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RESUMO 

 

A simulação de Monte Carlo é utilizada para avaliar o impacto de incertezas em diversas 

áreas de medição e análise. A partir da rápida evolução das tecnologias de computadores, o 

método de Monte Carlo está sendo muito utilizado na indústria de petróleo, principalmente 

em interpretações petrofísicas complexas, onde as informações provenientes de parâmetros 

petrofísicos são de grande importância na engenharia de reservatórios e na avaliação de 

reservas. As medidas petrofísicas da rocha envolvem certo grau de incerteza, especialmente 

quando formações carbonáticas estão presentes, pois são caracterizadas por sua variação no 

sistema poroso. O sistema poroso na formação de carbonatos é mais complexo que a de 

formação clástica porque os carbonatos podem estar compostos de vários sistemas porosos, 

tais como intercristalina (intercrystalline), intergranular (intergrain), moldico (moldic), 

vugular (vuggy) e de fraturas (fracture). Esse trabalho irá prever os valores quantitativos da 

permeabilidade, da saturação da água e da porosidade que são muito difíceis de se avaliar. 

Para esse procedimento poder ser realizado, foi utilizado do software Interactive Petrophysics 

(IP), de alguns perfis de poços e de dados de amostras de testemunhos obtidos de um 

reservatório carbonático no sudoeste do Brasil.  Para estimar a permeabilidade em todo o 

intervalo de interesse foi utilizada a lógica fuzzy tomando como referência os dados pontuais 

das permeabilidades medidas nas amostras de rocha. Posteriormente, foi aplicada a simulação 

de Monte Carlo para avaliar o grau de incerteza dos resultados obtidos. 

Palavras-chave: petrofísica, simulação de Monte Carlo, lógica Fuzzy. 

 



 

 

ABSTRACT 
 

 

The Monte Carlo simulation is used to evaluate the impact of uncertainties in several areas of 

measurement and analysis. From the quick evolution of computer technologies, the Monte 

Carlo method is being widely used in the petroleum industry, especially in complex 

petrophysical interpretations, where information from petrophysical parameters is of great 

importance in reservoir engineering and in the evaluation of reserves. The petrophysical 

measurements of the rock involve a certain degree of uncertainty, especially when carbonate 

formations are present, since carbonate formations are characterized by their variation in the 

porous system. The porous system in the formation of carbonates is more complex than the 

ones in clastic formation because the carbonates can be composed of several porous systems, 

such as intercrystalline, intergranular, moldic, vugular and fracture. This work will predict the 

quantitative values of permeability, water saturation and porosity which are very difficult to 

evaluate. For this procedure to be performed, the Interactive Petrophysics software (IP) and 

some well conventional data and data core obtained from a carbonate reservoir in southwest 

of Brazil were used. In order to estimate the permeability over the whole range of interest, the 

fuzzy logic was used, taking as reference the punctual data of the measured permeabilities in 

rock samples. Subsequently the Monte Carlo simulation was applied to evaluate the degree of 

uncertainty of the obtained results. 

Key words: petrophysics, Monte Carlo simulation, Fuzzy logic.  
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1. INTRODUÇÃO 
 

A busca de redução de risco nas estimativas de vários tipos de análises sempre foi 

um dos maiores desafios em toda a indústria mundial. A simulação de Monte Carlo é um 

método numérico que permite resolver problemas matemáticos mediante a simulação de 

variáveis aleatórias, utilizada em diversas áreas, mas com o mesmo propósito: auxiliar na 

tomada de decisão. Para a compreensão da simulação de Monte Carlo, é necessário o 

conhecimento básico de probabilidade (principalmente de variáveis aleatórias e de análise de 

risco), de quando e como a simulação pode ajudar na área petrolífera e o porquê da utilização 

dessa simulação.  

Nos últimos anos, as técnicas de Monte Carlo foram extensivamente usadas na 

indústria de óleo e gás. O crescimento do número de métodos que aborda risco e incerteza fez 

com que os procedimentos analíticos e os parâmetros de valor único passassem por uma 

grande transformação. Na engenharia de petróleo, a aplicação da simulação de Monte Carlo 

tem uma ampla gama de aplicabilidade como o setor financeiro, o setor de exploração,  o 

setor de produção e, principalmente, na área da geofísica. 

A permeabilidade é um dos parâmetros mais importantes a ser dimensionado na 

indústria de petróleo. Certas áreas da petrofísica se beneficiaram da aplicação da técnica 

matemática da lógica fuzzy, ou, em português, lógica difusa, justamente para dimensionar esse 

parâmetro. Por exemplo, a equipe de exploração da British Petroleum, mais conhecida como 

BP, usa rotineiramente novas técnicas de interpretação, baseadas na lógica fuzzy, para prever a 

permeabilidade e a litologia em poços ainda não perfurados (Cuddy, 1997).  

Ao fim do processo, a simulação de Monte Carlo pode ser usada para responder 

perguntas como: 

• "Qual é a chance desse parâmetro ser verdadeiro?" 

• "Qual é a probabilidade de exceder os limites confiáveis para este valor?" 
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1.1 OBJETIVO 
 

O objetivo deste trabalho é dar a conhecer uma metodologia que envolva a simulação  

de Monte Carlo e a lógica fuzzy através da utilização do software Interactive Petrophysics, 

assim como suas aplicações na engenharia de petróleo, especificamente na área da perfilagem 

de poços em formações carbonáticas para estimação dos parâmetros petrofísicos. 

 

1.2 ESTRUTURA DO TRABALHO 
 

A estrutura do trabalho está formada pelos seguintes capítulos: 

O CAPÍTULO 2 aborda todo o conhecimento teórico da petrofísica que é necessário 

para a compreensão do estudo de caso deste trabalho. A petrofísica, por medir dados não 

muito conclusivos, já que os equipamentos de medições têm algumas limitações quanto à 

resolução ou ao ambiente de poço e complexidade geológica, não pode ser considerada uma 

medida exata. Para isso, a utilização da lógica fuzzy e da simulação de Monte Carlo ajudam na 

diminuição dos erros de tomada de decisão que podem ocorrer. 

O CAPÍTULO 3 demonstra os fundamentos e aplicabilidade da lógica fuzzy na 

engenharia de petróleo, mais especificamente na petrofísica. É principalmente debatido o uso 

da lógica fuzzy na determinação de litofáceis e no calculo da permeabilidade. 

Convencionalmente, a petrofísica tenta minimizar o erro. A lógica fuzzy, por sua vez, afirma 

que há informações úteis nesse erro. 

O CAPÍTULO 4 faz uma abordagem sobre a simulação de Monte Carlo, onde pode 

ser utilizado e qual o seu impacto na área petrolífera. Será mostrado toda a teoria básica e o 

que o método pode ou não fazer. Também é explicado como a utilização do método de Monte 

Carlo pode ser útil em diversas áreas na indústria do petróleo como, por exemplo, na área de 

exploração, na avaliação de reservas, na área de declínio de produção e na área de 

gerenciamento de riscos. Além disso, uma breve demonstração da metodologia será 

empregada, porém algo superficial para um melhor entendimento de como o método de 

Monte Carlo funciona. Para essa breve demonstração, foi utilizado do software Excel para os 

cálculos. 
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O CAPÍTULO 5 faz um diagnóstico da metodologia e dos parâmetros utilizados. 

Será demonstrado claramente quais são os passos a serem realizados para executar da lógica 

fuzzy e, em seguida, a simulação de Monte Carlo para averiguar a probabilidade de o resultado 

da lógica fuzzy estar correto. Para isso, será utilizado do software Interactive Petrophysics 

(IP). Ao fim do capítulo, será apresentado os principais resultados e também irá afirmar se os 

resultados foram relevantes e coerentes. 

O CAPÍTULO 6 resume e conclui o trabalho.  
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 

A seguir, uma revisão dos principais assuntos necessários para uma melhor 
compreensão do estudo de caso do trabalho vão ser abordados, tanto referente aos dados 
petrofísicos quanto à perfilagem geofísica de poços.  

 

2.1 ROCHAS RESERVATÓRIO 
 

De acordo com a Society of Petroleum Engineers (SPE), uma rocha reservatório é 

uma rocha que contém como características principais a porosidade, a permeabilidade e que 

deve possuir uma acumulação suficiente de hidrocarbonetos enquanto que, ao mesmo tempo, 

conta com um mecanismo de vedação para formar um reservatório a partir do qual esses 

hidrocarbonetos podem se tornar comercializáveis. Esse tipo de rocha abrange principalmente 

as rochas sedimentares, que podem ser constituídas por arenitos, dolomitos ou carbonatos.  

Neste trabalho, sabe-se que o campo em questão está formado de carbonatos que são 

constituídos principalmente de fósseis que sofreram processos biológicos e, por conta disso, 

possui calcita e dolomita como componentes mineralógicos essenciais. Os carbonatos podem 

exibir propriedades altamente variáveis como, por exemplo, a porosidade e a permeabilidade, 

dentro de pequenas seções do reservatório, tornando-os difíceis de caracterizar.  

Estima-se que mais de 60% do petróleo mundial e 40% das reservas mundiais de gás 

sejam mantidos em reservatórios carbonáticos. O Oriente Médio, por exemplo, é dominado 

por campos carbonáticos, com cerca de 70% do petróleo e 90% das reservas de gás mantidos 

dentro desses reservatórios (SCHLUMBERGER, 2018). A Figura 2.1 mostra onde há uma 

maior produção de hidrocarbonetos em zonas carbonáticas no mundo. 
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Figura 2.1: Mapa da distribuição mundial de produção de hidrocarbonetos de rochas 
reservatório carbonáticas. 

 

 
Fonte: St. John, 1980 

 

2.2 PERFILAGEM DE POÇOS 
 

Antes da perfuração de um poço, é realizada a geofísica de superfície e após faz-se a 

perfilagem do poço. A perfilagem de poços é um dos principais assuntos abordados nesse 

trabalho pois possui o objetivo de identificar os tipos de rocha e onde há hidrocarbonetos para 

extração. A realização dessas medições de perfilagem podem ser feitas em poço aberto, 

utilizando do wireline, ou com uma técnica mais avançada que é conhecida como Logging 

While Drilling (LWD), regularmente usada em poços direcionais ou horizontais. Nas 

medições wireline, o equipamento desce para realizar a perfilagem com uma grande 

quantidade de sondas que fazem todas as medições ao mesmo tempo, como demonstrado na 

Figura 2.2. O uso do LWD possui a vantagem de medir as propriedades das formações  

durante a perfuração do poço. Além disso, muitos poços perfurados provam ser difíceis ou 

mesmo impossíveis de serem medidos com ferramentas fixas convencionais, especialmente 

em poços direcionais. Nessas situações, a medição LWD garante que alguma medida da 

subsuperfície seja capturada no caso onde operações com cabo não são possíveis. 

