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 Os conceitos utilizados atualmente durante uma análise de risco foram elaborados há 

quase quatrocentos anos. O aumento dos custos de perfuração e a necessidade de se explorar 

áreas remotas e horizontes cada vez mais profundos, dentre outras razões, revelaram a 

necessidade de se utilizar teorias consistentes para avaliar e comparar estratégias de 

investimentos. Na preparação de planos de desenvolvimento, as decisões de gestão do campo são 

questões complexas, entre elas está a dependência da definição da estratégia de produção com os 

vários tipos de incerteza com impacto significativo na quantificação do risco. Uma das mais 

simples abordagens da análise de risco é trabalhar com o FR que pode ser obtido a partir de 

modelos rápidos de simulações de fluxo. 

O objetivo principal deste projeto é a realização de uma análise de risco de um campo de 

petróleo durante sua fase de desenvolvimento. Objetivos específicos foram traçados a fim de 

facilitar o trabalho e atingir o objetivo geral. Primeiramente definiu-se e selecionaram-se os 

atributos considerados incertos para então realizar a modelagem do reservatório para o modelo 

caracterizado com os valores dos atributos mais prováveis, chamado modelo base. Em sequência 

os níveis incertos foram substituídos no modelo base e os modelos gerados foram simulados. 

Após as simulações fez-se a análise de sensibilidade, ou seja, comparou-se a variação de cada 

atributo com relação ao caso base. A etapa seguinte consistiu na escolha dos atributos críticos e 

combinação dos mesmos através da técnica da árvore de decisão e, assim, realizou-se a 

montagem dos modelos de fluxo. Finalmente obteve-se as curvas de distribuição através dos 

resultados das simulações.  

A metodologia utilizada baseia-se na simulação de diversos modelos de fluxo que 

representam os possíveis cenários de reservatório, através da combinação dos atributos incertos 

que o caracterizam. Esta mesma metodologia já foi utilizada em trabalhos desenvolvidos por 

Loschiavo et al. (1999), Steagal (2001) e Costa (2003).  

Todo o estudo tem como referência o modelo base do reservatório, que é construído pelos 

valores mais prováveis dos atributos de caracterização geológica, petrofísica e de escoamento. A 

seleção dos atributos como objeto de análise deu-se de acordo com o conhecimento de 

especialistas na caracterização de reservatórios de petróleo, assim como a probabilidade 

associada a cada um dos atributos e seus níveis de incerteza. A fim de se reduzir o número de 

simulações, realizou-se um estudo de sensibilidade para selecionar os atributos considerados 

críticos para a simulação, com relação à função analisada, para este caso esta função é o Fator de 
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Recuperação (FR). Isto foi feito por meio da simulação numérica de fluxo dos modelos em que os 

atributos com os níveis de valor máximo e mínimo foram substituídos no caso base. Desta forma 

definiu-se as propriedades a serem consideradas na estimativa do risco de produção.  

Construiu-se os modelos de simulação através da técnica de árvore de decisão, onde cada 

ramo final da árvore corresponde a um modelo completo para a simulação, com a combinação 

dos atributos críticos definidos pela análise de sensibilidade. Concluída a simulação de todos os 

modelos, os resultados foram trabalhados de forma a se obter uma ordem dos dados incertos, 

considerando maior ou menor incerteza agregada. Uma curva de risco pôde ser gerada a partir 

dos resultados, com suas respectivas probabilidades acumuladas de ocorrência. Através desta 

curva foi possível quantificar os valores correspondentes aos percentis: otimista, provável e 

pessimista. 

A metodologia proposta foi aplicada a um modelo que representa parte da 10a solução 

comparativa do SPE (Christie e Blunt, 2001) e como resultado obteve-se os atributos críticos e 

posteriormente a curva de risco analisando o Fator de Recuperação (FR) do campo. 

A realização da análise de sensibilidade para verificação dos atributos considerados 

críticos, ou seja, aqueles que têm maior influência sobre o resultado do FR resultou na 

identificação dos três principais atributos, considerados críticos, para a análise de risco. Isto pode 

ser visualizado na Figura 1. 

 

 
Fig. 1 Análise de Sensibilidade 

Selecionados os atributos críticos, estes foram combinados através da técnica da árvore de 

decisão e substituídos no modelo de simulação o qual gerou, para cada combinação, um Fator de 

Recuperação (FR). Cada modelo possui uma probabilidade de ocorrência que constitui no 

produto das probabilidades de cada atributo incerto. Feita organização das probabilidades de cada 

modelo, obtivemos uma distribuição de probabilidade acumulada da função-objetivo que neste 

projeto é o Fator de Recuperação (FR). 

 



                                   
          

Página 3 de 3 

 

 
Fig. 2 Curva de Risco 


