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Resumo - Grandes projetos de desenvolvimento de campos de petróleo demandam vultosos 
investimentos. Assim sendo, métodos para administração de carteiras de campos (portfólios) e técnicas 
de otimização são cada vez mais importantes na industria de petróleo e gás. O objetivo deste artigo é 
investigar o desempenho de Algoritmos Genéticos associados a um método multi-critério para a 
seleção de portfólios de produção de petróleo e gás. O algoritmo proposto foi testado em carteiras com 
16 e 32 projetos e os resultados obtidos mostram que o Algoritmo Genético proposto é capaz de 
otimizar os objetivos do problema de seleção de portfólios. 
 
Palavras-chave: Algoritmos Genéticos, Seleção de Carteiras de Projetos; Multi-critério, Petróleo 
e Gás. 
 
Abstract – Due to large investments to explore oil and gas fields, methods to manage and to optimize 
the portfolios of these fields are becoming more important in the oil industry.  This article investigates 
the performance of Genetic Algorithms, associated with a multi-criteria method, to optimize oil and 
gas exploitation portfolios. The proposed algorithm has been tested in portfolios with 16 and 32 
projects and the results showed the effectiveness of the genetic algorithms in this problem. 
 
Keywords: Genetic Algorithm, Portfolios, Multi-Criteria, Oil and Gas. 
 
1. INTRODUÇÃO 
 
A incorporação de novas metodologias e softwares no setor de petróleo e gás abrange um 
desenvolvimento tecnológico em diversas áreas do conhecimento, tais como: análise econômica e 
financeira, simulação de reservatórios, computação e técnicas de otimização multidimensional e 
intertemporal, processo de refino, planejamento da produção de derivados, que são de grande 
relevância para o setor. 
 
Companhias de petróleo ou agência reguladoras estão constantemente enfrentando situações em que 
devem decidir onde o capital deve ser aplicado. Grandes projetos de desenvolvimento de campos de 
petróleo demandam vultosos investimentos. Assim sendo, a otimização dos projetos tem um grande 
impacto econômico na Petrobras e no setor petróleo/upstream de uma maneira geral. Esse impacto 
deve-se a possíveis reduções nos investimentos, aumentos na receita, diminuição do custo operacional, 
etc. Uma melhoria de 1% em qualquer um desses itens já significaria um ganho financeiro muito 
elevado. 
 



 XXXIV SIMPÓSIO BRASILEIRO DE PESQUISA OPERACIONAL  –  8 a 11 de novembro de 2002, Rio de Janeiro/RJ
A PESQUISA OPERACIONAL E AS CIDADES SBPO

Tradicionalmente, para avaliar cada alternativa de investimento num campo de petróleo, procura-se a 
alternativa com maior Valor Presente Líquido (VPL), sendo a melhor alternativa aquela de maior 
VPL. A equação do VPL nesse caso pode ser descrita como: 

DqPBVPL −=  (1) 

onde q é qualidade econômica da reserva, P é o preço do petróleo, B é o tamanho estimado da reserva 
e D é o investimento para desenvolvimento. Esta fórmula é aplicável quando todos seus termos são 
conhecidos (valores determinísticos). Todavia, todos estes parâmetros apresentam incertezas 
associadas, o que torna o problema de difícil solução. 
 
O presente artigo aborda a questão da obtenção do maior Valor Presente Liquido (VPL) sob incerteza. 
Seu objetivo principal é analisar e desenvolver algoritmos genéticos para determinar uma carteira 
(portfólio) eficiente, composta por uma seleção de projetos de produção de petróleo. Utiliza-se um 
modelo de otimização multi-critério pelo fato dessas carteiras serem avaliadas sob três aspectos . 
 
O artigo organiza-se da seguinte forma: Na Seção 2 apresenta-se a teoria sobre seleção de portfólios. 
Na Seção 3 é descrito o problema a ser tratado. Na Seção 4 propõe-se uma possível solução para o 
problema. Esta solução associa algoritmos genéticos a um método de otimização multi-critério, 
denominado Modelo de Minimização de Energia Modificado. Na Seção 5 apresentam-se os resultados 
do testes realizados e finalmente a Seção 6 refere-se às conclusões finais. 
 
2. SELEÇÃO DE PORTFÓLIOS 
 
Uma questão primordial é identificar o portfólio ótimo. Entretanto, nem sempre está claro o que 
significa ser um portfólio ótimo para uma empresa. Uma grande quantidade de elementos que compõe 
o portfólio deve ser considerada: Qual portfólio proporciona o maior retorno? Ele é viável? Atende as 
metas de produção? Satisfaz as restrições de desenvolvimento? Estas considerações, dentre outras, 
tornam não-trivial a determinação do que é um portfólio ótimo. Levam a uma série de outras 
indagações relacionadas ao tratamento que se dispensará ao risco: Qual a definição de valor? O custo 
do projeto é realmente conhecido? Pode-se determinar quanto o projeto irá produzir? Valor é 
independente ao risco? O que é risco? (McVean, 2000). 
 