Resumidamente, a perfilagem de poços é definida como um conjunto de medições, 

no interior de um furo de sondagem, para prospecção de hidrocarbonetos (óleo e gás). Os 

perfis são usados para identificar zonas produtivas, para determinar a profundidade e 

espessura das zonas, distinguir entre petróleo, gás ou água em um reservatório e estimar 
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reservas de hidrocarbonetos (ASQUITH & GIBSON, 1982). Um esquema do primeiro perfil 

de poços criado em 1927 pode ser visto na Figura 2.3. 

Figura 2.2: Configuração básica da perfilagem de poços com cabo. 

 

Fonte: Warren, 2018 
 

Figura 2.3: Representação do primeiro perfil criado em 1927. 

 

  

Fonte: Rider, 1996 
 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Nery, 2004  
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2.3 DADOS PETROFÍSICOS OBTIDOS COM A PERFILAGEM DE POÇOS 
 

Após a geração e migração o hidrocarboneto é eventualmente acumulado em uma 

rocha onde a porosidade, permeabilidade e saturação são os principais parâmetros a serem 

encontrados nas interpretações de poços. Para a interpretação desses registros, é necessário ter 

o conhecimento desses conceitos que são muito importantes na área da petrofísica. 

 

2.3.1 POROSIDADE 
 

A porosidade mede, basicamente, a capacidade de armazenamento de fluidos. A 

fórmula a seguir descreve a porosidade: 

																																																																			𝛷 =
𝑉𝛷
𝑉𝑡 																																																											(2.1)					 

 
onde 𝛷 é a porosidade, 𝑉𝛷 é o volume poroso e 𝑉𝑡 é o volume total. 

Classifica-se geologicamente em dois tipos: 

• Porosidade primária: é aquela adquirida pela rocha durante a sua deposição. 

Exemplos são a porosidade intergranular dos arenitos e a porosidade 

interparticular dos carbonatos. 

• Porosidade secundária: resultado de processos geológicos subsequentes à 

conversão dos sedimentos em rochas, como o desenvolvimento de fraturas e 

cavidades devido à dissolução nos carbonatos (NERY, 2004). 

 

Alguns fatores para a ocorrência de uma boa porosidade são: 

• Grau de seleção de grãos: grãos bem selecionados resultam em uma porosidade 

maior enquanto que grãos mal selecionados resultam em uma porosidade menor. 

Isso se deve ao fato de que os grãos menores ocupam o espaço da porosidade 

(KRONBAUER, 2014); 

• Compactação: camadas muito compactas tendem a diminuir a porosidade; 
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• Conteúdo de argila: alta concentração de argila pode ocupar os espaços menores 

dos poros (NERY, 2004). 

 

A Figura 2.4 é uma análise de um testemunho em lâminas demonstrando em ambas 

as porosidades (cor azul). Um exemplo de grãos bem selecionados e grãos mal selecionados 

está demonstrado na Figura 2.5. Já a Figura 2.6 mostra os diferentes tipos de porosidade 

devido à compactação. 

Figura 2.4: Porosidade primária e porosidade secundária. 

 

Fonte: Modificado. Little, 2014 
 

 
Figura 2.5: Grãos bem selecionados e grãos mal selecionados. 

 
Fonte: Modificado. Lyons, 2017 
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Figura 2.6: Diferentes tipos de porosidade devido à compactação. 
 

 
Fonte: Sidhu, 2006 

 
 

2.3.2 VOLUME DE ARGILA (CLAY VOLUME) 
 

Guggenheim e Martin (1995) definem a argila como um silicato de alumínio natural 

composto predominantemente de minerais de grãos finos. Várias outras definições e 

classificações baseadas no tamanho do grão, tamanho do poro, sedimentação e outras 

propriedades podem ser encontradas na literatura. 

A rocha que contém predominantemente minerais de argila é, por definição, chamada 

de folhelho (shale). Os folhelhos são em sua maioria rochas sedimentares clásticas de grão 

fino compostas de argilas e fragmentos de outros minerais, ou seja, carbonatos e silicatos. A 

maioria dos minerais de argila contém quantidades variáveis de água presas na estrutura 

mineral. O volume de argila é um dos principais parâmetros utilizados para corrigir a 

porosidade e a saturação da água, obtidos na perfilagem, para os efeitos da água ligada à 

argila na avaliação petrofísica (Crain, 2000) e, por isso, é um parâmetro muito importante e 

necessário de se obter. 

A quantificação precisa do teor de argila, da distribuição e do tipo de argila na rocha 

reservatório usando testemunhos e wireline é bastante complicada por vários fatores 
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incluindo: heterogeneidade de rochas, invasão de filtrado de lama e contaminação de fluidos, 

alteração da microestrutura de argila e molhabilidade por invasão de lama.  

 

2.3.3 PERMEABILIDADE 
 

Permeabilidade é a habilidade de uma rocha de transmitir fluidos através de um 

sistema poroso. É tipicamente medida em darcy ou milidarcy. O termo foi definido por Henry 

Darcy, que mostrou que a matemática comum da transferência de calor pode ser modificada 

para descrever adequadamente o fluxo de fluidos em meios porosos.  

Formações que transmitem fluidos prontamente, como arenitos, são descritas como 

permeáveis e tendem a ter seus poros maiores e bem conectados. As formações impermeáveis, 

como folhelhos e siltitos, possuem uma granulometria mais fina.  

A permeabilidade pode ser dividida em absoluta, relativa e efetiva. A permeabilidade 

absoluta é a medida da permeabilidade conduzida quando um único fluido, ou fase, está 

presente na rocha. A permeabilidade efetiva é a capacidade de fluir ou transmitir 

preferencialmente um fluido particular através de uma rocha quando outros fluidos imiscíveis 

estão presentes no reservatório (por exemplo, a permeabilidade efetiva do gás em um 

reservatório de gás-água). A permeabilidade relativa é a relação entre a permeabilidade 

efetiva de um determinado fluido a uma determinada saturação e a permeabilidade absoluta 

desse fluido à saturação total. Se um único fluido está presente em uma rocha, sua 

permeabilidade relativa é 1,0. O cálculo da permeabilidade relativa permite a comparação das 

diferentes capacidades dos fluidos em fluir na presença um do outro, uma vez que a presença 

de mais de um fluido geralmente inibe o fluxo (SCHLUMBERGER, 2000). 

                                                                                                                  (2.2) 

onde: 

kr = permeabilidade relativa  

kef = permeabilidade efetiva  

kabs = permeabilidade absoluta. 
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2.3.4 SATURAÇÃO  
 

A determinação da saturação de água (Sw) é o mais desafiador dos cálculos 

petrofísicos e é utilizada para quantificar seu complemento mais importante, a saturação de 

hidrocarbonetos. Complexidades surgem porque há um número de abordagens independentes 

que podem ser usadas para calcular Sw. A complicação é que muitas vezes, se não 

tipicamente, essas diferentes abordagens levam a valores um pouco diferentes de Sw que 

podem equivaler a diferenças consideráveis nos volumes originais de óleo no local (OOIP, em 

inglês) ou gás original no local (OGIP, em inglês). O desafio para a equipe técnica é resolver 

e entender as diferenças entre os valores de Sw obtidos usando os diferentes procedimentos, e 

chegar ao melhor cálculo de Sw e sua distribuição ao longo do reservatório 

(SCHLUMBERGER, 1989). 

Neste trabalho, a saturação da água será inteiramente descoberta pela Lei de Archie: 

																																																																				𝑆𝑤- =
𝑎 ∗ 𝑅𝑤
𝛷1 ∗ 𝑅𝑡																																																															(2.3) 

onde 𝑎 e m são parâmetros da litologia da rocha, Rw é a resistividade da água e Rt é a 

resistividade verdadeira.  

Quando consegue-se calcular a saturação da água, fica teoricamente fácil encontrar a 

saturação do óleo (So) pois: 

																																																																					𝑆𝑜 = 1 − 𝑆𝑤                                                            (2.4) 

 

2.4 PERFIS PETROFÍSICOS UTILIZADOS 
 

Uma introdução dos principais perfis petrofísicos que serão utilizados no estudo de 

caso do campo carbonático serão apresentados nesse capítulo. Os principais são o perfil de 

raio gama (Gama Ray), o perfil de resistividade (Resistivity Log), o perfil sônico (Sonic Log), 

o perfil densidade (Density Log) e o perfil nêutron (Neutron Log). 
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2.4.1 PERFIL DE RAIOS GAMA (GR) 
 

O perfil Gama Ray é um perfil que não é afetado pelo magnetismo e que penetra 

profundamente nos materiais. Os raios gama se comportam diferentemente em cada litologia. 

A radioatividade no folhelho é expressa de forma significativa, diferentemente dos carbonatos 

que apresentam uma radioatividade muito baixa. Isso porque o potássio radioativo é um 

componente comum no teor de argila do folhelho, e porque a capacidade de mudança 

catiônica da argila faz com que ela adsorva urânio e tório. A principal função do perfil de 

raios gama é justamente identificar o tipo de litologia de uma certa formação geológica. Uma 

vez que muitos raios gama tem alto poder de penetração, o perfil pode ser executado tanto em 

poços abertos como em poços revestidos. 

A Figura 2.7 mostra um registro do perfil de raio gama. Ele é normalmente 

apresentado em uma grade linear e escalado em unidades de grau API (GAPI). A atividade de 

raios gama aumenta da esquerda para a direita. Como pode-se observar, foi definido pelo 

interprete uma linha de base dos folhelhos. Essa linha apresenta uma média dos valores 

máximos dos folhelhos com um valor de 90 GAPI. Esse valor lido é denominado de 

RGMáximo e é o valor representativo dos folhelhos puros no intervalo analisado (NERY, 

2004). 

Figura 2.7: Perfil de raio gama. 

 

Fonte: Nery, 2004 
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2.4.2 PERFIL DE RESISTIVIDADE (AT) 
 

O perfil de resistividade são registros elétricos de poços que medem a resistividade 

de uma formação e são dimensionadas em unidades de ohm-metros (Ωm). Existe uma grande 

variedade de ferramentas de resistividade, mas a maior diferença entre elas reside na sua 

"profundidade de investigação" (medida que se estende além da parede do poço). Estas 

características tornam-se importantes devido ao processo de "invasão" que ocorre no 

momento da perfuração. Além de outras funções, a lama de perfuração forma um selo de 

mudas na parede do poço de formações permeáveis. No entanto, ao fazer isso, algum filtrado 

de lama penetra na formação, deslocando o fluido contido no reservatório e isso é chamado de 

invasão. A substituição do fluido original da formação pelo filtrado de lama envolve uma 

mudança na resistividade da água dos poros. A resistividade da rocha é diretamente 

proporcional à resistividade da água de seus poros e inversamente proporcional à porosidade, 

ou quantidade de poros (PAPA, 2014). 

