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RESUMO 

 

Na etapa da exploração do petróleo, a avaliação de riscos geológicos é necessária 

para quantificar as incertezas envolvidas no processo. Através dessa avaliação é 

possível estimar a probabilidade de descoberta de uma jazida antes de dar início à 

etapa de perfuração. Juntamente com a avaliação de riscos, é realizada também, a 

análise de volumetria dos prospectos com o objetivo de determinar o volume de 

hidrocarbonetos in place. No presente trabalho foi realizada uma breve avaliação 

exploratória de um sistema petrolífero genérico, com ênfase nas etapas finais: 

avaliação de risco geológico e análise de volumetria de prospectos. Para alcançar tal 

objetivo, foi realizada uma revisão bibliográfica das principais metodologias 

abordadas na literatura. Na determinação do volume in place dos prospectos foi 

realizada a simulação de Monte Carlo. Por fim, através da análise de risco e de 

volumetria foi possível identificar os melhores prospectos do sistema petrolífero.   

 

Palavras-chave: Avaliação de risco geológico; Simulação Monte Carlo; Volume de 

hidrocarbonetos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

At the stage of oil exploration, geological risk assessment is necessary to quantify 

the uncertainties involved in the process. Through this evaluation is possible to 

estimate the probability of finding a deposit before starting the drilling. Together with 

the risk assessment, the volumetric analysis of the prospects is also carried out in 

order to determine the volume of hydrocarbons in place. In the present work, a brief 

exploratory evaluation of a generic petroleum system was carried out, with emphasis 

on the final stages: geological risk assessment and volumetric analysis of prospects. 

To achieve this objective, a bibliographical review of the main methodologies 

addressed in the literature was carried out. In the determination of the in place 

volume of the prospects Monte Carlo simulation was performed. Finally, through risk 

analysis and volumetry, it was possible to identify the best prospects of the petroleum 

system.  

 

Keywords: Geological risk assessment; Monte Carlo simulation; Volume of 

hydrocarbons. 
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INTRODUÇÃO 

 

O processo de exploração de hidrocarbonetos é realizado através da 

consolidação de estudos de várias áreas: geologia, geofísica, geoquímica, 

engenharia de reservatórios, etc. O objetivo final dessa etapa é definir os alvos de 

acumulações de hidrocarbonetos (prospectos), de modo que, esse estudo 

multidisciplinar justifique e ampare a perfuração da área. 

Na etapa de exploração do petróleo é necessário quantificar as incertezas 

envolvidas. Essa avaliação de riscos geológicos permite estimar a probabilidade de 

descoberta de uma jazida antes de dar início à perfuração. A avaliação do risco 

desempenha um papel importante na exploração de petróleo, não só em nível de 

prospecto, mas também em nível de play petrolífero.  

As incertezas na exploração de petróleo e gás são bem altas. A experiência 

mostra que, em média, 6 de cada 10 estruturas geológicas perfuradas estão secas. 

Além disso, mesmo em bacias com um alto nível de conhecimento, onde os 

hidrocarbonetos já são identificados, apenas 50% das perfurações serão 

desenvolvidas como campos lucrativos de petróleo e gás (CCOP, 2000). Devido a 

isso, realizar uma avaliação de riscos geológicos efetiva é de suma importância na 

etapa de exploração do petróleo. 

A avaliação dos riscos geológicos requer uma avaliação dos fatores 

geológicos que são críticos para a descoberta de acumulações consideráveis de 

hidrocarbonetos. Diversos autores discutem a respeito da avaliação de risco, 

chegando a mesma conclusão: a probabilidade de descoberta é definida como o 

produto dos seguintes fatores de probabilidade principais, cada um dos quais deve 

ser avaliado em relação à presença e eficácia: 

- Probabilidade de reservatório 

- Probabilidade de trapa 

- Probabilidade de rocha geradora 

- Probabilidade dinâmica 

Um estudo geológico completo na exploração de petróleo se encerra com a 

fase da determinação do volume de hidrocarbonetos in place. Esse valor é um dos 

parâmetros mais importantes de qualquer campo petrolífero, devido a sua 

importância econômica, sendo responsável pela decisão de futuros projetos de 

exploração. 
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No início da indústria do petróleo, eram utilizados os métodos determinísticos 

para estimar o volume de hidrocarbonetos in place. Nesse tipo de avaliação, 

somente um único valor do volume in situ é estimado, não tendo a consideração de 

incertezas nos resultados. Porém, nos últimos anos com o avanço dos métodos, as 

estimativas de volume in place passaram a ser probabilísticas. Nestes métodos, os 

resultados passaram a incorporar uma distribuição de probabilidades que reflete a 

incerteza envolvida no sistema. Um método probabilístico amplamente utilizado na 

indústria do petróleo é a simulação de Monte Carlo. 

O presente trabalho realiza uma breve avaliação exploratória de um sistema 

petrolífero genérico, com ênfase nas etapas finais: avaliação de risco geológico e 

análise de volumetria de prospectos. Para chegar a tal objetivo, foi realizada uma 

revisão bibliográfica das principais metodologias abordadas na literatura.  

No capítulo 1, aborda-se a revisão bibliográfica objetivando uma visão global 

dos principais termos empregados na avaliação de um sistema petrolífero. Esse 

capítulo oferece apoio para maior entendimento das discussões realizadas nos 

demais capítulos.  

No capítulo 2 são abordadas algumas metodologias para análise de risco 

geológico, onde são descritos os principais aspectos a serem considerados para 

uma análise de risco efetiva. 

No capítulo 3, encontram-se os itens referentes à avaliação de volumetria de 

prospectos. Relatando principalmente a simulação Monte Carlo que foi adotada 

como metodologia no presente trabalho. 

O capítulo 4 descreve a metodologia utilizada no presente trabalho e os 

resultados da avaliação do sistema petrolífero genérico. As principais conclusões do 

trabalho são apresentadas no Capítulo 5. 
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CAPÍTULO 1  

 

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

1.1  SISTEMA PETROLÍFERO 

 

Segundo Magoon e Dow (1994), a presença de uma bacia sedimentar é o 

primeiro fator geológico para a possibilidade de geração de hidrocarbonetos. A 

denominação de bacia sedimentar é, por vezes, utilizada geograficamente com o 

significado de província petrolífera, termo usado para uma área onde ocorrem 

hidrocarbonetos em quantidades comerciais. 

Ao longo dos anos de exploração de petróleo foi observado que para 

encontrar jazidas de petróleo era necessário que ocorressem eventos geológicos 

específicos dentro de uma linha de simultaneidade. A integralização desses fatores 

geológicos com o intuito de reduzir o risco exploratório fez surgir o conceito de 

sistema petrolífero (MAGOON e DOW, 1994). 

 Um sistema petrolífero depende da existência de quatro componentes: 

rochas geradoras, rochas reservatório, rochas selantes e trapas. Além disso, se faz 

necessário que ocorra dois fenômenos em função do tempo geológico: migração e 

sincronismo (MILANI et al., 2000).  

 

1.1.1 ROCHA GERADORA 

 

Considera-se uma rocha geradora quando ela é responsável por gerar 

quantidades suficientes de hidrocarbonetos. Esse processo ocorre quando a matéria 

orgânica presente é submetida a temperaturas e pressões adequadas, passando a 

ser capaz de gerar importantes volumes de hidrocarbonetos. A matéria orgânica é 

depositada essencialmente em ambiente anóxico e de baixa energia, no qual ela 

não sofra processos químicos, como oxidação.  

