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RESUMO 

As curvas de declínio são até hoje uma maneira muito eficaz de poupar importantes recursos 

para obtenção de resultados, sem, entretanto, dispensar a qualidade dos resultados. Apesar de 

que existem outras ferramentas mais modernas, o fato de que as curvas de declínio utilizam a 

experiência adquirida ao longo da fase de produção do campo para poder representar a 

tendência de produção, tornam o seu uso uma eficaz alternativa para diversos tópicos na 

indústria do petróleo, como estimativa de reservas, ajuste de histórico e previsão de produção. 

O presente trabalho busca utilizar Long Short-Term Memory (LSTM) para realizar a previsão 

da produção de um poço real de um campo no Mar do Norte. Em seguida, foi realizado a análise 

por curva de declínios, a fim de criar um modelo de comparação com o algoritmo desenvolvido 

inicialmente. No final, parametrizou-se o modelo LSTM para observar até que ponto seria 

possível diminuir a informação utilizada para alimentar o modelo e ainda assim obter bons 

resultados, e finalmente conclui-se que é possível realizar a predição acurada da produção de 

um poço de petróleo, e usá-la como base de complementação para os outros métodos de declínio 

apresentados para melhor entendimento do comportamento da produção. 

 

 

Palavras-chave: machine learning, análise da curva de declínio, perfil de produção. 
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ABSTRACT 

Decline Curves are still today a very efficient way of sparing important resources to obtain 

results, without, that is, dismissing their quality. Even though there are several modern tools, 

because of the fact that decline curves utilize the experience acquired throughout the production 

phase of the oil field to represent the tendency which is expected in the near to medium term 

future, the process is a very feasible alternative to solve diverse topics in the petroleum industry, 

such as reserves estimation, history matching and production preview. 

The present work seeks to utilize Long Short-Term Memory (LSTM) to carry-out the prediction 

of production from a real well at the North Sea. Following, a Decline Curve Analysis was 

performed with the goal of creating a comparison model for the algorithm developed initially. 

Finally, the LSTM was parametrized to observe up to which point it would be possible to 

decrease the utilized information to feed the model and still obtain good results, and then it was 

concluded that it’s possible to accurately predict the production from a well and utilize it as a 

complement with other decline methods for better understanding of the production’s behaviour. 

 

 

Keywords: machine learning, decline curve analysis, production profile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

 

 

LISTA DE ILUSTRAÇÕES 

Figura 1: Previsão e produção real do poço de teste selecionado por Cao et al. (2016). ......... 16 

Figura 2: Previsão baseado em dados fornecidos de teste para um novo poço planejado. ...... 16 

Figura 3: Curva típica de permeabilidade relativa versus saturação de água. .......................... 21 

Figura 4: Curva IPR versus VFP. ............................................................................................. 22 

Figura 5: Comportamento de um mecanismo de gás em solução. ........................................... 24 

Figura 6: Mecanismo de Capa de Gás. ..................................................................................... 25 

Quadro 1: Produção de Petróleo do Brasil por ambiente. ........................................................29 

Figura 7: Dados de Cutbank consolidados por Arps para ilustrar um declínio exponencial. ... 33 

Figura 8: Dados de Arbuckle Lime consolidados Arps para ilustrar um declínio hiperbólico. 35 

Figura 9: Declínio Hiperbólico aplicado a Arbuckle................................................................ 37 

Figura 10: Localização do Campo. ........................................................................................... 40 

Quadro 2: Data de Entrada dos Poços do Campo. ....................................................................41 

Figura 11: Produção de Fluidos do Campo. ............................................................................. 42 

Figura 12: Colunas e Linhas disponíveis do Campo. ............................................................... 44 

Figura 13: Exemplo de Código para o wrangling. ................................................................... 44 

Figura 14: Informações sobre o dataframe 1. .......................................................................... 46 

Figura 15: Produção de óleo do 15/9-F-12 H. .......................................................................... 46 

Figura 16: Relação da choke com a Vazão. .............................................................................. 47 

Figura 17: Separação dos datasets. ........................................................................................... 49 

Figura 18: Resultado do R² das parcelas definidas. .................................................................. 49 

Figura 19: Resultado do R² modificado.................................................................................... 50 

Figura 20: Comparação entre previsão e realidade. ................................................................. 50 

Figura 21: Divisão do espaço de resposta. ............................................................................... 51 

Figura 22: Representação da árvore de decisão........................................................................ 52 

Figura 23: Comparação da variação de max depth. .................................................................. 53 

Figura 24: Modelo de predição de floresta aleatório. ............................................................... 55 

Figura 25: Esquema de uma Rede Neural Biológica. ............................................................... 56 

Figura 26: Esquema típico de uma ANN.................................................................................. 58 

Figura 27: Exemplo de Função Sigmoide. ............................................................................... 59 

Figura 28: Exemplo de Classificação com função de ativação linear. ..................................... 59 