Figura 2.8: Resistividade média (ILM) e profunda (ILD). 

 

Fonte: MacFarlene, 1996 
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Três profundidades de resistividade são normalmente registradas, as resistividades 

rasas, médias e profundas (shallow, medium and deep), que registram a resistividade da 

formação com o aumento da distância de medição, como mostrado na Figura 2.8. Registros de 

resistividade podem ser interpretados para obter informações sobre a porosidade de uma 

formação, a saturação de água e a presença ou não de hidrocarbonetos.  

 

2.4.3 PERFIL SÔNICO (DTCO) 
 

O perfil sônico registra o tempo de trânsito em microssegundos por pés (microseg/ft). 

Dependendo da porosidade, havendo presença de hidrocarbonetos, o tempo de trânsito pode 

aumentar de 189 microseg/ft (microssegundos por pés) para 238 microseg/ft, se for óleo e de 

189 microseg/ft para 700 microseg/ft, se for gás. Como a porosidade sônica não consegue 

analisar a porosidade intragranular, ou seja, apenas a intergranular, é importante observar que 

a porosidade sônica é menor que a porosidade total.  

O tempo de trânsito total é dado por: 

                                                                                                  (4.5) 

e, com isso, a porosidade é descrita por: 

                                                                                                                (4.6) 

onde: 

Δtm = tempo de trânsito na matriz (sólidos)  

Δtf = tempo de trânsito na mistura de fluidos  

Δt = tempo de trânsito em 1 pé de rocha (sólidos+líquidos)  

Φs = porosidade sônica  
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2.4.4 PERFIL DENSIDADE (RHOZ) 
 

O perfil Densidade, diferente do perfil de raios gama, possui uma fonte radioativa, o 

Césio 137. A profundidade de investigação de uma ferramenta de densidade diminui com o 

aumento da densidade e nunca excede 6 polegadas. A porosidade e a densidade das rochas são 

as propriedades que o perfil consegue averiguar. 

A densidade total é dada por: 

                                                                                                    (4.7) 

e, com isso, a porosidade é descrita por: 

                                                                                                               (4.8) 

onde: 

ρt = densidade total  

ρma = densidade da matriz  

ρf = densidade média dos fluidos  

Φ = porosidade 

2.4.5 PERFIL DE NÊUTRON (NPHI) 
 

O perfil de Nêutron trabalha com nêutrons que penetram bem mais profundamente 

do que o perfil densidade. O perfil baseia-se no choque de nêutrons artificiais com os núcleos 

dos elementos das rochas. O hidrogênio é o elemento que mais interage com a fonte de 

nêutrons e, com isso, os fluidos da água (H2O) e os hidrocarbonetos (HnCn) são mais fáceis de 

se encontrar e assim mede-se a porosidade total. O que pode atrapalhar a medição da 

porosidade no perfil de nêutron são os sólidos contidos na lama (por possuir barita), a 

argilosidade (por possuir água adsorvida) e a presença de gás (por possuir menos hidrogênio 

apresenta uma porosidade muito baixa).  Em um confronto entre os perfis Densidade e 

Nêutron, uma zona argilosa terá ФN > ФD, efeito diametralmente oposto ao do local com 

hidrocarbonetos (NERY, 2004).  
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3. TEORIA BÁSICA DA LÓGICA FUZZY 
 

A ciência é fortemente influenciada pelas leis da lógica iniciadas pelos antigos 

gregos e desenvolvidas por muitos cientistas e filósofos. Um dos mais conceituados, 

Aristóteles, refletiu sobre as leis baseadas em “X ou não-X”; uma coisa é, ou não é. Isso pode 

ou não estar correto, mas tem sido usado como base para quase tudo que é feito até os dias 

atuais. A lógica convencional é uma extensão do desejo subjetivo das pessoas de categorizar 

as coisas (Kosko 1993). A vida é simplificada se pensarmos em preto e branco. Essa maneira 

de ver as coisas, como verdadeiras ou falsas, foi reforçada com a introdução de computadores 

que usam apenas bits 1 ou 0. Quando os primeiros computadores chegaram com seu sistema 

binário acionado por máquina, a lógica booleana foi adotada como mecanismo natural de 

raciocínio para eles.  

Aceitando apenas essas duas possibilidades perde-se um número infinito de 

possibilidades entre elas. Sabe-se que a realidade não funciona em preto e branco, mas em 

tons de cinza. Não apenas a verdade existe em uma escala móvel, mas devido à incerteza nas 

medições e interpretações, uma escala de cinza pode ser uma explicação mais útil do que 

apenas dois pontos (Cuddy, 1997). Esta é a matemática da lógica fuzzy. Uma vez que aceita-se 

a realidade da escala de cinzas, é necessário um sistema para lidar com a multiplicidade de 

possibilidades usando a teoria da probabilidade para ajudar a quantificar o cinza ou o 

impreciso. As pessoas podem não ser capazes de entender a razão por trás de eventos 

aleatórios, mas a lógica fuzzy pode ajudar a dar significado a um quadro maior. 

A lógica fuzzy foi introduzida primeiramente na década de 30 pelo matemático 

polonês Jan Lukasiewicz, que propôs a utilização de um intervalo de valores [0,1] indicando a 

probabilidade de uma resposta ser verdadeira ou falsa. Na década de 40, Max Black definiu o 

primeiro conjunto difuso. Já em 1965, Lofti Zadech publicou um artigo que ficou conhecido 

como a origem da lógica fuzzy, o Fuzzy Sets. Ao contrário da lógica convencional, a lógica 

fuzzy consegue avaliar conceitos não-quantificáveis, admitindo graus de pertinência. Com 

isso, há uma tomada de decisão mais próxima ao senso comum.  

Por exemplo, dado um elemento x qualquer, o mesmo pertencerá a um dos conjuntos 

da Figura 3.1 (Marro et. al., 2015): 
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Figura 3.1: Representação na forma de conjuntos da altura de uma pessoa, sob o ponto de 
vista da lógica convencional (à esquerda) e da lógica fuzzy (à direita). 

 

Fonte: Cuddy, 1997 
 

Tomando como base a Figura 3.1, dado dois elementos x1 = 1,69 e x2 = 1,71, na 

lógica convencional os dois elementos pertencem a classes diferentes, x1 pertencendo a classe 

baixa e x2 pertencendo a classe média. No entanto, na realidade para o senso comum, fica 

difícil de dizer que uma pessoa com 1,69 metros e outra com 1,71 metros de altura pertencem 

a classes diferentes. Assim, pode-se concluir que os conjuntos difusos são menos rígidos do 

que os utilizados na teoria convencional pois aceitam graus parciais de pertinência.  

A Figura 3.2 demonstra o passo a passo da arquitetura da lógica fuzzy. 

Figura 3.2: Passo a passo da lógica fuzzy. 

 
Fonte: Taghavifar e Mardani, 2013  

 

Primeiramente, os dados de entrada são dimensionados e então ocorre a 

“fuzzificação” que tem a função de converter os dados de entrada em dados tipo fuzzy (dados 

difusos). A base de conhecimento difusa (Fuzzy Knowledge Database) armazena o 

conhecimento sobre todos os relacionamentos difusos de entrada e saída. Também possui a 
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função de associação que define as variáveis de entrada para a base de regras difusa e as 

variáveis de saída. A base de regras difusa (Rule Base) armazena o conhecimento sobre o 

funcionamento do processo, o sistema de inferência (Inference Engine) atua simulando 

decisões humanas executando um raciocínio aproximado e, por fim, ocorre a “defuzzificação” 

que converte os valores difusos em valores para tomar como base de avaliação. 

A lógica fuzzy é simplesmente uma aplicação de técnicas estatísticas reconhecidas. 

Enquanto as técnicas convencionais lidam com absolutos, os métodos da lógica fuzzy 

carregam o termo de erro inerente através do cálculo ao invés de ignorá-lo ou minimizá-lo. 

Isso retém as informações associadas ao erro e fornece resultados surpreendentemente 

melhores. 

A aplicação da lógica fuzzy é benéfica quando possui (McNeil e Thro, 1994): 

• sistemas com entradas e saídas complexas e continuas; 

• sistemas complexos que são difíceis ou impossíveis de modelar; 

• sistemas controlados por especialistas (humanos); 

• sistemas que se utilizam da observação humana como entradas ou como base para 

regras;  

• sistemas que são naturalmente “vagos”, como os que envolvem ciências sociais e 

comportamentais, cuja descrição é extremamente complexa. 

 

Embora apresente muitas vantagens, a lógica fuzzy apresenta algumas limitações 

(Munkata, 2008): 

• sistemas fuzzy são estáticos e não se adaptam a contextos extremamente 

dinâmicos; 

• por serem estáticos, sistemas fuzzy não conseguem “aprender”. 

• questões como o porquê de um determinado sistema especialista fuzzy precisa de 

tantas regras, ou quando um desenvolvedor pode parar de adicionar mais regras 

não são facilmente respondidas; 

• a verificação e validação de um sistema fuzzy geralmente requer testes extensivos. 

Muitos desenvolvedores não conseguem fazer isso ou mesmo as circunstâncias 

não permitem esses inúmeros testes. 
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Para diminuir a chance de erro devido a essas limitações, as atuais pesquisas 

envolvendo a lógica fuzzy consistem na combinação com outras técnicas a fim de prover 

estabilidade. No caso deste trabalho, da simulação de Monte Carlo. 

 

3.1 APLICAÇÃO DA MATEMÁTICA DA LÓGICA FUZZY À PETROFÍSICA 
 

A petrofísica tem que conviver com erros, incertezas e correlações frágeis entre 

conjuntos de dados. Esses erros são inerentes à petrofísica, devido ao desafio de projetar e 

construir sensores para medir formações complexas em ambientes hostis. Mesmo no 

laboratório, é difícil relacionar uma resposta de um perfil a um parâmetro físico. Uma medida 

simples, por exemplo, a porosidade, pode ser influenciada por vários efeitos perturbadores, 

como a mineralogia e o fluido de invasão (Cuddy, 1997). As informações de erro podem ser 

usadas para fornecer uma poderosa ferramenta preditiva para a petrofísica complementar as 

técnicas convencionais. Certas áreas de petrofísica foram beneficiadas pela aplicação da nova 

matemática da lógica fuzzy.  