A composição das rochas geradoras geralmente é de material detrítico de 

granulometria muito fina (fração argila), tais como folhelhos ou calcilutitos. Tal 

matéria pode ser tanto autóctone (planctôn) quanto alóctone (vegetação terrestre 

que foi transportada para o ambiente). Sendo assim, quanto maior a quantidade de 

matéria orgânica, maior a probabilidade de geração de hidrocarbonetos, levando-se 
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em conta a preservação dessa matéria, que só é possível em ambiente anóxico (a 

oxidação causa a decomposição da riqueza em C e H das partículas orgânicas 

originais) (MILANI et al., 2000).  

O Carbono Orgânico Total (COT) é um índice importante sobre a origem e 

composição das rochas. Valores de COT (teor em peso) <1% diz respeito a rochas 

sedimentares comuns. Valores de COT >1% são consideradas possíveis rochas 

geradoras, sendo que para essas os valores observados mais comuns ficam 

situados na faixa entre 2% e 8%, não sendo incomuns valores de até 14%; mais 

raramente, até 24% (MILANI et al., 2000).  

O tipo de matéria orgânica presente na rocha geradora reflete diferentes 

tendências de geração de hidrocarbonetos. As matérias orgânicas derivadas de 

vegetais superiores tendem a gerar gás, enquanto o material derivado de 

zooplancton e fitoplancton, marinho ou lacustre tende a gerar óleo (MILANI et al., 

2000). A figura 1 adaptada do trabalho de Gomes e Alves (2007) traz informações 

complementares da relação ambiente/origem da matéria orgânica versus 

hidrocarbonetos resultantes.  

 

 

Figura 1. Descrição sumária dos tipos de matéria orgânica/Querogénio existentes numa 

rocha geradora (GOMES e ALVES, 2007). 
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O processo de geração de óleo e gás pode ser resumido em etapas de 

maturação da matéria orgânica: diagênese, catagênese e metagênese (Figura 2). A 

fase de diagênese, caracterizado como estágio imaturo, é constituída de gás metano 

de origem bioquímica, compostos orgânicos (ácidos, cetonas, aldeídos, etc.) e 

querogênio que nas próximas etapas dará origem ao óleo e o gás. A catagênese é a 

fase principal de formação de óleo, tendo como ponto ótimo na temperatura de 70ºC. 

Conforme haja acréscimos de temperatura e pressão o óleo vai se tornando mais 

denso conferindo a ele propriedades de menor valor econômico. Além disso, nessa 

fase há a formação de gases condensados como: butano, propano e etano. A 

metagênese (fase senil) ocorre a altas temperaturas e pressões, acarretando no 

processo de metamorfismo da rocha. Sendo assim, nessa etapa final há a geração 

dos últimos hidrocarbonetos e gás metano termoquímico (PRESS et. al., 2006).  

Como observado na Figura 2, há atribuído para as fases os valores de Ro (% 

da reflectância da vitrinita). A vitrinita, originalmente composta por fragmentos de 

madeiras e plantas, tem como característica ser mais brilhante (poder de refletir a 

luz) conforme há o acréscimo da temperatura. Dessa forma, valores de Ro permite 

interpretar a maturidade da rocha. Um percentual abaixo de 0,5% infere à formação 

a característica de imatura, enquanto valores entre 0,9% - 1,0% são representados 

pela máxima geração de óleo. Somente condensados e gás serão produzidos em 

valores acima de 1,3% (BJØRLYKKE, 2010). 

 

 
Figura 2. Fases do processo de geração de hidrocarbonetos (TISSOT & WELTE, 1980). 
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A Figura 3 ilustra a geração de diferentes tipos de hidrocarbonetos conforme 

a profundidade (pressão) e a temperatura. Nota-se que conforme a profundidade 

aumenta há a mudança das distribuições dos hidrocarbonetos (pesados até zona de 

gás seco). 

 

 

Figura 3. Geração de diferentes tipos de hidrocarbonetos conforme a profundidade e a 
temperatura (GOMES e ALVES, 2007). 

 

1.1.2 MIGRAÇÃO DE HIDROCARBONETOS 

 

Denomina-se migração de hidrocarbonetos ao processo de expulsão dos 

mesmos desde a rocha geradora até o reservatório (Figura 4). Quando o petróleo é 

gerado, ele passa a ocupar um volume maior do que o querogênio original, essa 

pressão gerada devido à expansão faz com que a rocha geradora se frature 

possibilitando a expulsão dos fluidos para zonas de pressão mais baixa (zonas mais 

altas) (MILANI et al., 2000). 
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Figura 4. Cenário geológico representativo de um processo de migração desde a rocha geradora até 

as rochas reservatórios (GOMES e ALVES, 2007). 

 

A migração de hidrocarbonetos se distingue em duas formas: migração 

primária e migração secundária. A migração primária consiste em movimentos de 

hidrocarbonetos dentro do pacote da rocha geradora. Já a migração secundária 

ocorre quando os hidrocarbonetos tendem a migrar de poro em poro para as rochas 

adjacentes à rocha geradora (zonas de pressão mais baixa), que serão, por sua vez, 

mais permeáveis que a última. A distância percorrida pelos hidrocarbonetos durante 

a migração depende de vários fatores, como: permeabilidade, pressão hidrostática, 

espessura da formação porosa e a presença ou não de uma formação impermeável 

(rocha selante) no topo da formação. Os caminhos usuais que essa migração segue 

dentro de uma bacia sedimentar são fraturas em escalas variadas, falhas e rochas 

porosas diversas (rochas carreadoras), que fazem conexão das rochas fonte, 

profundas, com alta pressão, a regiões mais rasas, com pressões menores. 

 

1.1.3 ROCHA RESERVATÓRIO 

 

Rochas reservatórios são usualmente duas litologias: litologias clásticas, 

formadas por material detrítico de granulometria na fração areia a seixo, que 

caracterizam ambientes sedimentares de alta energia, e outra, os carbonatos, 

originados por processos biológicos e bioquímicos. Tais rochas precisam possuir 

espaço poroso suficientemente para armazenar o petróleo migrado da rocha fonte. 
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As rochas mais comuns são os arenitos, calcarenitos, conglomerados e carbonatos 

diversos. Entretanto, qualquer rocha poderá funcionar como reservatório (granitos ou 

folhelhos fraturados, basaltos vesiculados, etc.) desde que possuam permeabilidade 

e porosidade suficiente (MILANI et al., 2000). 

 

1.1.3.1 RESERVATÓRIOS CLÁSTICOS 

 

A definição da origem de um reservatório clástico é de extrema importância 

para compreender a sua dimensão e estrutura interna, podendo assim, conferir com 

mais precisão as propriedades permoporosas dessa.  

Os reservatórios formados por areias dunares, resultantes da ação do vento 

em ambientes de deserto e costeiros. Os depósitos de ambiente de deserto se 

caracterizam pelo fato dos grãos de areia serem bem selecionados, havendo a 

separação das granulometrias mais grosseiras das mais finas. Nesses reservatórios 

é praticamente nula a presença de grãos argilo-siltosos. Além disso, os depósitos 

dunares desérticos apresentam forma e estruturas internas bem definidas. Os 

depósitos costeiros de arenitos são caracterizados por serem bastante longos e 

estreitos, com granulometria bem selecionada. A ação das ondas tem um grande 

papel em modular estes depósitos numa longa faixa de areia, onde os grãos mais 

finos são removidos pela ação das ondas (ALVAREZ, 2009). 