É muito importante entender como a definição do que é risco afeta a escolha do portfólio. Neste 
contexto propõe-se estudar a seleção de carteiras de campos de produção de petróleo e gás. Uma 
carteira eficiente deve levar em consideração não somente as variáveis-chave de cada campo, como 
preço do petróleo, produção e capital, mas também as incertezas associadas a cada variável.  
 
A moderna teoria de carteiras surgiu quando Harry Markowitz publicou o artigo Portfolio Selection 
(Markowitz, 1959). Sua grande inovação consistiu em relacionar o retorno esperado, e o risco, medido 
pelo desvio padrão de cada carteira de títulos, considerando o grande número de combinações 
possíveis de títulos que poderiam compor uma carteira e, a partir daí, traçar a curva do conjunto das 
combinações eficientes de carteiras (Fronteira de Eficiência). Um portfólio é dito na Fronteira de 
Eficiência ou dominante se: 
 

• Para um dado retorno (VPL), não existe nenhum outro portfólio com menor risco; ou  
• Para um dado risco, não existe outro portfólio com maior retorno. 

 
A Figura 1 ilustra a Fronteira de Eficiência e relaciona uma medida de retorno com uma medida de 
risco. 
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Figura 1: Portfólios Dominantes e Fronteira de Eficiência 
 
Na Figura 1, podemos  observar  6 portfólios, A,B,C,D,E e F. Comparando os portfólios D e F, pode 
se observar que o portfólio D é dominante sobre F, pois para o mesmo valor de retorno, o portfólio D  
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7) Repita os passos 1 a 6 m vezes. 
 
O resultado é uma curva de freqüência de VPL do portfólio. No nosso caso, o valor de m foi fixado 
em 100.  
 
Uma vez obtida a função de distribuição do VPL de cada portfólio, são determinados 3 cálculos 
estatísticos: o primeiro é a média amostral, que chamaremos de VPL; o segundo cálculo é o desvio 
padrão amostral e o terceiro é o P90. Segundo os termos empregados na indústria de petróleo, o P90 
representa a probabilidade de 90 % que o valor real do VPL seja superior ou igual ao valor do P90 
calculado. Deseja-se, neste caso, projetos que possuam ao mesmo tempo maior VPL e maior P90 e 
menor desvio padrão. A Figura 2 ilustra a Fronteira de Eficiência VPL vs Desvio Padrão e a Figura 3 a 
Fronteira de Eficiência VPL vs P90. 
 

      
Figura 2: Fronteira de Eficiência VPL vs. Desvio Padrão        Figura 3: Fronteira de Eficiência VPL vs. P90 

 
Os desafios neste problema são: 

• Como gerar a fronteira de eficiência? A determinação do número de portfólios possíveis é um 
problema NP completo e, para cada portfólio, deve-se executar a Simulação de Monte Carlo. 

• Como selecionar os melhores portfólios segundo as medidas de risco, ou seja, dominantes 
segundo os critérios de maximizar o VPL, minimizar desvio padrão e maximizar P90. No problema 
exemplificado acima, existem 940 portfólios dominantes, qual deles seria o mais adequado aos 
critérios do decisor? 

 
4. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO 
 
Problemas de otimização complexa/combinatorial que precisam considerar uma série de restrições são 
problemas típicos para aplicação de Algoritmos Genéticos (AG). Uma carteira de projetos (portfólio) 
deve ser selecionada dentro de um grande número de combinações de possíveis portfólios que podem 
ser formados. Alguns autores como Fichter (2000) e McVean (2000) propõem algoritmos genéticos 
para a solução deste tipo de problema. Os trabalhos de Coello,  Horn (1997) e de Fonseca e Fleming 
(1995) mostram a possibilidade de associar modelos de otimização multi-critério aos algoritmos 
genéticos.  
 
Neste artigo será desenvolvido um Algoritmo Genético para solucionar o problema da seleção de 
portfólios associado a um método multi-critério. A seção 4.1 mostra características deste AG, a seção 
4.2 elenca os objetivo a serem perseguidos, a seção 5.3 descreve a metodologia de solução do 
problema enquanto que a seção 4.4 descreve o método multi-critério. 
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4.1 Estrutura do Cromossomo: 
 
Utiliza-se um cromossomo binário para representar cada portfólio. Cada posição do cromossoma 
corresponde ao número de um projeto. A Figura 3 mostra que para este determinado cromossomo 
(portfólio), serão selecionados os projetos 2,3,6,7,..., 15. A escolha da representação binária deve-se ao 
fato que se deve investir totalmente num projeto (valor do gene 1 no cromossoma) ou não investir no 
projeto (valor 0 no cromossoma). Não é possível investir parcialmente num projeto.  
 