Uma das aplicações da lógica fuzzy na petrofísica é a determinação de litofácies. A 

confirmação do tipo de litofácies é usada em correlação de poços e é importante para a 

construção de um modelo tridimensional do campo. A técnica não faz suposições e mantém a 

possibilidade de que um tipo específico de litofáceis possa fornecer qualquer leitura de um 

perfil, embora algumas sejam mais prováveis do que outras. Por exemplo, tem-se uma 

amostra de rocha com uma porosidade muito baixa de 2 por cento (0,02). Sabe-se que para 

uma rocha ser dita fluvial, a mesma deve possuir uma porosidade pobre enquanto que para 

uma rocha ser dita eólica geralmente possui uma boa porosidade. Com isso, pode-se dizer que 

a rocha é fluvial e continuar com assuntos mais importantes no momento. Mas e se for 

assumido que é apenas provavelmente fluvial, existindo uma pequena probabilidade de que 

possa ser eólica. Rochas eólicas são geralmente mais limpas e rochas fluviais são mais 

escuras. Se for descoberto que a mesma amostra de rocha contém 30% de minerais de argila, 

é eólico ou fluvial? Pode-se dizer que é igualmente provável com base nessa medida. 

É assim que funciona a lógica fuzzy. Não aceita que seja isto ou aquilo. Atribui um 

valor intermediário ou uma probabilidade à qualidade da previsão em cada parâmetro da 

rocha, seja porosidade, tonalidade ou cor. Também existe uma probabilidade de ter ocorrido 



 

 

20 

um erro humano na medida. A lógica fuzzy combina essas probabilidades e prevê que, com 

base na porosidade, na tonalidade e em outras características, a rocha tem maior probabilidade 

de ser de certo tipo. Mesmo assim, atribui uma probabilidade à confiança de previsão. Uma 

vantagem da lógica fuzzy é que não precisa-se tomar uma decisão concreta. Além disso, pode 

ser descrita por algoritmos estatísticos estabelecidos e os computadores, que funcionam em 

zeros e uns, podem fazer isso sem esforço (Finol et. al., 2000). 

Outras aplicações incluem o cálculo de permeabilidade, a resolução de espessura de 

camada e a previsão de fratura. O que será principalmente abordado neste trabalho é o cálculo 

da permeabilidade. O conhecimento da permeabilidade é importante para determinar a 

estratégia de completação do poço e a produtividade resultante (Cuddy, 1997).  

A determinação litológica é uma aplicação clara da lógica fuzzy, pois os tipos de 

fácies litológicos são definidos em tipos, como eólicos ou fluviais. Estas litofácies previstas, 

em poços sem testemunho, têm vários usos de correlação entre poços para modelagem 

geoestatística. Um dos principais impulsionadores da determinação da rocha é prever a 

permeabilidade, uma vez que diferentes litologias exibem diferentes permeabilidades. Logo, 

percebeu-se que a lógica fuzzy poderia ser usada para prever a permeabilidade diretamente, 

contornando o passo da litologia. A permeabilidade é um parâmetro de rocha muito difícil de 

medir diretamente a partir de perfis elétricos, porque está mais relacionado com a abertura da 

garganta dos poros, ou seja, a facilidade de haver fluxo entre os poros, do que com o tamanho 

dos mesmos. A matemática da lógica fuzzy fornece uma maneira de não apenas lidar com 

erros, mas usá-los para melhorar a previsão (Cuddy, 1997). Em vários campos no Mar do 

Norte, esta nova abordagem deu melhores estimativas de permeabilidade em comparação com 

técnicas convencionais, como a regressão linear múltipla. Além disso, o método baseia-se em 

conjuntos de dados de perfis básicos, como raios gama e porosidade, em vez de depender de 

uma nova tecnologia de perfilagem (Ghallab et. al., 2013). 

A formação de carbonato tem porosidade e permeabilidade complexas. Para 

estabelecer uma classificação das porosidades dos carbonatos, Choquette - Pray em 1970 

reconheceu a necessidade de incluir o período e sua origem na descrição. Eles consideraram 

15 tipos de poros dispostos em três classes. A porosidade com tecido seletivo pode ser 

deposicional, diagenética ou ambas. Lucia (1995), estabeleceu outra classificação em 1983, 

fazendo uma divisão entre dois tipos de porosidades: intergranular e modular (isolado ou 

conectado por microfraturas), como pode ser visto na Figura 3.3. Esta classificação também 
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tem uma divisão, uma vez que a porosidade intergranular teria um tecido principalmente com 

grãos (Figura 3.3A) ou tendo um tecido de lama. Da mesma forma, a porosidade vugular sem 

conexão pode ser modular (Figura 3.3B), intrafóssil ou intragranular. A subdivisão para a 

porosidade vugular conectada pode ser: tipo cave, fratura, fraturas estendidas por processos de 

dissolução, fenestrais ou modulares com interconexão de microfraturas (Figura 3.3C), (Lucia, 

2004). 

Figura 3.3: Classificação de porosidade por Lucia. 

 

Fonte: Modificado, Lucia 2004. 
 

Essa complexidade em porosidades tem um efeito direto na permeabilidade, e para 

fazer predição desses valores, a aplicação da lógica fuzzy na perfilagem de poços é uma 

ferramenta importante. Ou seja, a lógica fuzzy fornece um método simples de encontrar as 

relações entre os conjuntos de dados que usam, ao invés de ignorar ou minimizar a incerteza 

em uma observação ou medição.  
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4. O MÉTODO DE MONTE CARLO E SUA APLICAÇÃO NA INDÚSTRIA DO 

PETRÓLEO 

 

A seguir será abordado o conceito teórico do método de Monte Carlo, assim como 

suas principais aplicações na indústria do petróleo. 

 

4.1 TEORIA BÁSICA DA SIMULAÇÃO DE MONTE CARLO 
 

A simulação de Monte Carlo, desde o seu início na década de 40, sempre foi muito 

utilizada para obter aproximações numéricas de funções muito complexas, onde soluções 

matemáticas não são possíveis de ser encontradas. Porém, no passado, as técnicas de Monte 

Carlo eram vistas como um método difícil, exigindo muito tempo dos computadores da época. 

Avanços rápidos na tecnologia de computadores, no entanto, tornaram a simulação de Monte 

Carlo adequada para ser usada. Isso dá ao engenheiro de petróleo uma poderosa ferramenta de 

área de trabalho para avaliar projetos. Resumidamente, Monte Carlo é um método prático que 

resolve problemas em números aleatórios por operações numéricas (Bratvold e Willigers, 

2015). 

Figura 4.1: Ilustração simplificada da simulação de Monte Carlo. 

 
 

Fonte: Yoriyaz, 2006  
 

O processamento de Monte Carlo é o mais adequado para modelar incertezas 

aleatórias e sistemáticas (Aldred, 2018). O objetivo dessa modelagem da incerteza na 
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petrofísica é levar em conta todos os erros potenciais e métodos apropriados de interpretação 

e produzir uma série de resultados, todos teoricamente possíveis, com os dados disponíveis no 

momento, como indica a Figura 4.1. Além disso, uma série de probabilidades deve ser 

produzida, indicando a probabilidade de cada uma das respostas possíveis ser o caso real.  

Para utilizar o método de Monte Carlo, deve-se inicialmente utilizar uma simulação 

de um modelo, ou seja, fazer proveito de uma ou mais equações, unindo isto com lógica e 

suposições. A simulação de Monte Carlo permite representar qualquer processo que dependa 

de fatores aleatórios.  

Para implementar a simulação de Monte Carlo é necessário inicialmente que sejam 

geradas sequências de números aleatórios ou variáveis aleatórias que representem a 

distribuição de probabilidade das variáveis estudadas. O sucesso da implementação deste 

método está estritamente ligado à qualidade da aleatoriedade dos números dessas sequências, 

que são geradas na prática por geradores de números aleatórios. A qualidade e as 

especificações técnicas desses geradores são extremamente importantes para entender as 

limitações da simulação de Monte Carlo, para que então seja garantida a obtenção de bons 

resultados com as simulações. Também é necessário possuir informações básicas de dados de 

entrada, como em qualquer outro método de cálculo de incertezas. Os dados históricos ou 

experimentais disponíveis são importantes e devem ser sempre utilizados para os demais 

cálculos futuros. Mesmo assim, ao fim, quando se há um resultado positivo na simulação, este 

é tratado como uma estimativa dentro de certos limites de confiança ao invés de valores 

exatos. 

O processamento de Monte Carlo executa um cálculo ou uma série de cálculos 

muitas vezes, enquanto varia aleatoriamente cada medição e parâmetro dentro de uma dada 

distribuição estatística. Ao invés de usar um único valor para cada parâmetro ou medida em 

um cálculo, é especificada uma distribuição que reflete a incerteza do analista nessa variável. 

A distribuição, chamada de função de densidade de probabilidade (PDF), pode ser de 

qualquer forma, embora as mais comumente usadas sejam normal, log normal, triangular e 

uniforme, como mostrado na Figura 4.2. 
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Figura 4.2: Distribuições de parâmetros comuns utilizadas na simulação de Monte Carlo. 

 

Fonte: Aldred, 2018 
 

O software a ser utilizado nesse trabalho, o Interactive Petrophysics, comumente 

chamado de IP, executa um gerador de números aleatórios para selecionar cada valor dentro 

dos limites da função de probabilidade. Os cálculos são repetidos inúmeras vezes, produzindo 

um grande número de resultados que mostram o alcance e a distribuição das respostas 

possíveis, dado o modelo de interpretação escolhido e a incerteza em cada uma das variáveis. 

Cada execução desses cálculos é chamado de iteração. O numero de iterações requeridas 

depende da complexidade da interpretação que está sendo realizada e do alcance das 

incertezas envolvidas. O objetivo do processo é conseguir resultados repetíveis. É claro que 

nem sempre os resultados serão exatamente os mesmos devido à natureza aleatória da seleção 

de parâmetros, mas se forem processadas iterações suficientes, os resultados não serão 

alterados significativamente se forem repetidos.  

A modo de exemplo, a Figura 4.3 mostra os resultados de um experimento publicado 

no guia do usuário do software Geolog (2010) para determinar o número ideal de iterações 

necessárias. O experimento mostrou que os histogramas eram muito similares após 1000 

iterações terem sido executadas e praticamente idênticas após 5000 iterações. 

Na verdade, a diferença no tempo gasto para executar 5000 e 10000 iterações é tão 

pequena que os analistas geralmente executam tantas iterações quantas forem permitidas pelo 

software de processamento.  
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Figura 4.3: Resultados de um experimento para determinar quantas iterações de Monte Carlo 
são necessárias. 

 

Fonte: Aldred, 2018 
 

Na engenharia de petróleo sempre há incertezas seja no dimensionamento do campo, 

custos, propriedades petrofisicas e à produtividade dos poços ou onde deve-se investir 

recursos adicionais para adquirir informações, por exemplo. Esses dados precisam ser 

reconhecidos, mas não são inteiramente obtidos de modo que os engenheiros e geocientistas 

gostariam. Nesses casos, a simulação de Monte Carlo pode ser a solução mais interessante a 

ser utilizada. (Murtha, 1997). 