Há os reservatórios de arenitos fluviais que são antigos canais de rios, que 

podem ser formados por meandros. Normalmente são depósitos de areias com 

gradação bem demarcada conforme o diferencial de velocidade de transporte do rio. 

Nos meandros, há erosão na parte exterior (maior velocidade do fluido) e deposição 

na parte interior, onde a velocidade é menor. Estes depósitos são tidos como bons 

reservatórios, pois geralmente estão englobados por argilas (papel selante) (PRESS 

et al., 2006). 

Por último definem=se os reservatórios de arenitos deltáicos. As formações 

deltaicas são o resultado da combinação da ação do rio no sentido de aporte de 

sedimentos e a ação do mar (maré e ondas) no sentido da erosão e transporte dos 

mesmos. Os depósitos deltaicos são bons reservatórios, além de que os depósitos 

marinhos em frente do delta são normalmente ricos em matéria orgânica, formando 

frequentemente argilas orgânicas com capacidade de alimentar o reservatório de 

origem deltáica lateralmente (ALVAREZ, 2009). 
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1.1.3.2 RESERVATÓRIOS CARBONÁTICOS 

 

Os carbonatos são rochas sedimentares, de origem química ou bioquímica, 

composta principalmente por calcita, dolomita e aragonita, além de minerais 

secundários como anidrita, gesso, siderita, quartzo, argilominerais, pirita, óxidos e 

sulfatos (ARH et al., 2005). Geralmente, essas rochas são depositadas em 

ambientes marinhos ou continentais de águas claras, cálidas e rasas, também 

podem se formar pela erosão ou lixiviação e posterior transporte do material 

carbonático de zonas dissolução a zonas de precipitação que leva à sedimentação 

destas rochas em camadas paralelas e horizontais. (ACOCELLA e TURRINI, 2010). 

As classificações das rochas carbonáticas são baseadas principalmente em 

fatores como a textura, fábrica, tipo de grão, tipo de poro, composição e diagênese 

(AKBAR et al., 2001, TUCKER 1990). 

 Como uma importante representação das rochas carbonáticas aponta-se os 

recifes, que usualmente representam ótimos reservatórios. Nos recifes encontramos 

uma enorme quantidade de esqueletos marinhos (conchas) que são compostos por 

carbonato de cálcio resistente à ação das ondas contendo uma matriz de 

ramificações orgânicas compostas por plantas e animais. As formações carbonáticas 

recifais do período Paleozóico e Mesozóico é caracterizada pela presença de 

esqueleto de esponjas, algas e rudistas. Existem vários tipos de recifes, desde 

recifes de barreira, atol ou pináculo (ALVAREZ, 2009). 

Outra origem das rochas carbonáticas ocorre nas plataformas calcárias, 

originadas a partir da precipitação de carbonato de cálcio. Há também a constatação 

de ótimos reservatórios formados a partir de carstificação de formações calcárias. 

 

1.1.4 ROCHA SELANTE E FORMAÇÃO DE TRAPAS GEOLÓGICAS 

 

A existência da rocha reservatório por si só não é suficiente para a 

acumulação de hidrocarbonetos. É necessário que haja algum fator geológico que 

sele esse reservatório. A primeira condição será o reservatório encontrar-se coberto 

e protegido por uma formação impermeável (rocha selante) que interrompa o trajeto 

de migração dos hidrocarbonetos. Normalmente as rochas selantes são de natureza 

argilosa, calcário-argilosa ou salífera.  
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Além da presença da rocha selante, há a segunda condição para a 

acumulação de hidrocarbonetos: a existência das trapas ou armadilhas geológicas. 

Na migração, os fluidos são direcionados para as formações adjacentes de menor 

pressão, essas zonas devem se encontrar em configurações geométricas que 

permitem a focalização dos fluidos, impedindo assim, o escape futuro dos mesmos 

(MILANI et al., 2000).  

As trapas normalmente se classificam em dois tipos: as estruturais e as 

estratigráficas, podendo ocorrer situações híbridas. As trapas estruturais (Figura 5) 

geralmente correspondem a uma falha ou dobra resultante de deformação 

(anticlinais, falhas, domos salíferos, etc.). Já as trapas estratigráficas são referentes 

aos casos em que as características litológicas permitem uma acumulação de 

hidrocarbonetos que pode, por exemplo, corresponder à mudança de uma seção 

permeável para uma seção não permeável (PRESS et al., 2006). 

 

Figura 5.  Exemplos de trapas estruturais (GOMES e ALVES, 2007). 
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1.1.5 SINCRONISMO 

 

Sincronismo é o fenômeno que faz com que as rochas geradoras, 

reservatórios, selantes, trapas e migração se originem e se desenvolvam em uma 

escala de tempo adequada para a formação de acumulações de petróleo. Dessa 

forma, com o soterramento da matéria orgânica numa bacia sedimentar, os 

hidrocarbonetos gerados na rocha fonte devem encontrar caminhos de migração. 

Esse fluido deve encontrar um trapeamento disposto com rochas selantes e se 

acumular nas rochas reservatórios adjacentes que não foram muito soterradas 

mantendo propicia as características permo-porosas. Caso esse sincronismo não 

ocorra, não terá efeito nenhum a existência defasada de grandes reservatórios e 

rochas geradoras com elevado teor de matéria orgânica na bacia sedimentar 

(MILANI et al., 2000). 

 

1.2  PROSPECÇÃO DE HIDROCARBONETOS 

 

A prospecção de hidrocarbonetos é realizada através da consolidação de 

estudos de várias áreas, é necessária a integralização dos estudos de geologia, 

geofísica e geoquímica. O objetivo final da prospecção é definir os alvos de 

acumulações de hidrocarbonetos (prospectos), de modo que, esse estudo 

multidisciplinar justifique e ampare a perfuração da área. 

Nos estudos geológicos é realizada a identificação das formações existentes, 

obtenção de dados biostratigráficos, cronostratigráficos, identificação da sequência 

deposicional e ambiente associado, bem como a caracterização tectónica (dobras, 

falhas, entre outros) (GOMES e ALVES, 2007). 

Nos estudos geofísicos, o de maior ênfase e empregado atualmente na 

indústria do petróleo é a sísmica de reflexão que será abordado nos tópicos a seguir. 

 

1.2.1 LEVANTAMENTO SÍSMICO 

 

A obtenção de perfis sísmicos é uma peça chave para as empresas petrolíferas 

permitindo a localização de acumulações de hidrocarbonetos. A sísmica de reflexão 

é praticada em diversas formas nas quais se relacionam a distribuição espacial de 

fontes de energia (ondas sísmicas) com receptores/sensores, podendo assim ser 
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realizada em qualquer tipo de ambiente. A sísmica é a técnica mais utilizada na fase 

de exploração. 

Quando a onda sísmica se depara com uma superfície geológica que 

represente um contraste de impedância, ocorre uma reflexão da onda. Uma parte da 

energia é refletida e retorna em direção dos sensores situados na superfície, 

enquanto a outra parte continua se propagando até encontrar outros refletores ou 

até ser completamente atenuada.  