Figura 29: Exemplo de Classificação com função de ativação não-linear. .............................. 60 



10 

 

 

 

Figura 30: Relação entre a função perda e os pesos de entrada. .............................................. 61 

Figura 31: Representação gráfica da otimização de erro. ......................................................... 62 

Figura 32: Comparação do custo de treinamento de Adam perante outros algoritmos. ........... 64 

Figura 33: Exemplo de Dense Layers. ..................................................................................... 65 

Figura 34: Célula LSTM típica. ................................................................................................ 66 

Figura 35: Dados do poço de referência a serem utilizados. .................................................... 68 

Figura 36: Variação do percentual para treinamento do dataset e suas predições. .................. 69 

Figura 37: Comparação entre resultado LSTM e vazão real. ................................................... 69 

Figura 38: Declínio Exponencial aplicado em 15/9-F-12 H. .................................................... 70 

Figura 39: Declínio Exponencial e Hiperbólico aplicado ao poço. .......................................... 71 

Figura 40: Comparação entre as Metodologias. ....................................................................... 72 

Figura 41: Visão macroscópica da comparação entre metodologias. ....................................... 72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

 

 

LISTA DE ABREVIAÇÕES 

 

ANP - Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis 

ANN - Artificial Neural Network 

EQM – Erro Quadrático Médio 

SDCD - Sistema Digital de Controle Distribuído 

IPR - Inflow Performance Relationship 

KNN - Kth Nearest Neighbour 

LSTM - Long Short-Term Memory 

MSE – Mean Squared Error 

NPD - Norwegian Petroleum Directorate 

PRMS - Petroleum Resources Management System 

PVT – Pressão, Volume e Temperatura 

RL - Regressão Linear 

RNA – Redes Neurais Artificiais 

SEC - Securities and Exchange Commission 

SPE - Society of Petroleum Engineers 

VFP - Vertical Flow Performance 

WOR - Water Oil Ratio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

 

 

LISTA DE SÍMBOLOS 

 

1P - Reservas Provadas 

2P - Reservas Prováveis 

3P - Reservas Possíveis 

a - Índice de Declínio 

bbl - Barril de Petróleo 

bbl/d - Barril de Petróleo por Dia 

Bg - Fator Volume Formação 

Bgi - Fator Volume Formação Inicial 

Ct - Dados de Retorno do Estado de Longa Duração 

d - Diâmetro 

dq - Diferença de Vazão 

dt - Diferença de Tempo 

G - Volume de Gás no Reservatório 

IP - Índice de Produtividade 

MMm³ - Milhão de metros cúbicos 

n - Razão de Mudança do Declínio com Respeito ao Tempo 

Np - Produção acumulada de óleo 

P - Pressão de fluxo no fundo do poço 

Pwf - Pressão n 

q - Vazão 

qi - Vazão Inicial 

R² - Coeficiente de Determinação 

Swi - Saturação de Água Inicial 

t - Tempo 

Vr - Volume 

Wo - Variável Não-Linear no Modelo ANN 

Ø - Porosidade 

 

 

 

 



13 

 

 

 

SUMÁRIO 

 

1. APRESENTAÇÃO DO TRABALHO .............................................................................. 14 

1.1. INTRODUÇÃO ......................................................................................................... 14 

1.2. RELEVÂNCIA E CONTEXTUALIZAÇÃO DO TRABALHO .............................. 15 

1.3. OBJETIVO ................................................................................................................ 17 

1.4. ESTRUTURA DO PROJETO ................................................................................... 17 

2. CONCEITOS FUNDAMENTAIS DE ENGENHARIA DE RESERVATÓRIOS .......... 19 

2.1. CURVAS DE POTENCIAL DE POÇO .................................................................... 19 

2.2. MECANISMO PRIMÁRIO DE PRODUÇÃO ......................................................... 22 

2.2.1. MECANISMO DE GÁS EM SOLUÇÃO ............................................................. 23 

2.2.2. MECANISMO DE CAPA DE GÁS ...................................................................... 24 

2.2.3. MECANISMO DE INFLUXO D’ÁGUA .............................................................. 25 

2.3. DEFINIÇÃO DE RESERVAS E IMPORTÂNCIA .................................................. 26 

2.4. MÉTODOS PARA ESTIMATIVA DE RESERVAS ............................................... 28 

2.5. CURVAS DE DECLÍNIO DE PRODUÇÃO ............................................................ 31 

2.5.1. DECLÍNIO EXPONENCIAL ................................................................................ 32 

2.5.2. DECLÍNIO HIPERBÓLICO.................................................................................. 34 

2.6. INTRODUÇÃO À MACHINE LEARNING ............................................................ 38 

3. PREPARAÇÃO DOS DADOS E CONTEXTUALIZAÇÃO .......................................... 40 

3.1. INFORMAÇÕES SOBRE O CAMPO ...................................................................... 40 

3.2. DATA WRANGLING ............................................................................................... 43 

3.3. IDEALIZAÇÃO DO MODELO ............................................................................... 47 

3.3.1. REGRESSÃO LINEAR (“RL”)............................................................................. 48 

3.3.2. REGRESSÃO POR ÁRVORE DE DECISÃO ...................................................... 51 

3.3.3. REGRESSÃO POR FLORESTA ALEATÓRIA (“RANDOM FOREST”) .......... 54 

4. TESTE DE MODELOS .................................................................................................... 55 