Resumindo, os passos importantes em um cálculo de Monte Carlo são: 

• Seleção ou projeção de um modelo de probabilidade por redução de dados 

estatísticos, analogia ou considerações teóricas; 

• Geração de números aleatórios e variáveis aleatórias correspondentes; 

• Projeção e implementação de técnicas de redução de variância. 

 
O maior benefício gerado pela simulação de Monte Carlo é o estímulo que dá à 

pesquisa sobre o desempenho histórico e os fatores de risco para a entrega. Outros benefícios 

são (Williamson, 2016): 
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• Permite que toda a gama de incertezas seja incorporada na previsão. Em 

particular, evita o otimismo das estimativas determinadas, permitindo que todo o 

desempenho do poço seja incorporado à análise; 

• Fornece uma declaração quantificada dos prováveis resultados do projeto, 

permitindo que as decisões sejam tomadas de maneira sólida e consistente; 

• A conexão direta entre entradas e saídas do modelo elimina a necessidade de 

contingência explícita na previsão. Isso torna os desafios injustificados para os 

resultados das previsões fáceis de resistir. 

 
Também é importante entender o que o método não consegue realizar (Atanassov et. 

al., 2008): 

• Não toma decisões, mas sim prepara o responsável para a tomada da decisão; 

• Não analisa dados. É necessário um processamento lógico (software) para isso; 

• Não otimiza funções mas o resultado do método serve como “ingredientes” para a 

otimização; 

• Não fornece modelos prontos. 

 

 

4.1.1 VARIÁVEIS ALEATÓRIAS 
 

O conceito de variável aleatória é muito importante para a compreensão da 

simulação de Monte Carlo. Em muitos casos, o resultado de um evento aleatório pode ser 

mapeado em um valor numérico, mas em algumas circunstâncias não pode (a probabilidade 

de um evento é sempre definida, mas a atribuição de um número a cada resultado de uma 

classe de eventos aleatórios pode não ser útil).  

Não existe uma maneira útil de atribuir um valor numérico para corresponder às 

alterações alternativas. Por exemplo, ao descrever uma peça manufaturada pode-se empregar 

duas classificações: “defeituosa” ou “não defeituosa”. Para facilitar esse tipo de análise, 

atribui-se valores ao tipo de classificação. Um valor 0 pode ser relacionada a uma peça não 

defeituosa e valor 1 às defeituosas, mas é lógico que o significado da peça é não numérico. 

Isso implica que alguma outra ação deve ser tomada (Sobol, 1983). Em geral, com simulações 

no computador, o resultado de uma escolha aleatória é frequentemente um evento lógico 
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podendo implicar que um ramo diferente do programa deve ser perseguido. A seguir, no 

entanto, será assumido que, para cada resultado elementar Ei (nesse exemplo, peças 

defeituosas ou não defeituosas), está associado um número real xi (nesse exemplo, 0 e 1). Tais 

números são chamados de variáveis aleatórias. 

A expectativa dessa variável aleatória x, ou seja, o valor médio, é definida como 

(Kalos et. al., 1975): 

																																																																									𝐸(𝑥) = ∑ 𝑝𝑖𝑥𝑖:                                                       (4.1) 

onde E é o resultado possível associado a cada 𝑝 e 𝑝 é a probabilidade, variando de zero à um. 

Se 𝑝𝑖 = 0, o evento nunca ocorre e, se 𝑝𝑖 = 1, o evento com certeza ocorre. 

Agora, considere uma função real:  

																																																																											𝑔(𝑥𝑖) = 𝑔𝑖,                                                          (4.2) 

onde o 𝑥𝑖 corresponde a um conjunto contável de eventos elementares com probabilidades 𝑝𝑖. 

Se 𝑥𝑖 é uma variável aleatória, então 𝑔(𝑥𝑖) também é uma variável aleatória. A expectativa de 

g(x) é definida como: 

																																																															𝐸=𝑔(𝑥)> = 	?𝑝𝑖𝑔(𝑥𝑖)
:

																																																				 (4.3)	 

Um exemplo clássico é analisar o lançamento de uma moeda, atribuindo 1 a cara, 0 a 

coroa e usando duas diferentes funções g1 e g2. Uma melhor demonstração deste exemplo 

está na Tabela 2.1.  

Tabela 4.1: Exemplo simples de variáveis aleatórias. 

 

Fonte: Autor, 2019 

Entender o básico de variáveis aleatórias será útil para melhor entender a 

metodologia utilizada na simulação de Monte Carlo. 
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4.2 ETAPAS DA APLICAÇÃO DA SIMULAÇÃO DE MONTE CARLO 
 

Como comentado anteriormente, o grande número de parâmetros desconhecidos ou 

incertezas que atuam em uma previsão típica de um poço torna adequada a aplicação da 

simulação de Monte Carlo. Para isso, Williamson (2016) recomenda cinco etapas: 

1) Definição do Modelo. Primeiramente deve ser claro o que se quer determinar, ou 

seja, quais são os dados de saída (output) desejados do modelo. Logo depois, o 

escopo da analise. As possibilidades que vão ser abrangidas também devem ser 

determinadas. No estudo de um caso (Capítulo 5) deste trabalho, os dados de 

saída desejados são a curva aproximada da permeabilidade, a saturação e a 

porosidade. 

2) Coleta de Dados. Os dados de entrada (input) são importantes e necessários de se 

ter para os cálculos do resultado dos dados de saída. Também é necessário 

conseguir dados para ajudar a quantificar a incerteza desses valores. Esse conjunto 

de dados pode ser chamado de dados de compensação (offset) porque seus 

elementos são deslocados no tempo e/ou espaço do objeto de previsão. A escolha 

sábia dos dados de compensação é a chave em qualquer previsão de poço. No 

estudo de um caso (Capítulo 5) deste trabalho, os dados de entrada vão ser os 

perfis petrofísicos e os dados de permeabilidade recebidos através de análise de 

testemunhos. 

3) Definição da Distribuição de Dados de Entrada (input). Com os dados de 

offset, o próximo passo é definir as distribuições de probabilidade na qual será 

amostrado cada dado de entrada incerto para o modelo. Pode-se dividir esse passo 

em: 

• Escolha da forma de distribuição como, por exemplo: uniforme, normal, 

triangular ou log-normal (Figura 4.2). 

• Escolha dos parâmetros de distribuição como, por exemplo: mínimo, 

desvio padrão, porcentagem Pn. 

No estudo de um caso (Capítulo 5) deste trabalho, a escolha da forma de 

distribuição é a normal e a porcentagem Pn. 
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4) Distribuição dos Dados de Entrada de Amostras. O modo como números 

randômicos são escolhidos podem influenciar significativamente no resultado 

final. Uma relação entre dois dados de entrada e de saída é chamada de 

Correlação. Correlação é a parte da realidade física sendo aproximada pelo 

modelo e como tal, deve ser refletida no modelo de amostra. O processo de 

amostrar os insumos e combiná-los em um resultado possível é chamado de teste 

de Monte Carlo. Uma simulação completa utilizaria de milhares de testes. 

5) Interpretação e Uso dos Resultados. Os dados básicos de saída de uma previsão 

de Monte Carlo será um conjunto de curvas de distribuição probabilísticas, 

chamadas comumente de histogramas. As curvas devem ser conferidas e 

asseguradas de seus valores uma última vez antes de serem realmente usadas para 

tomadas de decisão, alocações de verba ou para ajustes de metas e expectativas. 

 

4.2.1 BREVE DEMONSTRAÇÃO DA METODOLOGIA DA SIMULAÇÃO DE 
MONTE CARLO 

 

Uma simulação de Monte Carlo começa com um modelo, ou seja, uma ou mais 

equações, juntamente com suposições e lógica relacionando os parâmetros nas equações. Para 

uma breve demonstração, Murtha (1997) selecionou um modelo volumétrico para óleo in situ, 

N, em termos de área, A; espessura da camada (net pay), h; porosidade, ∅; saturação de água, 

Sw; e fator volume de formação, Bo. A fórmula utilizada foi: 

																																																															𝑁 =
7,758𝐴ℎ∅(1− 𝑆𝑤)

𝐵𝑜 																																																			(4.4) 

Foi considerado A, h, ∅, Sw e Bo como parâmetros de entrada e N como parâmetro 

de saída. Uma vez que especificamos valores para cada entrada, podemos calcular um valor 

de saída. Cada parâmetro é visto como uma variável aleatória. Foi suposto também que a área, 

A, pode ser descrita por uma distribuição normal com uma média de 2000 acres e um desvio 

padrão de 800 acres, com um alcance prático de aproximadamente 600 a 5000 acres. 

Uma tentativa consiste em selecionar aleatoriamente um valor para cada entrada e 

calcular a saída. Assim, poderíamos selecionar A = 3.127 acres, h = 48 pés, ∅ = 18%, Sw = 

43% e Bo = 1,42. Essa combinação de valores representaria uma realização particular do 
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potencial rendimento de 63,5 milhões de barris de petróleo. Uma simulação é uma sucessão 

de centenas ou milhares de tentativas repetidas, durante as quais os valores de saída são 

armazenados na memória de um computador. Depois disso, os valores de saída são 

diagnosticados e geralmente agrupados em uma função de distribuição de histograma ou 

cumulativa. 

Para uma melhor demonstração do método, foi utilizado do programa Excel e dos 

parâmetros informados para demonstrar o cálculo da área. Foram realizadas 100 iterações e, 

como especificado acima, foi utilizado uma distribuição normal, uma média de 2000 acres e 

um desvio padrão de 800 acres. A Figura 4.4 mostra os valores encontrados após uma geração 

aleatória de valores da área. 

Figura 4.4: Valores aleatórios da área. 

 

Fonte: Autor, 2019 
 

Como pode-se observar, a Figura 4.4 possui muito de seus pontos entre 1000 acres e 

3000 acres. Isso se deve ao fato de a média informada ser de 2000 acres com um desvio 

padrão de 800 acres. Podemos visualizar melhor com um histograma na tabela 4.2, onde é 

observado os valores que aparecem com maiores frequências: 
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Tabela 4.2: Valores com maiores frequências. 

 
Fonte: Autor, 2019 

Já na Figura 4.5, o histograma de frequência assemelha-se muito à distribuição 

normal da Figura 4.2 com um pico em aproximadamente 2607,32 acres. 

Figura 4.5: Histograma da área. 

 

Fonte: Autor, 2019 
 

Os valores de espessura da camada (net pay), porosidade, saturação da água e fator 

volume formação são encontrados utilizando da mesma simulação, porém em uma 

distribuição uniforme, como foi descrito por Murtha. Por questões de desconhecimento dos 

valores desses dados (pois estes são encontrados e estudados com dados do próprio campo), 

não será possível realizar aqui nessa demonstração.  