 

1.2.2 PROCESSAMENTO SÍSMICO 

 

O Processamento sísmico é a etapa onde se prepara os dados sísmicos para 

depois haver a interpretação desses dados. O objetivo desse processamento é obter 

um imageamento da geologia e subsuperfície da forma mais precisa possível.  

Os principais benefícios do processamento sísmico são: aumento da relação 

sinal/ruído, obtenção de uma maior resolução e identificação dos sinais desejados. 

Um bom planejamento da aquisição sísmica, através da boa execução da geometria, 

parâmetros e operações, é fundamental para se obter um ótimo produto para 

interpretação. 

 

1.2.3 SÍSMICA 3D 

 

Durante aquisições de dados sísmicos 2D convencional (figura 6), receptores 

e fontes deslocam-se ao longo de segmentos de retas. Na sísmica 3D convencional 

(figura 7) as aquisições são adquiridas de forma semelhante, porém, as malhas de 

linhas de receptores são muito mais apertadas, estando muito mais próximas umas 

das outras e numa disposição sob duas direções, seguindo uma malha quadrática. 

Isso confere à sísmica 3D uma maior resolução e qualidade perante a sísmica 2D. 

Além disso, é possível determinar através das amplitudes, algumas das 

características das rochas e dos fluidos, como por exemplo, a porosidade e a 

litologia. É importante registrar que o que é mapeado são linhas isócronas e não 

estruturas geológicas (DINIZ, 2010). 
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Figura 6. Exemplo de seção sísmica de reflexão 2D (VEEKEN, 2007). 

 

 
Figura 7. Exemplo de seção sísmica 3D (Elaborada pelo autor). 

 

1.3 PLAY, PROSPECTO E LEAD 

 

Otis e Schneidermann (1997) definem play como sendo, um conceito de 

extrema importância que compõe o sistema petrolífero, e é caracterizado por 

apresentar a existência de uma ou mais acumulações de petróleo identificadas por 

dois grandes fatores: o caráter geológico: reservatório, trapa e selante, rocha 

geradora, migração e sincronismo; e o caráter de engenharia: ambiente, e 

propriedades do fluido e do fluxo; ou então uma combinação de todos. Os plays 

individuais têm características únicas, tanto geológicas ou de engenharia. 
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De acordo com os mesmos autores, um prospecto seria uma potencial 

acumulação individual. Ou seja, um play seria composto por um ou mais prospectos, 

sendo esses caracterizados pelas componentes de risco e uma distribuição 

probabilística dos volumes de potenciais hidrocarbonetos. Temos anterior a isso a 

definição de leads que é um estudo para uma acumulação potencial atualmente 

menos definida que um prospecto. Desta forma, devem ser feitos maiores 

levantamentos e avaliações de dados para que um lead possa evoluir para tornar-se 

um prospecto.  

Diferentemente do play, prospecto e lead dizem respeito a acumulações não 

descobertas, o sistema petrolífero inclui apenas as ocorrências de petróleo 

descobertas.  O play e o prospecto são utilizados como justificativas para a 

perfuração de um poço pioneiro. Uma vez encerrada a perfuração, o termo 

prospecto não é mais usado e o local passa a denominar-se poço seco ou campo de 

avaliação (Figura 8 e 9) (ROSS, 1997). 

 

 
Figura 8. Diagrama de um plano de exploração de petróleo (ROSS, 1997). 
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Figura 9. Representação esquemática de bacia, sistema petrolífero (sist. pet.), play e prospecto 

(CCOP, 2000). 
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CAPÍTULO 2 

 

ANÁLISE DE RISCO GEOLÓGICO NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO 

 

A análise de risco geológico se iniciou a partir de 1960 devido às enormes 

dificuldades impostas na fase de exploração. As incertezas discutidas a respeito da 

existência ou não dos hidrocarbonetos e o volume envolvido fizeram com que as 

técnicas de avaliação de riscos se tornassem cada vez mais discutidas e 

aprimoradas. 

Na fase de exploração, o maior risco considerado diz respeito ao risco 

geológico, sendo esse, o risco de existir ou não uma acumulação de 

hidrocarbonetos para produção. Segundo Otis e Schneiderman (1997), a 

probabilidade de sucesso geológico é determinada através da multiplicação de 

quatro componentes, conforme a seguinte equação: 

 

Ps = Pg x Pr x Pa x Pd                                              (1) 

Onde, 

Ps = probabilidade de sucesso geológico 

Pg = presença de rocha geradora 

Pr = presença de reservatório 

Pa = presença de trapa 

Pd = play dinâmico ou o tempo apropriado de formação da trapa 

relativamente à duração da migração, percursos para a migração de 

hidrocarbonetos desde a fonte ao reservatório, e a preservação dos hidrocarbonetos 

no dia de hoje. 

Caso alguma destas probabilidades seja zero, a probabilidade de sucesso 

geológico também é zero (OTIS e SCHNEIDERMAN, 1997). Os mesmos autores 

propuseram uma lista de apoio para a atribuição dos valores de probabilidade 

empregados na avaliação do risco. Em suma, para atribuir os valores (Figura 10) de 

probabilidade individuais considera-se:  

 Pg (rocha geradora):  

- Capacidade carga de hidrocarbonetos; e 

- Maturação da carga. 
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 Pr (rocha reservatório): 

- Presença 

- Qualidade 

 Pa (trapa): 

- Trapa (definições e características) 

- Selo (vertical e lateral) 

 Pd (dinâmico): 

- Rotas de migração 

- Sincronismo 

-Preservação 

 

Nas figuras 10 e 11 temos duas metodologias para atribuição de 

probabilidades para cada fator apresentado acima, essas metodologias levam em 

consideração somente a quantidade e qualidade das informações da área 

disponível. 

 

 
Figura 10. Matriz de adequação das probabilidades da análise de risco (adaptada de OTIS E 

SCHNEIDERMANN,1997 e ROSE, 2001). 
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Figura 11. Considerações de atribuição dos valores de probabilidades (OTIS e 

SCHNEIDERMAN, 1997). 

 

Costa et al. (2013) publica em seu trabalho algumas das principais 

considerações na atribuição de risco para cada componente do sistema petrolífero, 

conforme a seguir: 

 

 Pg  (geração) – Leva em consideração alguns fatores: área de 

drenagem do sistema petrolífero, a granulometria da rocha geradora 

(granulometria fina características de folhelho, calcilutito, etc.), teores  

altos de carbono orgânico total (COT), temperatura e pressão 

apropriadas para a ocorrência do processo de maturação da rocha, e 

por último, condições físico-químicas e geológicas necessárias para a 

expulsão de hidrocarbonetos dessa rocha. 

 

 Pr (reservatório) – Existência de rochas porosas com volumes 

favoráveis para a acumulação de hidrocarbonetos. 

 

 Pa (trapa) -  Existência de estruturas geológicas (estruturais, 

estratigráficas, mistas) em regiões que possam vir a acumular o 

hidrocarboneto. Condições selantes em volta da trapa para impedir a 

fuga de hidrocarbonetos encontrados na rocha reservatório, isso ocorre 

com a presença de um ou mais dos seguintes fatores: (1) rochas 

seladas em termos de permoporosidade (evaporitos, folhelhos, 

vulcânicas, etc.); (2) falhas; (3) condições diagenéticas ou (4) 

hidrodinâmicas. 
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E por último, mesmo com o aparecimento e/ou reativação de 

falhas o hidrocarboneto migrado ainda tem que estar preservado, o 

mesmo vale para basculamentos mais recentes. 