 
0 1 1 0 0 1 1 ... 100 000 

 
1 2 3 4 5 6 7 ... 499 500 

 
Figura 4: Representação do Cromossomo 

 
4.2 Função de Avaliação 

 
Os algoritmos genéticos neste problema têm como objetivo: 

 
VPL: Deseja-se maximizar o Valor Presente Liquido da Carteira. 
Desvio Padrão: Deseja-se minimizar o Desvio Padrão.  
P90: É desejável que a Carteira tenha um P90 maior possível. 
 
4.3 Algoritmo a seguir 

 
1. Obter as curvas de distribuição de probabilidades de VPL e de investimento de cada projeto. 
2. Representar os portfólios geneticamente. 
3. Evoluir geneticamente (crossover e mutação) 

3.1. Avaliar  os portfólios 
3.2. Adição geométrica dos projetos.  
3.3. Determinar o VPL, Desvio Padrão e P90 do portfólio. 

4. Avaliar usando o método multi-critério. 
5. Atualizar pesos do multi-critério a cada N gerações. 
6. Voltar para 3. 
7. Repetir até atingir o critério de parada (n.º gerações, parada na evolução, etc.) 
 
Em nosso algoritmo, a função multi-critério é avaliada pelo Método de Minimização de Energia 
(Zebulum, 1999). 
 
4.4 Minimização de Energia(MME-modificado) 

 
A estratégia do método de minimização de energia procura, em primeiro lugar, resolver a principal 
inconveniência do método de agregação de objetivos, a escolha dos pesos de cada objetivo. Além 
disso, também estão incorporadas ao algoritmo as especificações do usuário, o que não é realizado de 
forma trivial com as técnicas que buscam o conjunto Pareto Ótimo (Fronteira de Eficiência). O método 
descrito a seguir é projetado dentro do contexto dos algoritmos genéticos e tem como característica 
básica a atualização dos pesos ao longo do processo evolucionário de forma a dar maior prioridade aos 
objetivos menos satisfeitos pela população de soluções em geral. 

 
A equação de agregação de objetivos é formulada da seguinte forma: 
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Onde: 

iw  é o respectivo peso associado ao objetivo i 

ie  corresponde ao erro da avaliação da solução para um dado objetivo i. 
p define a forma como a distância entre vetores será medida. 
 

Para que esta avaliação seja coerente, é imprescindível que os erros ie sejam normalizados para 
valores comparáveis entre si. Para tanto, é necessário que se perceba também que uma normalização 
adequada deve, para um determinado objetivo i , considerar o valor da avaliação if  de cada solução 
com relação ao espaço de busca existente para este objetivo. Desta forma, deseja-se que a melhor 
avaliação possível para um objetivo i proporcione ie =0, e a pior avaliação possível fornecendo ie =1. 

 
A normalização dos erros é dada pela seguinte equação. 

 

ii

ii
i avgbest

fbeste
−
−

=    (3) 

 
onde  

ibest  corresponde à melhor avaliação encontrada até o momento para o objetivo i. 

iavg  corresponde à avaliação média da população para este objetivo. 
 
Baseando-se na equação de atualização de pesos implementada no algoritmo de retropropagação do 
contexto de Redes Neurais Artificiais, a seguinte fórmula para o reajuste de pesos foi obtida para esta 
estratégia:  
 
 
Onde  
 
k1 e k2  são constantes de normalização cujos valores serão determinados conforme procedimento  
ilustrado a seguir. 
α é uma constante análoga ao termo de momento utilizado em redes neurais: introduz memória 
aumentando a estabilidade do sistema. 
ei,t  é o erro percentual.  
 
O calculo do erro percentual é considerado da seguinte forma: 
 

i

ii
ti user

fusere −
=,   (5) 

 
O algoritmo é inicializado através da escolha de valores inicias para os pesos, cuja soma é: 

∑
=

=
n

i
iwo wS

1
0,     (6) 

onde o valor de 0,wS  é inteiramente arbitrário, não influenciando no desempenho do sistema. 

tititi ekwkw ,2,11, ).1(.. αα −+=+
(4) 
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Resta então determinar os valores das constantes de normalização 1k  e 2k .  