Resumindo, se esses processos forem repetidos e então acrescentados os valores 

obtidos no modelo matemático, tem-se uma “realização do processo”. Se essa realização do 

processo for repetida dezenas, centenas ou milhares de vezes e, ao fim, calcular um intervalo 
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de confiança, então será descoberta uma estimativa do valor esperado do evento com certa 

porcentagem de probabilidade para o modelo adotado. Isso é a simulação de Monte Carlo. 

 

4.3 APLICAÇÕES DO MÉTODO DE MONTE CARLO NA INDÚSTRIA DE ÓLEO E 
GÁS 
 

Na engenharia de petróleo, nos experimentos de Monte Carlo, geralmente utiliza-se 

das médias ponderadas para expressar as propriedades do reservatório. A variação de valores 

entre certo limite é normal e necessária, principalmente na indústria de óleo e gás.  

Para cálculos volumétricos de óleo e gás em um campo, por exemplo, as técnicas de 

Monte Carlo podem ser usadas para integração sobre espaços multidimensionais. Se por 

acaso, deseja-se entender mais sobre a distribuição da saturação da água de formação em 

função da porosidade, a integral de Monte Carlo pode ser refinada introduzindo funções de 

probabilidade multivariadas. Outro exemplo seria nos estágios iniciais do planejamento de um 

poço, onde é responsabilidade fundamental do engenheiro de perfuração identificar os riscos 

para a entrega do poço e as oportunidades para melhorar o desempenho. Uma análise 

cuidadosa dos dados de compensação e das práticas operacionais é uma etapa essencial para a 

identificação e redução de riscos. Por exemplo, apenas evitando a perfuração inicial de um 

poço durante os meses de inverno pode-se reduzir o tempo perdido por fatores climáticos 

adversos. Outro exemplo seria mudando a localização ou trajetória da superfície podendo 

evitar o cruzamento ou a penetração de uma camada geológica perigosa.  

A partir de distribuições dos parâmetros individuais como a porosidade, a saturação 

de hidrocarbonetos, permeabilidade, área do reservatório etc. um conjunto de valores é 

sorteado para eles e, através do método de avaliação determinística, é gerado um conjunto de 

valores para as variáveis de saída. Repetindo este processo milhares de vezes obtém-se as 

distribuições de probabilidade dessas variáveis de saída. (Fuentes et al., 2004). As 

probabilidades são expressas através de curvas de distribuição que podem ser obtidas por 

intermédio da analise estatística na simulação de Monte Carlo. Essa curva é construída através 

da classificação dos resultados e da probabilidade acumulada de ocorrência. Adota-se 

usualmente o percentual P10 (estimativa otimista), P50 (estimativa provável) e P90 

(estimativa pessimista).  
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A Figura 4.6 representa um exemplo de gráfico de frequência (frequency). O eixo 

horizontal (forecast value) representa os valores obtidos pelos resultados de testes individuais 

na simulação de Monte Carlo. O eixo vertical no gráfico de frequência (statistical frequency) 

representa a frequência de ocorrência no conjunto de dados.  

Por definição, há uma probabilidade n% de que um valor escolhido aleatoriamente 

do conjunto de dados caia abaixo da enésima porcentagem (Pn). Os valores percentuais 

podem ser lidos facilmente a partir do gráfico cumulativo - os valores P10, P50 e P90 são 

geralmente também mais utilizados na indústria de petróleo e estão marcados na Figura 4.6. 

As duas áreas sombreadas no gráfico de frequência correspondem aos valores menores que o 

P10 e maiores que P90. Observe que cada uma das áreas sombreadas sempre irá representar 

10% da área sob a curva de frequência (Williamson et al., 2006). 

 

Figura 4.6: Importantes termos estatísticos que serão utilizados no trabalho. 

 

 

Fonte: Williamson, 2006 
 

 

4.3.1  AVALIAÇÃO DE RESERVAS 
 

Uma aplicação do método de Monte Carlo é na avaliação de reservas petrolíferas.  

Assim, para uma melhor compreensão desses termos na área petrolífera, existe o Sistema de 

Gerenciamento de Recursos Petrolíferos (PRMS, em inglês), que foi desenvolvida pela 

Society Petroleum Engineers (SPE) para avaliar e classificar os recursos.  
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Como pode ser visto na Figura 4.7, o eixo horizontal indica o grau de incerteza que 

mostra a variação nas quantidades estimadas e o eixo vertical indica a chance de 

comercialização, que é a chance de o projeto ser desenvolvido e atingir o status de produtor. 

O eixo vertical também demonstra o total de petróleo in-situ original, que está dividido em 

descoberto e não-descoberto. Para ser considerado como descoberto, é necessário que poços 

exploratórios já tenham sido perfurados e, por meio de amostras, provado a existência de 

quantidade potencialmente produtora de hidrocarboneto. Os recursos descobertos são 

divididos em comerciais (onde estão classificadas a produção e as reservas) ou sub-comerciais 

(onde estão os recursos contingentes e os recursos descobertos não-recuperáveis). O grau de 

incerteza é representado por uma distribuição de probabilidade, como mostrado na Tabela 4.3.  

Figura 4.7: Reservas de PRMS e Classificação de Recursos. 

 

Fonte: Adaptado de SPE-PRMS, 2007 
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Tabela 4.3: Grau de incerteza. 

 

Fonte: Adaptado de SPE-PRMS, 2007 
 

Para uma estimativa inferior, deve haver pelo menos 90% de probabilidade (P90 ou 

1P) de que a quantidade realmente recuperada seja igual ou exceda essa estimativa. Para uma 

estimativa melhor, deve haver pelo menos 50% de probabilidade (P50 ou 2P) de que a 

quantidade realmente recuperada seja igual ou exceda essa estimativa. Para uma estimativa 

superior, deve haver pelo menos 10% de probabilidade (P10 ou 3P) de que a quantidade 

realmente recuperada seja igual ou exceda essa estimativa. 

Como também pode-se observar na Figura 4.7 e na Tabela 4.3, as classificações para 

as reservas podem ser dadas por (ANP, 2000): 

• Reservas Provadas: Reservas de petróleo e gás natural que, com base na análise de 

dados geológicos e de engenharia, se estima recuperar comercialmente de 

reservatórios descobertos e avaliados, com elevado grau de certeza. 

• Reservas Prováveis: Reservas de petróleo e gás natural cuja análise dos dados 

geológicos e de engenharia indica uma maior incerteza na sua recuperação quando 

comparada à estimativa de reservas provadas. 

• Reservas Possíveis: Reservas de petróleo e gás natural cuja análise dos dados 

geológicos e de engenharia indica uma maior incerteza na sua recuperação quando 

comparada à estimativa de reservas prováveis. 

 

Para uma melhor abordagem, um reservatório é ilustrado na Figura 4.8. Onde há um 

elevado grau de certeza sobre o volume recuperável é considerada uma área provada, em cor 

verde. Essa área pode até já ser uma área com poços atualmente produzindo. A área provável, 
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em cor azul,  apresenta uma maior incerteza quando comparada a área provada e, a área 

possível, em cor preta,  há ainda mais incerteza quando comparada as outras duas. 

Figura 4.8: Representação dos tipos de Reservas. 

 

Fonte: Adaptado de Ross, 2001 

 

4.3.2 APLICAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE ÓLEO E GÁS 
 

Todos sabem que a exploração de óleo e gás envolve inúmeras incertezas. Uma 

média geral mostra que a cada dez tentativas, uma descoberta é realizada (Stoian, 1965). 

Porém, muitas vezes as empresas precisam perfurar cerca de vinte poços para fazer uma 

descoberta. No Brasil, a CHEVRON é a melhor empresa nesse segmento, com uma média de 

6 poços perfurados para uma boa descoberta (CHEVRON, 2018). 

Para isso, a simulação de Monte Carlo também pode ser utilizado para ajudar de 

forma que as empresas consigam uma melhor área de exploração e, consequentemente, mais 

lucro. Com o uso de simuladores de programas exploratórios, o foco será dado com mais 

atenção e prioridade nas zonas consideradas críticas. Isso não exclui a necessidade de uma 

analise de risco, mas o método de Monte Carlo auxilia na diminuição do tamanho do 

programa de exploração. 
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As aplicações típicas em exploração são (Stoian, 1965): 

• Tomando como base o histórico de uma empresa de petróleo individual por meio 

de processos de ramificação e amostragem sequencial a partir de funções de 

probabilidade apropriadas; 

• Preparação dos modelos aleatórios do processo de descoberta, incluindo: 

a) Calculo do número de possibilidades para perfurar em uma determinada base, 

para que haja uma probabilidade estatística razoável de obter produção em pelo 

menos uma dessas possibilidades. 

b) Determinação do tipo de hidrocarboneto na descoberta (gás ou óleo). 

c) Cálculo do tamanho da descoberta de óleo ou gás usando distribuições 

apropriadas. 

 

4.3.3 PREDIÇÃO DE CURVAS DE DECLÍNIO DE PRODUÇÃO 
 

Como citado anteriormente, a simulação de Monte Carlo tem sido usada 

extensivamente na área de exploração. Porém, quando comparada com a predição de 

produção, o método é usado em um grau muito menor. A simulação de Monte Carlo pode ser 

usada na analise de risco para uma previsão de produção pois sempre há muita incerteza 

quanto a integridade do poço e no sucesso do workover (intervenções no poço para correção 

de alguma falha mecânica ou qualquer alteração do projeto inicial).  

Para a realização da predição, é necessário possuir dados de entrada importantes. 

Esses dados são obtidos por meio do histórico de desempenho do campo. Os principais dados 

são a taxa de óleo econômico (Economic oil rate), tempo de inatividade (downtime), taxa de 

óleo inicial (initial oil rate), fator de declínio (decline fator) Razão Gás-Óleo inicial (initial 

GOR), Razão Gás-Óleo médio (average GOR), vida do poço (well life) e probabilidade de 

falha do poço (well failure probability). 

Após todos esses dados de entrada ser inseridos, aplica-se a técnica de Monte Carlo 

para amostrar todas as distribuições de entrada e executar um número de iterações.  
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4.4 ANÁLISE DE RISCOS UTILIZANDO DA SIMULAÇÃO DE MONTE CARLO  
 

A analise de riscos está muito interligada a indústria de petróleo e gás, pois a maioria 

dos investimentos envolve riscos consideráveis e uma ampla gama de resultados potenciais 

para um projeto. Por isso, estes devem ser bem analisados e estudados para que, ao final de 

um projeto, exista um resultado positivo como o esperado no inicio do mesmo.  