 

 Pd (dinâmico) – Rotas de migração efetivas (falhas, fraturas, etc.) que 

permitam a focalização dos hidrocarbonetos para o possível 

reservatório. E por último a sincronização do sistema como um todo, 

ocorrência logicamente concatenada e temporalmente adequada dos 

componentes do sistema petrolífero. 

 

A Coordenação do Comitê de Prospecção Offshore na Ásia (CCOP, 2000), 

define em seu trabalho os critérios a se considerar para definir os pesos atribuídos a 

cada componente da avaliação de risco. Inicialmente, para o valor de Pr 

(reservatório) são considerados dois fatores, conforme a equação abaixo: 

 

Pr = Pr1 x Pr2                                                   (2) 

 

Onde,  

Pr = Probabilidade da rocha reservatório 

Pr1 = Probabilidade da existência de fácies de reservatório com espessura Net 

(líquida) mínima em relação Net to Gross (Figura 12). 

Pr2 = Probabilidade da eficácia do reservatório, em relação à porosidade, 

permeabilidade e saturação de hidrocarbonetos (Figura 13). 

 



31 

 

 
Figura 12. Probabilidade da existência de fácies de reservatório (CCOP, 2000). 

 

 
Figura 13. Probabilidade da eficácia do reservatório, em relação à porosidade, permeabilidade e 

saturação de hidrocarbonetos (CCOP, 2000). 

 

 

Para o valor de Pg (rocha geradora), o manual da CCOP (2000) considera os 

seguintes fatores: 
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Pg = Pg1 x Pg2                                                  (3) 

Onde, 

Pg = Probabilidade da rocha geradora 

Pg1= Probabilidade da rocha geradora ser efetiva em termos de existência de 

volume suficiente e qualidade adequada localizada na área de drenagem da 

estrutura mapeada (Figura 14). 

Pg2 = Probabilidade de migração efetiva dos hidrocarbonetos da rocha fonte para a 

estrutura mapeada (Figura 15). 

 

 
Figura 14. Probabilidade da rocha geradora ser efetiva em termos de existência de 

volume suficiente e qualidade adequada localizada na área de drenagem da estrutura 
mapeada (CCOP, 2000). 
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Figura 15. Probabilidade de migração efetiva dos hidrocarbonetos da rocha fonte 

para a estrutura mapeada (CCOP, 2000). 

 

Para o valor de Pa (trapa), o manual da CCOP (2000) faz a consideração de 

dois fatores: 

 

Pa = Pa1 x Pa2                                               (4) 

Onde,  

Pa = Probabilidade da trapa 

Pa1 = Probabilidade de presença da estrutura mapeada com volume suficiente de 

rocha (Figura 16). 

Pa2 = Probabilidade de mecanismo de selo (vedação) efetivo para a estrutura 

mapeada (Figura 17).  
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Figura 16. Probabilidade de presença da estrutura mapeada com volume suficiente de rocha (CCOP, 

2000). 
 

 
Figura 17. Probabilidade de mecanismo de selo (vedação) efetivo para a estrutura mapeada (CCOP, 

2000). 
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Por último temos o Pd (probabilidade dinâmica), de acordo com o manual do 

CCOP (2000), este é definido como sendo a probabilidade de retenção efetiva de 

hidrocarbonetos na perspectiva após acumulação (Figura 18). 

 

 
Figura 18. Probabilidade da retenção efetiva (CCOP, 2000). 

 

O resultado final da análise de risco do manual da CCOP (2000) é obtido 

através da multiplicação de todas as probabilidades do sistema, conforme a 

metodologia de Otis e Schneiderman (1997), explicitada anteriormente. 

Otis e Schneiderman (1997) classificam os riscos de exploração conforme os 

valores da probabilidade de sucesso geológico (Ps). Para Ps entre 0.5 e 0.99 o risco 

considerado é muito baixo. Para esse cenário, todos os fatores de risco são 

favoráveis, sendo associado a poços que testam plays comprovados adjacentes a 

produção existente (<5 Km). 
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Para Ps entre 0.25 e 0.5, o risco considerado é baixo. Para esse cenário, 

todos os fatores de risco são encorajadores para favoráveis, sendo associado a 

poços que testam plays comprovados perto da produção existente (5-10 km). 

Para Ps entre 0,125 e 0,25, o risco considerado é moderado. Para esse 

cenário, dois ou três fatores de risco são encorajadores para favoráveis - um ou dois 

fatores são encorajadores ou neutros. Esta categoria está associada a testes de 

poços de novos plays na produção de bacias ou plays mais distantes (> 10 km). 

Para Ps entre 0,063 e 0,125, o risco considerado é alto. Para esse cenário, 

um ou dois fatores de risco são encorajadores - dois ou três fatores são neutros ou 

encorajadores. Esta categoria é frequentemente associada a testes de poços de 

novos plays na produção de bacias distantes (> 20 km) de produção existente ou 

plays comprovados em uma área não comprovada. 

Para Ps entre 0,01 e 0,063, o risco considerado é muito alto risco. Para esse 

cenário, dois a três fatores de risco não são melhores do que neutros, com um ou 

dois fatores questionáveis ou desfavoráveis. Esta categoria geralmente está 

associada a testes de poços de novos plays em uma área não provada longe de 

bacias produtoras (> 50 km). 
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CAPÍTULO 3 

 

AVALIAÇÃO DE VOLUMETRIA DE PROSPECTOS 

 

A fase de conclusão de um estudo geológico na parte de exploração se dá pela 

determinação do volume original de hidrocarbonetos in place. Nessa etapa, 

finalmente, é quantificado os volumes de óleo e/ou gás que se encontram no 

reservatório. Esse valor é um dos parâmetros mais importantes de qualquer campo 

petrolífero, devido a sua importância econômica, sendo responsável pela decisão de 

futuros projetos de exploração (COSENTINO, 2001). 

No estágio de exploração há um levantamento de várias informações 

técnicas, obtidas por métodos indiretos (gravimetria, magnetometria, sísmica, etc.), 

O investimento nessa etapa é relativamente pequeno se comparado ao custo de 

perfuração de um poço exploratório. Além de custosa, a perfuração de poços é uma 

atividade com baixa probabilidade de sucesso, alguns autores estimam que 

aproximadamente nove de dez poços pioneiros, no mundo, são ‘poços secos’ 

(HYNE, 2001 apud SIMPSON, et al., 2000). 

Para a determinação do volume original in place é necessário saber o volume 

total da rocha portadora de hidrocarbonetos (através da sísmica de reflexão), 

porosidade média das rochas e saturação dos fluídos (obtidos tanto por meio da 

interpretação dos perfis como por ensaios laboratoriais). A estimativa do volume de 

hidrocarbonetos in place (Nr) é feita a partir da seguinte equação: 

 

Nr = Net x Ø x (1 – Sw)                                           (5) 

 

Onde, 

Net = Volume “líquido” do reservatório preenchido com hidrocarbonetos 

Ø = Porosidade 

Sw = saturação de água 

 

4.1 AVALIAÇÃO DETERMINÍSTICA 

 

A avaliação determinística é a técnica que tradicionalmente tem sido aplicada 

para o cálculo de volume de hidrocarbonetos in place desde o início da indústria do 
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petróleo. Nesta metodologia, todos os parâmetros de entrada são calculados de 

forma determinística e nenhuma faixa de tolerância é aplicada, não atribuindo 

incerteza aos dados. Em outras palavras, as distribuições dos parâmetros 

geológicos são consideradas livres de erros, mesmo que isso não seja obviamente 

uma verdade (COSENTINO, 2001). 