 

te
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i
titw SkekS ,3

1
,3, == ∑
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 (7) 

 
onde: 

 

0

0
3

e

w

S
S

k =    (8) 

0eS  é a soma dos erros obtidos na primeira geração. 3k  é uma constante de proporcionalidade que 
leva em conta o efeito da escolha do valor de woS . Para que a soma dos pesos obedeça à relação 
acima, as constantes de normalização devem assumir os seguintes valores: 
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  (9) 

 
5. SÍNTESE DOS RESULTADOS E CONCLUSÕES 
 
Para cada projeto de exploração e produção de petróleo e gás foi criado aleatoriamente uma 
distribuição de probabilidade F com 200 dados, segundo as distribuições propostas por McVean 
(2000). Foram feitos testes em dois conjuntos de dados, o primeiro composto por 16 projetos (que 
formam  162 -1 portfólios possíveis) e o segundo composto por 32 projetos (que formam  322 -1 
portfólios possíveis). 
 
As Figuras 5, 6, 7, 8 e 9 referem-se ao conjunto de dados composto por 16 projetos. Na Figura 5, 
observa-se a avaliação de todos os portfólios segundo os critérios de VPL e de desvio padrão. Para 
facilitar a visualização, somente são apresentados os melhores portfólios, desprezando os portfólios de 
baixo desempenho, que estariam localizados na parte superior e esquerda da figura. Neste caso, 
deseja-se obter o maior VPL possível e o menor desvio padrão. Os pontos assinalados por um círculo 
vermelho mostram o melhor indivíduo (portfólio) encontrado em cada geração do algoritmo genético. 
O quadrado verde mostra o melhor indivíduo na última geração. Este indivíduo é dominante, ou seja, 
pertence à Fronteira de Eficiência segundo os critérios de VPL e Desvio Padrão. 
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Figura 5 – Avaliação dos portfólios, critérios VPL x Desvio Padrão 

 
 
A Figura 6 apresenta a mesma análise da figura anterior, desta vez comprando-se os critérios de VPL e 
de P90. Deseja-se obter o maior VPL e P90 possíveis. Existe ainda uma terceira análise que pode ser 
feita para este problema, que compara P90 e Desvio Padrão. O número de portfólios dominantes neste 
problema, segundo cada um dos três critérios, tomados 2 a 2, é de 940 portfólios – um portfólio 
dominante segundo um par de critérios não necessariamente é dominante segundo outro par de 
critérios. Conforme pode ser visto na Figura 6, o melhor indivíduo da última geração do algoritmo 
genético não é dominante segundo os critérios de VPL e P90, mas tem valores muito próximos ao 
indivíduo dominante.Deve-se destacar que não existe nenhum indivíduo que seja dominante segundo 
os 3 pares de critérios. 
 

 
Figura 6 – Avaliação dos portfólios, critérios VPL x P90 
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As Figuras 7, 8 e 9 mostram o comportamento dos objetivos durante 100 gerações. Em todos os 
objetivos, a convergência do algoritmo foi encontrada na 72.a geração. Na Figura 7 verifica-se que o 
VPL está sendo maximizado ao longo do tempo. Na Figura 8 observa-se que o valor do desvio padrão 
foi minimizado ao longo do processo evolucionário. Na Figura 9 vê-se o comportamento do objetivo 
P90.   
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Figura 7 – Evolução do algoritmo, 16 projetos, critério VPL 
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Figura 8 – Evolução do algoritmo, 16 projetos, critério desvio padrão 
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Figura 9 – Evolução do algoritmo, 16 projetos, critério P90 

 
Observa-se ainda a piora de um objetivo em algumas gerações, porém, isto se deve a tentativa de 
melhorar o resultado em outro objetivo. O algoritmo atualiza dinamicamente os pesos relativos 
associados a cada objetivo. Um objetivo que tenha uma má avaliação numa geração pode ter seu peso 
relativo aumentado numa geração futura, tentando, assim, melhorar sua avaliação. 
 
Foram também realizados testes com portfólios compostos por até 32 projetos e os resultados 
mostraram também uma convergência rápida, com tempo de execução inferior a 5 minutos (Pentium 
III). 

 
Na Tabela 1 são apresentados os parâmetros do Algoritmo Genético proposto.  
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Tamanho da População 200 
Número de Gerações 100 
Taxa de Crossover 75% 
Taxa de Mutação 1% 
Steady State 20% 

Tabela  1: Parâmetros do AG 
 
8. CONCLUSÃO 
 
Neste artigo foram utilizados algoritmos genéticos como uma forma de representação e avaliação de 
seleção de carteiras de campos de produção de petróleo e gás sob incerteza. Além disso, foi usado o 
Método de Minimização de Energia para a ava