Na perfuração de poços, por exemplo, há sempre a eminência da ocorrência de 

eventos inesperados e deve ser feito uma analise das consequências. Pode haver também 

possibilidade de falhas, envolvendo diretamente nos custos da plataforma. É então justamente 

por isso que utiliza-se da análise de risco. Na maioria dos casos, existe também uma incerteza 

nas estimativas de capital, nas reservas e em alguns critérios econômicos como o Valor 

Presente Liquido (VPL). A quantificação dessa incerteza com intervalos de valores possíveis 

e probabilidades associadas ajudam a todos a compreender os riscos envolvidos. 

São conhecidos dois métodos para a avaliação de risco, o método determinístico e o 

método probabilístico. Os métodos determinísticos (mais utilizados na área financeira) 

possuem a vantagem de serem simples e fáceis de rastrear, obtendo resultados únicos 

baseados em estimativas mais prováveis. Consistem na adição direta das reservas. Por 

exemplo, considerando duas reservas A e B, tem-se: 

• P90A + P90B = P90A+B 

• P50A + P50B = P50A+B 

• P10A + P10B = P10A+B 

 
É um método muito simples que despreza, principalmente, potenciais ganhos de 

efeito para o nível P90 de incerteza. 

Já os métodos probabilísticos, consideram todos os eventos possíveis, estabelecendo 

diversos resultados potenciais podendo assim investigar cada um deles. Na engenharia de 

petróleo, o método permite que o engenheiro considere toda essa gama de resultados 

potenciais para melhorar o processo de decisão, sendo muito importante também na avaliação 

de workovers. Para a indústria de petróleo, o P90 pode ser maior do que a soma aritmética dos 

diferentes P90. Da mesma forma, o P10 pode ser menor do que a soma determinística dos 

P10. O P50 se aproxima da média, não havendo diferença significativa na soma. Assim, pode-

se observar que: 
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• P90A + P90B ≥ P90A+B 

• P50A + P50B = P50A+B 

• P10A + P10B ≤ P10A+B 

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

de Monte Carlo para modelar o risco, realizando variações de custos, preços e taxas de acordo 

com distribuições e intervalos. Com isso, descobriu-se que a simulação de Monte Carlo 

produz melhores resultados do que outros métodos determinísticos e probabilísticos. 

À medida que engenheiros e geocientistas se acostumam com a integração de 

componentes de análise de risco, o modelo de prospecto de exploração incluirá estimativas de 

escopo para previsões de produção e despesas operacionais e de capital (Murtha, 1997). 

 

4.5  SIMULAÇÃO DE MONTE CARLO NA PETROFÍSICA 

 

A petrofísica está inteiramente preocupada com a redução da incerteza. Mesmo antes 

da perfuração de um poço já é possível determinar o seu potencial porém com uma incerteza 

elevada. Quando perfura-se o primeiro poço, essa incerteza é reduzida consideravelmente e, à 

medida que mais dados são coletados, a incerteza é reduzida ainda mais até chegar ao ponto 

de saber com muita certeza se uma nova perfuração é considerada economicamente viável ou 

não. Para o cálculo dessa incerteza deve-se sempre levar em conta a capacidade de 

armazenamento e a quantidade potencial de hidrocarbonetos produzidos no reservatório. Em 

uma interpretação petrofísica complexa há vários modos diferentes de aplicar a simulação de 

Monte Carlo.  

A Figura 4.9 mostra a saída de uma interpretação processada pela simulação de 

Monte Carlo, em que as linhas azuis escuras apresentam o caso base, ou a interpretação 

original, enquanto a distribuição de respostas possíveis em cada profundidade é mostrada em 

azul claro. 
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Figura 4.9: Exemplo do método de Monte Carlo de uma interpretação petrofísica. 

 

Fonte: Aldred, 2018 
 

Nesse exemplo, é possível observar os bons resultados da simulação de Monte Carlo, 

já que a linha, em azul escuro, praticamente passa por todos os pontos em azul claro que 

foram identificados, muito possivelmente, por amostras de testemunhos ou pela perfilagem do 

poço com a petrofísica.  
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5. APLICAÇÃO DE UM CASO REAL EM UM POÇO 
 

O objetivo deste trabalho é usar da simulação de Monte Carlo para analisar a 

incerteza dos resultados da permeabilidade encontrados na lógica fuzzy. Esta é usada para o 

processamento dos dados em conjunto com os dados reais de permeabilidade obtido através 

de dados de amostras (plug) retiradas de testemunho.  

O campo estudado é um reservatório carbonático heterogêneo localizado no sudoeste 

do Brasil e sua litologia é basicamente composta por calcário. A permeabilidade nas 

formações de carbonato não está relacionada apenas à porosidade, mas também depende do 

tamanho do grão, classificação, tamanho da garganta dos poros e quantidade de vugs (uma 

cavidade, vazios ou grandes poros em uma rocha) não consolidados, como discutido por 

Lucia (2004). Assim, para a aplicação desta técnica em um caso real, foi usado o conjunto de 

dados para este estudo composto por um conjunto de perfis de poços no intervalo de 5580 

metros a 5820 metros e um grupo de 81 dados centrais de permeabilidade obtidos por 

amostras obtidas de um testemunho, como mostrado na coluna 6 da Figura 5.1. 

O grupo de dados de entrada obtido da perfilagem de poços consiste em perfil de 

raios gama (GR, coluna 2), perfil de resistividade profunda (AT90) e de resistividade rasa 

(AT20) na coluna 3 mostrando altos valores de resistividade em 5585 metros. O perfil sônico 

(DTCO), encontra-se na coluna 4. Os perfis de densidade (RHOZ) e de nêutrons (NPHI) são 

exibidos na coluna 5 e os valores dos testemunhos de permeabilidade k na unidade de 

milliDarcy (mD) estão na coluna 6. A maioria dos dados do testemunho foi retirada da 

camada portadora de óleo, com a maioria dessas informações localizadas na parte superior do 

perfil. 

Antes da aplicação da lógica fuzzy ser realizada, uma interpretação preliminar é feita 

para avaliar o nível de radioatividade da formação de carbonato e da porosidade. Para as 

análises do nível de radioatividade foi utilizado do perfil de raios gama e do perfil de 

densidade junto ao perfil de nêutrons e posteriormente será feita, junto aos demais perfis, a 

análise da porosidade total e de saturação de água. 
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Figura 5.1: Perfil do poço e dados das amostras. 

 

Fonte: Autor, 2019. 
 

5.1 CÁLCULO DO NÍVEL DE RADIOATIVIDADE 
 

Primeiramente, é feita uma interpretação preliminar tomando como base uma análise 

do nível de radioatividade. Isto será realizado tomando como referência o volume de 

argilosidade mostrado pelo software para posteriormente conseguir realizar o cálculo da 

porosidade e da saturação da água.  

A seleção do módulo de volume de argilosidade é mostrado na Figura 5.2 onde pode-

se escolher as curvas dos registros usadas como dados de entrada. Foram selecionados os 

dados do perfil de raio gama e do perfil de densidade-nêutron pois são os dados mais 

adequados para o cálculo. 
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Figura 5.2: Início do cálculo do volume de argilosidade. 

 

Fonte: Autor, 2019 
 

Cada perfil selecionado na Figura 5.2 está representado pelas colunas na Figura 5.3. A coluna 
2 representa uma separação em 5 zonas, resultado da analise das respostas do volume de 
argilosidade obtidas tanto pelos dados do perfil de raios gama (VCLRG) quanto pelos dados 
do perfil densidade-nêutron (VCLND) da coluna 5. O indicador de radioatividade do Gama 
Ray VCLGR foi calculado usando a Equação 5.1 através da definição dos limites em linhas 
verticais verde e vermelho da coluna 3 para cada zona. 

                           (5.1) 

Do mesmo modo, o volume de radioatividade VCLND foi calculado usando a formula da 
equação 5.2, através da definição dos limites em linhas verticais verde e vermelho da coluna 
4.  

                                         (5.2) 
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Onde DC1, NC1, DC2 e NC2 são os valores de densidade nêutron para os valores sem 
radioatividade.  

A coluna 3 mostra o perfil Gama Ray com baixos valores de grau API (ao redor de 

30 GAPI) e, por tratar-se de carbonatos, foi assumido que não existe argila e que o cálculo 

realizado pelo software estaria representando apenas o nível de radioatividade da formação.     

Figura 5.3: Divisão da formação em zonas com base no nível de radioatividade. 

 

Fonte: Autor, 2019 
 

5.2 CÁLCULO DA POROSIDADE E DA SATURAÇÃO DA ÁGUA 
 

O passo seguinte a ser realizado envolve o cálculo da porosidade e da saturação da 

água. Os dados de entrada escolhidos foram os que estão selecionados na Figura 5.1, assim 

como a equação de cálculo da saturação da água, que foi escolhida o modelo de Archie. A 

Figura 5.4 mostra o menu do software mostrando os perfis que foram usados como dados de 
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entrada: nêutron (NPHI), densidade (RHOZ), sônico (DTCO), índice de absorção fotoelétrico 

(PEFZ), resistividade elétrica profunda (AT90), volume de argilosidade calculado de forma 

preliminar (VCL) e o gradiente de temperatura (TEMP).  Para a análise foi tomado como base 

a existência de três tipos de minerais: arenito (Sand) , calcário (Lime) e dolomito (Dol). 

Figura 5.4: Dados de entrada para o cálculo da porosidade e saturação da água. 

 

Fonte: Autor, 2019 
 

A Figura 5.5 mostra os resultados da interpretação para obter os parâmetros de 

porosidade e saturação de água, já separados pelas mesmas zonas obtidas através do cálculo 

da radioatividade, realizado de forma preliminar. A coluna 3 mostra os dados de GR,  a 

coluna 4 mostra as curvas de entrada da porosidade (nêutron, densidade e sônico), a coluna 5 

os valores da resistividade profunda, a coluna 6 as curvas de saturação de água. Nessa curva 

notamos que a zona 1, 2 e 3 corresponde a uma zona contendo hidrocarbonetos, a zona 4 
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corresponde a uma zona de transição e a 5 corresponderia a um aquífero. A coluna 7 as curvas 

de porosidade total e efetiva e, por fim, a coluna 8 a litologia, mostrando basicamente a 

predominância de calcário e, apenas na zona 4, mostrando um alto conteúdo de dolomito. O 

tracejado na cor verde claro representa a radioatividade, com valores baixos durante toda a 

profundidade. O software utiliza automaticamente os parâmetros padrão da fórmula de Archie 

para o calculo das saturações; para o calculo da litologia utiliza-se os dados do perfil 

densidade – nêutron através de correlações padrão. 

Figura 5.5: Resultado final da saturação da água (coluna 6), da porosidade (coluna 7) e da 
litologia (coluna 8). 