 A estimativa determinística é mais aceita em casos onde a área de 

investigação é altamente conhecida, sustentada por dados de exploração/produção 

de áreas vizinhas ou locais, ou seja, em áreas com baixo nível de incerteza. 

 

4.2 TRATAMENTO PROBABILÍSTICO  

 

O modelo geológico envolve uma gama de incertezas, o estudo integrado de 

um modelo é muito complexo, no qual pode ser caracterizado por diferentes pontos 

de vista, contendo vários parâmetros. Além dessa complexidade os modelos 

geológicos têm um alto nível de incerteza. Logo, o desconhecimento e a 

complexidade das incertezas geológicas conduzem ao tratamento probabilístico. 

Através da avaliação probabilística é possível realizar um tratamento analítico 

do risco. A distribuição de expectativas permite determinar diretamente quão 

provável é obter um certo valor a respeito de um prospecto. Sendo assim, é possível 

tem um amparo na tomada de decisões, estabelecendo um equilíbrio entre o risco e 

o retorno esperado (FUENTES et al., 2004).  

O volume de hidrocarbonetos in situ é expresso como um produto de vários 

parâmetros individuais. Devido à incerteza no valor de cada um dos parâmetros 

individuais, o volume de hidrocarbonetos pode ser representado como uma 

distribuição probabilística. Um método que pode ser utilizado para obter esta 

distribuição é a simulação de Monte Carlo (OTIS e SCHNEIDERMAN, 1997). 

 

4.3  SIMULAÇÃO MONTE CARLO NA VOLUMETRIA DE PROSPECTOS 

 

A simulação com base no método de Monte Carlo tem grande uso na 

indústria do petróleo, principalmente na análise de incertezas para o cálculo do 

volume de prospectos (MURTHA, 1993). O tratamento probabilístico do método de 

Monte Carlo possibilita uma visão mais real do potencial do prospecto (HOOPER, 

2001). 
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A simulação Monte Carlo é um dos métodos mais utilizados para se obter a 

curva de distribuição de volumes de hidrocarbonetos. A partir das distribuições das 

dos parâmetros individuais (espessura, área do reservatório, saturação de 

hidrocarbonetos, porosidade, etc.), um conjunto de valores para eles é sorteado 

seguindo essas distribuições e, através do método de avaliação determinística, é 

gerado um conjunto de valores para as variáveis de saída. Esse processo passa por 

uma rota de repetições (na ordem de dezenas de milhares), obtendo assim, as 

distribuições empíricas de probabilidade das variáveis de saída (volume de 

hidrocarbonetos) (FUENTES et al., 2004).  

O número de iterações necessárias para obter uma representação satisfatória 

da distribuição é arbitrária, podendo variar na ordem de centenas até milhares. Os 

programas de simulação de Monte Carlo estão amplamente disponíveis e  o cálculo 

pode ser feito em alguns minutos, dependendo do número de iterações utilizadas 

(OTIS e SCHNEIDERMAN, 1997). 

Wiggins e Zhang (1993) fizeram em seu trabalho uma análise do uso da 

simulação Monte Carlo para modelar risco. Foi realizada a variação de custos, 

preços e taxas de acordo com certas distribuições e intervalos, chegando a 

conclusão que a simulação Monte Carlo produz melhores resultados que métodos 

determinísticos. 

As probabilidades são expressas através de curvas de distribuição que 

podem ser obtidas por intermédio da análise estatística (simulação Monte Carlo), 

essa curva é construída através da classificação dos resultados em ordem 

decrescente e probabilidade acumulada de ocorrência. Adota-se usualmente o 

percentual P10 para a estimativa otimista, P50 para a estimativa provável e P90 

para a estimativa pessimista.  

Segundo as normas das SPE/ WPC/ AAPG/ ANP, na indústria de petróleo, 

adota-se: 

 P90 – Reserva provada - (volume mínimo) – pessimista – significa que 

o valor real tem 90% de ser maior que o estimado. 

 P50 – Reserva Provada acrescida da provável – (volume médio) - 

provável – significa que o valor real tem 50% de ser maior que o 

estimado 
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 P10 – Reserva Provada acrescida da provável e possível - (volume 

máximo) – otimista – significa que o valor real tem 10% de ser maior 

que o estimado. 

 

 Temos como exemplo na figura 19, os valores de probabilidade associado 

aos volumes da reserva, sendo assim, para o P90 teremos o volume de 2 MBOE 

(milhares de barris de petróleo equivalente),  para P50 teremos 11 MBOE, e 

finalmente, para P10 teremos 52 MBOE. 

 

 
Figura 19. Curva de probabilidade para os volumes de reserrva (OTIS e SCHNEIDERMAN, 

1997). 
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CAPÍTULO 4 

 

DESENVOLVIMENTO 

 

4.1 METODOLOGIA APLICADA 

 

 No presente trabalho foi realizada uma análise de risco e volumetria de um 

sistema petrolífero genérico já interpretado. A análise de risco geológico, foi baseada 

nas metodologias abordadas no capítulo 3, servindo como base para a ponderação 

dos fatores de risco associados a cada evento geológico. 

Para o cálculo do volume de hidrocarbonetos in place dos prospectos foi 

aplicada a equação (5) na simulação Monte Carlo. Para isso, foram admitidos três 

possíveis cenários probabilísticos:  

 Cenário otimista (P10): Prospecto com os melhores atributos. 

 Cenário provável (P50): Prospecto com os mais prováveis atributos 

 Cenário pessimista (P90): Prospecto com os piores atributos 

A simulação Monte Carlo foi realizada através do software @Risk (Palisade 

Corporation, 2017, versão 7.5) simulado dentro do Microsoft Excel. Foi adotado o 

valor de 10000 iterações para realizar a simulação. Os parâmetros necessários para 

aplicação da equação (5) foram: Net volume, porosidade e saturação de óleo 

(valores já determinados através do modelo genérico trabalhado). 

 

4.2 ÁREA DE ESTUDO: SISTEMA PETROLÍFERO GENÉRICO 

 

O sistema petrolífero utilizado para tais análises é um modelo genérico que 

servirá como base para todas as análises. A Figura 20 demonstra a vista superior da 

área de estudo com as linhas sísmicas presentes, sendo que as linhas dentro do 

retângulo vermelho são referentes a área com sísmica 3D e as demais linhas são 

sismica 2D. Como observado, há três poços exploratórios nessa área, sendo eles: 

7229, 7131 e 7128. O traçado em amarelo diz respeito da linha sísmica utilizada no 

perfil 2D das demais imagens. 
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Figura 20. Grid da área de estudo com as linhas sísmicas e poços. 

