11/5/2012 0,53 12/1/2013 18/1/2012 12,00
R14 5/4/2012 7/10/2012 6,17 11/10/2012 25/5/2012 4,63
R15 27/7/2012 1/2/2012 5,90 13/3/2013 20/10/2011 17,00
R16 13/2/2013 11/1/2012 13,30 24/10/2013 9/10/2011 24,87
R17 23/7/2012 11/2/2012 5,43 2/3/2013 13/10/2011 16,87
R18 12/11/2012 8/4/2012 7,27 13/7/2013 3/12/2011 19,60
R19 26/9/2012 8/4/2012 5,70 23/5/2013 12/12/2011 17,60
R20 27/12/2012 25/8/2011 16,33 24/8/2013 21/6/2011 26,50
R21 12/10/2012 13/6/2012 4,03 21/6/2013 14/2/2012 16,43
R22 20/3/2013 1/2/2012 13,77 6/12/2013 26/9/2011 26,73
R23 25/2/2012 16/10/2011 4,40 10/10/2012 29/7/2011 14,63
R24 11/9/2012 10/10/2011 11,23 23/5/2013 1/7/2011 23,07
R25 26/7/2011 1/12/2012 16,47 10/1/2012 27/6/2012 5,63
R26 27/1/2012 1/4/2012 2,17 27/8/2012 8/12/2011 8,77
R27 25/4/2012 25/3/2012 1,03 8/12/2012 8/12/2011 12,20
R28 25/9/2011 10/6/2011 3,57 2/3/2012 15/4/2011 10,73
R29 25/4/2012 9/7/2011 9,70 12/11/2012 19/4/2011 19,10
R30 11/9/2012 1/7/2012 2,40 24/5/2013 2/3/2012 14,93
R31 8/7/2011 9/11/2012 16,33 6/12/2011 9/7/2012 7,20
R32 26/1/2012 1/12/2011 1,87 22/8/2012 9/9/2011 11,60
R33 20/2/2012 24/6/2012 4,17 3/9/2012 22/2/2012 6,47
R34 9/1/2012 9/6/2012 5,07 28/7/2012 26/2/2012 5,10
R35 11/3/2011 8/9/2011 6,03 8/7/2011 3/7/2011 0,17
R36 15/3/2011 16/5/2012 14,27 22/7/2011 19/1/2012 6,03
R37 11/7/2012 11/6/2012 1,00 15/2/2013 17/2/2012 12,13
R38 9/10/2011 1/2/2013 16,03 8/4/2012 3/10/2012 5,93
R39 27/11/2012 15/2/2012 9,53 18/8/2013 22/10/2011 22,20
R40 11/5/2012 18/3/2012 1,80 23/11/2012 17/11/2011 12,40
R41 15/2/2012 1/8/2011 6,60 24/7/2012 29/5/2011 14,07
R42 18/3/2011 10/6/2011 2,80 1/8/2011 6/4/2011 3,90
R43 21/1/2012 1/11/2011 2,70 6/8/2012 2/8/2011 12,33
R44 23/4/2012 12/11/2011 5,43 4/12/2012 17/8/2011 15,83
R45 25/3/2012 1/11/2011 4,83 26/10/2012 27/7/2011 15,23
R46 12/8/2012 14/2/2012 6,00 29/3/2013 21/10/2011 17,50
R47 27/7/2012 12/7/2011 12,70 28/3/2013 29/4/2011 23,30
R48 12/8/2012 6/6/2012 2,23 6/4/2013 4/2/2012 14,23
R49 13/6/2013 7/11/2011 19,47 1/3/2014 8/8/2011 31,20
R50 26/10/2012 7/5/2012 5,73 20/7/2013 13/12/2011 19,50
média 31/3/2012 20/2/2012 8,008 22/10/2012 6/11/2011 13,42