 

Fonte: Autor, 2019. 
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5.3 APLICAÇÃO DA LÓGICA FUZZY 
 

Para a aplicação da lógica fuzzy para os dados de permeabilidade, a mesma pode ser 

classificada como excelente, boa e ruim em relação aos valores de cutoff. Usando conjuntos 

difusos (fuzzy sets), cada valor será um membro de cada conjunto difuso para um grau de 

associação. Para a previsão de permeabilidade, os dados de permeabilidade dos testemunhos e 

os dados do registro do poço foram carregados no software IP. Como pode-se ver na Figura 

5.6, a opção logarítmica está selecionada apenas para a permeabilidade pois é justamente na 

permeabilidade que existe uma quantidade grande de valores. Transformar os dados pontuais 

em dados logarítmicos faz com que haja menos erro na hora da previsão da curva pela lógica 

fuzzy.  

Para este estudo de caso a melhor combinação para o uso da lógica fuzzy foi utilizar 

os dados do perfil de raios gama, resistividade AT90 (indução profunda), sônico, nêutron e 

densidade. Esses dados estão selecionados na Figura 5.6. Foram realizadas várias simulações 

anteriores a esta, selecionando os outros perfis disponíveis, como o sônico de onda secundária 

e o de resistividade rasa (AT20), as quais foram desconsideradas por gerarem uma maior 

margem de erro. Com isso, a combinação que gerou resultados com menor margem de erro 

foi a que aparece na Figura 5.6. 

A segunda aba da Figura 5.6, a opção discriminators, é usada para limitar algum 

dado de entrada ou o intervalo dos resultados. Esta opção não foi usada pois todos os dados 

disponíveis estão sendo utilizados no estudo de caso. Na terceira aba é onde cria-se o modelo 

da lógica fuzzy, demonstrado na Figura 5.7.  

A lógica fuzzy classifica os dados de permeabilidade em uma ordem crescente e, em 

seguida, os outros dados de curvas de entrada serão atribuídos de acordo com seus valores de 

permeabilidade para cada bin. Números de bin diferentes podem ser atribuídos e o resultado 

dependerá da quantidade deles. Assim, o número de bins depende também do intervalo dos 

dados de entrada (Ghafoori & Sajjadian, 2008). 
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Figura 5.6: Dados de Entrada para aplicação da lógica fuzzy. 

 

Fonte: Autor, 2019. 

Figura 5.7: Criação da lógica fuzzy e número de bins utilizados. 

 

Fonte: Autor, 2019. 
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Na figura 5.8 as linhas verticais em verde representam um desvio padrão sendo o 

ponto central (vermelho) o valor da média. O primeiro gráfico correspondente ao valor de 

permeabilidade (k), o qual os dados dos testemunhos não são contínuos, por isso não 

aparecem o desvio padrão no seu entorno.    

 

Figura 5.8: Cross plot da lógica Fuzzy. 

 

Fonte: Autor, 2019. 
 

Para fazer a previsão, o programa calcula primeiro a probabilidade difusa de que um 

perfil de entrada esteja em uma determinada posição. A seguinte equação é usada para isso: 

                               (5.3)                                                 

onde P(Cb) é a probabilidade que a curva C está no bin ‘b’, nb é o número de amostras no bin 

‘b’, C são os valores de entrada para a curva C, é o valor médio para a curva C, e é o 

desvio padrão da curva C para o bin ‘b’. 

As probabilidades para todas as curvas de entrada são então combinadas da seguinte 

forma:  

                                                          (5.4) 
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onde Pb é a probabilidade para o bin 'b' e P(Cnb) é a probabilidade para a curva Cn. A solução 
mais provável será o bin com a maior probabilidade (Senergy, 2014). 

Para estimar o erro da análise petrofísica no cálculo do volume de argilosidade, no 

cálculo da saturação da água e da porosidade e no cálculo da lógica fuzzy a simulação de 

Monte Carlo é aplicada.  

 

5.4 APLICAÇÃO DO MÉTODO DE MONTE CARLO  
 

Como mencionado anteriormente, a parte superior do perfil de resistividade (coluna 

3 da Figura 5.1), os valores elevados registrados correspondem à camada de hidrocarbonetos e 

a maioria dos dados das amostras correspondem a parte superior desta camada de carbonato. 

Os valores de permeabilidade variam de 0,01 a 1000 mD, como pode ser observado na coluna 

6 da Figura 5.1, e não há relação com sua parte inferior. Após a aplicação da lógica fuzzy, os 

resultados obtidos estão na Figura 5.9. 

A Figura 5.9 representa os dados de entrada utilizados para a aplicação da lógica 

fuzzy: perfil de raio gama (coluna 2), perfil de resistividade (coluna 3), perfil sônico (coluna 

4), perfil densidade e perfil de nêutrons (coluna 5) e a permeabilidade (coluna 6) . Nesta 

última coluna é mostrada a permeabilidade prevista pela lógica fuzzy (curva vermelha) 

juntamente com os dados reais do testemunho (pontos pretos) e é possível notar que há 

coerência entre os dois valores. A parte superior da curva prevista mostra uma grande 

variação nos valores de permeabilidade e esta informação é coerente quando comparada com 

os dados das amostras. Já na parte inferior existem poucos valores de permeabilidade, o que é 

consistente com os dados do testemunho. 

Finalmente, a simulação de Monte Carlo é aplicada para quantificar a incerteza dos 

resultados da permeabilidade obtidos pela lógica fuzzy, a incerteza dos dados da 

radioatividade e a incerteza dos dados da saturação da água.  

Quanto a permeabilidade, a Figura 5.10 mostra um histograma dos valores de 

permeabilidade após 500 iterações. Pode-se notar que o histograma segue uma distribuição 

normal como apresentado na Figura 4.2. 
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Figura 5.9: Comparação entre a permeabilidade encontrada nas amostras dos testemunhos e a 

permeabilidade encontrada na lógica fuzzy (coluna 6). 

 

Fonte: Autor, 2019. 
 

Figura 5.10: Histograma dos valores da permeabilidade utilizando da simulação de Monte 

Carlo após 500 iterações. 

 

Fonte: Autor, 2019 
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A Figura 5.11 apresenta o resultado resumido que fornece a saída em vários valores 

percentuais: P10, P50 e P90. Lembrando que P10 é uma probabilidade de 10% de que os 

valores previstos sejam iguais ou superiores à estimativa alta, P50 é uma probabilidade de 

50% de que os valores encontrados sejam iguais ou superiores à estimativa média e P90 é 

uma probabilidade de 90% de os valores serem iguais ou superiores à estimativa baixa. 

Figura 5.11: Resultados da simulação de Monte Carlo. 

 

Fonte: Autor, 2019. 
 

Na primeira coluna da Figura 5.11, a profundidade é apresentada em metros. A 

segunda coluna mostra uma divisão em 5 zonas com base em uma interpretação preliminar já 

utilizada para o cálculo do volume de radioatividade e da porosidade e saturação da água. Na 

zona 1 podem ser observados valores irregulares de permeabilidade, as zonas 2 e 3 são 
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caracterizadas pelo aumento e diminuição dos valores de permeabilidade, a zona 4 mostra 

valores constantes e a zona 5 é caracterizada pela ausência de dados do testemunho. Na 

coluna 3 têm-se os valores da permeabilidade do testemunho (pontos azuis) e o resultado da 

aplicação da lógica fuzzy (curva em vermelho).  

As outras colunas foram obtidas pela aplicação do método de Monte Carlo como 

uma função dos parâmetros de probabilidade P10, P50 e P90 nos resultados obtidos pelos 

cálculos da lógica fuzzy (coluna 4), da radioatividade (coluna 5) e da saturação da água 

(coluna 6). Na coluna 4, observa-se que na zona 1 e no topo da zona 2 há pouca 

confiabilidade nos resultados obtidos, diferentemente das zonas 2, 4 e 5. Na coluna 5, o 

método de Monte Carlo foi aplicado nos perfil de radioatividade e as melhores respostas 

correspondem aos menores valores de radioatividade (área amarela). Finalmente, na coluna 6, 

foi aplicado o método de Monte Carlo no cálculo de saturação da água (utilizando da relação 

de Archie), resultando em altos valores de saturação de água na parte inferior (parte inferior 

da zona 4 e zona 5). 
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6. CONCLUSÃO  
 

As formações carbonáticas caracterizam-se por sua complexidade nas medidas dos 

parâmetros petrofísicos de porosidade e permeabilidade, pois sabe-se que os carbonatos 

apresentam uma variação nos tipos de porosidade já que sua origem depende de processos 

diagenéticos, químicos e tectônicos. Nesse trabalho, a faixa de variação dos valores de 

permeabilidade foi de 0,01 mD à 1000 mD e não identificou-se uma correlação definida 

mesmo em uma mesma profundidade, provando a complexidade do próprio carbonato. Além 

disso, pode ter ocorrido erros na medição do testemunho, porém, comparando os resultados, 

as respostas obtidas foram bastante coerentes. 

O uso da lógica fuzzy provou ser uma ferramenta adequada para o estudo de dados 

complexos e é uma aplicação de técnica estatística reconhecida. A previsão de permeabilidade 

para essa formação complexa resultou em um bom ajuste, levando em consideração os dados 

de testemunho como referência. Para avaliar a predição da lógica fuzzy, foi utilizado da 

técnica de Monte Carlo, com resultados importantes na escolha das melhores estimativas para 

cada zona para os cálculos da permeabilidade e da saturação.  

Para melhorar os resultados deste trabalho, sabe-se que quanto mais análises de 

testemunho melhor serão os resultados, pois, com isso, mais dados são observados e menos 

erros usando da programação de um software são cometidos. Mas, para isso, mais 

investimento é necessário e nem sempre as empresas estão dispostas a investir na aquisição de 

testemunhos. Sendo assim, estudos em programação nas análises probabilísticas para 

melhoras de resultados vão ser cada vez mais frequentes.  

A simulação de Monte Carlo e a lógica fuzzy já possuem seus estudos na área da 

petrofísica bem consolidados, mas quanto mais estudos realizados na área, melhor para a 

análise de tomada de decisão. Uma continuação desse trabalho pode ser no estudo de redes 

neurais, ou na aplicação de neuro-fuzzy para posterior aplicação de Monte Carlo, assim como 

um estudo mais detalhado para cada zona definida preliminarmente. Então quanto maior o 

número de interpretações, análises, iterações, probabilidades, ou seja, qualquer modelo de 

estudo em softwares dedicados a análise de risco, melhor será o resultado final esperado pelos 

engenheiros de petróleo e geocientistas. 
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Com base neste trabalho, foi elaborado um artigo cujo conteúdo foi aceito para ser 

apresentado no 16º Congresso Internacional de Geofísica, a ser realizado no Rio de Janeiro 

dos dias 19 à 22 de Agosto de 2019 (ver Apêndice A). 
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