 

 Na figura 21, há a representação de um perfil sísmico (linha 2D) que passa 

por todos os poços, sendo  que um deles (7131) foi projetado para dar continuidade 

a linha sísmica. Nesse perfil é possível observar os principais horizontes 

(destacados de cores diferentes) já interpretados anteriormente através da sísmica e 

seus respectivos períodos geológicos. 

 

 

Figura 21. Perfil sísmico 2D da área de estudo com horizontes e períodos geológicos. 

 

A figura 22 traz a representação das principais formações identificadas, 

demarcadas conforme a imagem. As formações estão subdivididas conforme 

formações que poderiam ser possíveis reservatórios ou geradoras já comprovadas 

através do modelo. As formações reservatórios são: Kn, Hv, Ro e On; formações 

geradoras: Hk, Fr, Or e Tt. 
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Figura 22. Perfil sísmico com as principais formações demarcadas. 

 

A figura 23 é feita a análise de rotas de migração de hidrocarbonetos (pontos 

vermelhos). Os pontos brancos são tidos como rochas selantes e serveria como 

trapeamento dos hidrocarbonetos. Através da análise dessas rotas de 

migração/trapeamento com as características das formações de melhores atributos 

oriundos dos dados sísmicos (geradora, reservatório) foi possível delimitar três 

prospectos principais: Prospecto Permo Carbonífero Estrutural Estratigráfico (PPEE), 

Prospecto Cretáceo Estrutural Estratigráfico (PCEE), Prospecto Triássico Estrutural 

Estratigráfico (PTEE). Na figura 24, há a demonstração da localização desses 

mesmos prospectos na linha sísmica. 
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Figura 23. Rotas das migrações e selos do sistema petrolífero. 

 

 

Figura 24. Perfil sísmico com a interpretação dos principais prospectos. 

 

 As figuras 25, 26 e 27 mostram as superfícies interpretadas na sísmica 3D de 

cada prospecto definido. 
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Figura 25. Superfície do Prospecto Permo Carbonífero Estrutural Estratigráfico (PPEE) interpretada 

na Sísmica 3D (coloração somente com intuito de destaque). 

 

 
Figura 26. Superfície do Prospecto Cretáceo Estrutural Estratigráfico (PCEE) interpretada na Sísmica 

3D (coloração somente com intuito de destaque). 

 

 
Figura 27. Superfície do Prospecto Triássico Estrutural Estratigráfico (PTEE) interpretada na Sísmica 

3D (coloração somente com intuito de destaque). 
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4.3 VOLUMETRIA DOS PROSPECTOS 

 

Para a realização da simulação de Monte Carlo foi necessário o conhecimento 

dos parâmetros da tabela 1 de cada prospecto. 

 
Tabela 1. Parâmetros dos prospectos 

PARÂMETROS 

Net Volume (MBOE) 

Porosidade (0 a 1) 

Saturação de Hidrocarbonetos (0 a 1) 

*MBOE = 106 Barris de óleo equivalente 

 

Para os parâmetros de cada prospecto levou-se em consideração os seguintes 

cenários: otimista (P10),  provável (P50) e pessimista (P90). 

O parâmetro Net Volume (MBOE), que seria o volume líquido ocupado pelo óleo 

pode ser obtido através das linhas sísmicas 3D. A porosidade e Saturação de 

Hidrocarbonetos podem ser obtidos através dos perfis realizados nos poços das 

áreas proximais, no nosso caso, foi utilizado os dados provenitentes do poço 7229 

que é o poço mais próximo dos 3 prospectos. 

A figura 28, 29 e 30 através da sísmica 3D, demonstram as espessuras dos 

possíveis cenários (P90, P50 e P10) dos Prospectos: Permo Carbonífero Estrutural 

Estratigráfico (PPEE – Figura 28), Cretáceo Estrutural Estratigráfico (PCEE – Figura 

29) e Triássico Estrutural Estratigráfico (PTEE – Figura 30). Na sequência temos as 

Tabelas 2, 3 e 4 que trazem os demais parâmetros de cada prospecto (NET Volume, 

Porosidade e saturação de hidrocarbonetos). 
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Figura 28. Espessura dos cenários (P90, P50 e P10) do PPEE. 

 

 

Figura 29. Espessura dos cenários (P90, P50 e P10) do PCEE. 
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Figura 30. Espessura dos cenários (P90, P50 e P10) do PTEE. 

 

Tabela 2. Parâmetros de volumetria do PPEE 

Parâmetro P90 P50 P10 

Net Volume (MBOE ) 50970,74 79861,59 105169,48 

Porosidade (0 a 1) 0,10 0,12 0,15 

Saturação de 
hidrocarbonetos (0 a 1) 

0,14 0,16 0,18 

 

 

Tabela 3. Parâmetros de volumetria do PCEE 

Parâmetro P90 P50 P10 

Net Volume (MBOE ) 73932.44 113465.19 119760.62 

Porosidade (0 a 1) 0,10 0,14 0,17 

Saturação de 
hidrocarbonetos (0 a 1) 

0,15 0,33 0,49 
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Tabela 4. Parâmetros de volumetria do PTEE 

Parâmetro P90 P50 P10 

Net Volume (MBOE ) 37034,65 70992,02 97400,69 

Porosidade (0 a 1) 0,08 0,09 0,10 

Saturação de 
hidrocarbonetos (0 a 1) 

0,15 0,33 0,49 

 

Através da aplicação do plug in @risk na planilha Excel foi possível realizar a 

simulação Monte Carlo com número de iterações =10000 e chegar na curva de 

probabilidade para o volume de hidrocarbonetos in situ, conforme os gráficos 1 

(PPEE), 2 (PCEE) e 3 (PTEE). 

 

 

Gráfico 1. Curva de probabilidade do volume de hidrocarbonetos in situ do PPEE. 

 

A simulação com @risk fornece o volume mais provável conforme a curva de 

probabilidade que seria referente a P50 (cenário provável), para o caso do PPEE  

temos o volume de hidrocarbonetos in situ no valor de 1456,31 MBOE. 

 

 

Gráfico 2. Curva de probabilidade do volume de hidrocarbonetos in situ do PCEE. 
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A simulação com @risk fornece o volume mais provável conforme a curva de 

probabilidade que seria referente a P50 (cenário provável), para o caso do PCEE  

temos o volume de hidrocarbonetos in situ no valor de 4598,28 MBOE. 

 

 

Gráfico 3. Curva de probabilidade do volume de hidrocarbonetos in situ do PTEE. 

 

A simulação com @risk fornece o volume mais provável conforme a curva de 

probabilidade que seria referente a P50 (cenário provável), para o caso do PTEE  

temos o volume de hidrocarbonetos in situ no valor de 1936,65 MBOE 

 

4.4  ANÁLISE DE RISCO GEOLÓGICO 

 

É necessário realizar a análise de risco para os prospectos identificados na 

sísmica, entretanto, essa análise é complexa e necessita de várias informações 

sobre o modelo geológico, a geoquímica, a petrofísica, a perfilagem, etc. Nesse 

trabalho, foi realizada uma análise de risco mais superficial, a fim de demonstrar de 

como seria uma análise realística aplicada na etapa de exploração.  Na tabela 5, 

encontram-se as probabilidades que devem ser definidas conforme as metodologias 

discutidas no capítulo 3 do presente trabalho.  
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Tabela 5. Parâmetros das probabilidades da análise de risco 

Probabilidades 
Geológicas 

Trapeamento 

Rocha geradora 

Migração 

Reservatório 

Sincronismo 

 

Primeiramente, a nossa variação de probabilidades é de 0 a 1, pois conforme 

as metodologias utilizadas, o nosso caso é baseado em um modelo geológico 

completo amparado por dados da área de prospecção (poços exploratórios). 

O modelo utilizado comprovara, para todos os prospectos, a existência das 

rochas geradoras e reservatórios. Na tabela 6 temos as formações correspondentes 

para cada prospecto. Considerando que, uma vez gerado, o hidrocarboneto possa 

ter seguido diferentes rotas de migrações (figura 31), um reservatório pode ter 

cargas provenientes de mais de uma rocha geradora. Será com esse mesmo mapa 

(figura 31) que iremos determinar os valores de probabilidade de migração e de 

trapeamento. 

 

Tabela 6. Formações dos prospectos. 

Formações PPEE PTEE PCEE 

Rocha geradora Tt Fm. Tt Fm. + Or Fm. Tt Fm. + Or Fm. + 
Fr Fm. + Hk Fm. 

Rocha Reservatório Ro Fm. Hv Fm. Kn Fm. 

 

 Iniciando com os valores de probabilidade da rocha geradora, consegue-se 

notar que o prospecto PCEE tem um maior número de rochas geradoras, caso haja 

alguma hipótese errada para algum das rochas geradoras, o mesmo terá ainda 

carga proveniente de outras formações, sendo assim, a probabilidade de ter gerado 

carga para esse prospecto é maior em comparação com a probabilidade dos 

demais. Os valores adotados encontram-se na tabela 7, lembrando que pra valores 

mais precisos, seria necessário uma análise geoquímica do sistema petrolífero, não 

sendo o objetivo desse trabalho. 
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Para analise da rocha reservatório e considerando que todas as rochas 

reservatórios foram provadas no modelo geológico, teremos como amparo as 

informações provenientes do poço mais próximo, através da análise da porosidade 

da formação, tomando como melhores reservatórios os de maiores porosidades, 

descartando o conceito de porosidade efetiva nesse momento. Fazendo a análise 

através dos dados dos cenários otimistas o PCEE possui porosidade maior (0,17), 

seguido pelo PPEE (0,15) e por ultimo o PTEE (0,10). Os valores adotados 

encontram-se na tabela 7. 

Para a análise de trapeamento e migração, seguiremos a rota principal marcada 

na figura 31 (linha roxa), que fornece carga lateralmente para os três prospectos, 

sendo que os mesmos estão selados (pontos brancos) por trapas estratigráficas 

(mudança de litologia – permeável para impermeável) em ambos os casos.  

 

Figura 31. Rota principal de migração dos hidrocarbonetos. 

 

Por último, temos a probabilidade associada com o sincronismo do sistema 

petrolífero, sendo essa probabilidade provada pelo processo sequencial do modelo 

geológico trabalhado. Todos os valores das probabilidades geológicas para cada 

prospecto se encontram na tabela 7. 
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Tabela 7. Análise de probabilidades geológicas dos prospectos. 

Probabilidades 
Geológicas 

PPEE PTEE PCEE 

Trapeamento 0,80 0,80 0,80 

Rocha geradora 0,60 0,70 0,80 

Migração 0,80 0,80 0,80 

Reservatório 0,60 0,50 0,70 

Sincronismo 0,80 0,80 0,80 

Sucesso geológico 18% 18% 29% 

 

Finalmente, foi possível chegar ao valor de sucesso geológico ao multiplicar os 

valores de probabilidades geológicas de cada prospecto (tabela 7). Nota-se que o 

PCEE foi o prospecto com maior chance de sucesso. 

 

4.5 CONSOLIDAÇÃO DO PROJETO 

 

Para mensurar um valor mais real da probabilidade de se encontrar um 

determinado volume de hidrocarbonetos in situ, foi realizada a consolidação final do 

projeto, atribuindo a análise de risco ao potencial volume de hidrocarbonetos 

simulado no item 6.2, conforme a equação abaixo: 

 

Vp = V x Sg                                                    (6) 

Onde,  

Vp = Volume provável de hidrocarbonetos in situ 

V = Volume de hidrocarbonetos in situ através da simulação de Monte Carlo 

Sg = Sucesso geológico 
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A tabela 8 traz os respectivos volumes dos prospectos ao se aplicar a 

equação acima. 

 

Tabela 8. Volumes de hidrocarbonetos in situ atribuindo análise de risco. 

Probabilidades 
Geológicas 

PPEE PTEE PCEE 

Volume de hidrocarbonetos 
in situ (MBOE) 

1456,31 1936,65 4598,28 

Sucesso geológico 18% 18% 29% 

Volume provável (MBOE) 262,14 348,60 1333,50 

 

 O prospecto PCEE se demonstrou mais promissor, tanto em relação a 

volumetria, quanto em relação ao sucesso geológico. 

Fazendo uma análise geral dos três prospectos, foi possível propor a 

localização de um único poço exploratório que possa investigar em uma única 

tentativa os três prospectos (figura 32). Dessa forma, consegue aumentar a chance 

de sucesso através da perfuração direcional de um único poço. Lembrando que essa 

definição de localização do poço não levou-se em conta aspectos mais complexos, 

isso seria discutido numa etapa seguinte com a equipe de perfuração. 

 

 

Figura 32. Proposta da perfuração do poço exploratório (vertical + direcional) no sistema 
petrolífero. 

 



55 

 

Através da proposta da perfuração do primeiro poço, se as hipóteses dos 

prospectos estiverem corretas, teríamos então a consolidação do projeto, atingindo 

um volume total de 7991,24 MBOE, segundo a análise de risco (tabela 9). 

 

Tabela 9. Consolidação do projeto final. 

Prospecto Volume de hidrocarbonetos in 
situ (MBOE) 

PPEE 262,14 

PTEE 348,60 

PCEE 1333,50 

Consolidação 1944, 24 
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CAPÍTULO 5 

 

CONCLUSÕES 

 

Com a realização deste trabalho, foi possível concluir que as fases finais da 

exploração do petróleo são primordiais na avaliação de um sistema petrolífero. Na 

etapa de avaliação de risco todas as incertezas devem ser levadas em 

consideração, e como visto essa avaliação esta totalmente dependente do modelo 

geológico previsto. Uma combinação precisa dos estudos de geologia, geoquímica e 

geofísica nas determinações de prospectos são de total responsabilidade para uma 

avaliação de risco eficaz. 

Conclui-se ainda que, a etapa de cálculo de volumetria dos prospectos 

petrolíferos é de suma importância para a tomada de decisões por parte da gerência 

das empresas petrolíferas e de seus acionistas, pois os métodos probabilísticos têm 

a função de gerar um limite de valores (P90, P50 e P10) para a quantidade total da 

reserva recuperável do campo até o final das suas operações, servindo de apoio par 

ao desenvolvimento estratégico do campo.  

Por fim, são extremamente relevantes os estudos de avaliação econômica 

realizados antes a perfuração de poços. Esses estudos carregam consideráveis 

incertezas, a não consideração dos riscos associados a essas hipóteses, podem 

levar a decisões mais arriscadas ou mais conservadoras do que o ideal. Por isso, as 

estimativas probabilísticas tornam-se necessárias. 
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