4.1. INTRODUÇÃO A REDES NEURAIS ARTIFICIAIS ............................................. 55 

4.2. CRIAÇÃO DA REDE NEURAL ARTIFICIAL ....................................................... 63 

4.3. MODELOS TEÓRICOS DE DECLÍNIO ................................................................. 70 

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO DO ESTUDO DE CASOS .......................................... 73 

6. CONCLUSÃO E SUGESTÃO DE MELHORIAS .......................................................... 74 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ..................................................................................... 76 



14 

 

 

 

1. APRESENTAÇÃO DO TRABALHO 

1.1. INTRODUÇÃO 

De acordo com Yamani (1990, apud FRIEDMAN, 2008, p.250) “A idade da 

pedra acabou, mas não por escassez de pedras, e a idade do petróleo irá acabar, e não 

será por escassez de petróleo”. Um dos muitos significados atribuídos a essa frase é a 

de que os recursos naturais são finitos, porém o que os torna mercadologicamente 

extintos não é a quantidade, e sim a utilidade na sociedade. Para a indústria do petróleo 

há, desde o começo de sua exploração, um crescente medo da escassez de recursos. 

Yergin (2011, p. 237) lembra do momento em que havia uma cisma entre os geólogos 

americanos, divididos entre dois grupos: os que afirmavam que o petróleo acabaria até 

1930 e os que acreditavam que ele continuaria a ser explorado e descoberto. 

Portanto, é evidente que desde o início do crescimento da indústria até o modo 

como ela se encontra atualmente, a noção de volume remanescente, ou volume original 

são conceitos fundamentais para a justificativa de qualquer investimento, especialmente 

quando considerando os inúmeros riscos e incertezas que o desenvolvimento de um 

campo de petróleo contém, pois os profissionais responsáveis por tal desenvolvimento 

não trabalham apenas com as dificuldades técnicas, mas também com a parte econômica 

de um projeto, sempre em busca de tornar o investimento mais rentável e eficiente. 

Uma destas muitas ferramentas que auxiliam os profissionais da indústria trata-

se da análise das curvas de declínio, que apesar da sua simplicidade, permitem uma 

análise qualitativa em relação ao perfil esperado de produção e estimativa de reservas 

remanescentes. 

Segundo Nasralla (2018), a Digitalização das atividades de upstream podem 

economizar até setenta e três bilhões de dólares nos próximos cinco anos para a indústria 

do petróleo, ao tornar mais eficiente a sinergia entre o equipamento, tanto software 

como hardware e as operações cotidianas. Isto complementa Williams (2019) em 

relação ao mesmo tópico, no qual afirma que a Internet of Everything (IoE) pode 

aumentar o PIB global em oitocentos e dezesseis bilhões de dólares até 2025, mostrando 

a importância e motivação da indústria de petróleo em adotar a digitalização.  

Ao acrescentar o uso de ferramentas clássicas como as curvas de declínio, com 

o uso de tecnologias digitais modernas, como é o caso do machine learning é possível 
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não somente aprofundar a análise da produção de um campo ou poço, senão adicionar 

valor à informação adquirida para aprofundar a tomada de decisão por parte dos 

profissionais envolvidos no desenvolvimento de um campo. 

1.2. RELEVÂNCIA E CONTEXTUALIZAÇÃO DO TRABALHO 

Há hoje em dia uma vertente em crescimento quando se fala em digitalização. 

As empresas de petróleo procuram cada vez mais migrar os seus dados, aquisições, 

análises 

e ferramentas, todas para o mundo virtual. Mas não é um movimento atual: desde 1950 

existem tentativas claras de se modernizar, quando por exemplo começou-se a utilizar 

Sistema Digital de Controle Distribuído (SDCD) para controlar refinarias e plantas 

relacionadas às atividades de refino (GENERAL ELECTRIC, 2018). Essa busca pela 

melhora contínua persistiu na estratégia das empresas de petróleo. 

Um exemplo moderno já falando sobre machine learning é o projeto levado a 

cabo pela Pioneer (JACOBS, 2018) que buscava aprimorar as estratégias de 

completação dos poços da empresa, e para tal, contratou cinco companhias de Data 

Science para competir entre si pelo melhor resultado. Dada a finalidade, utilizaram-se 

dados de mil e seiscentos (1.600) poços completados na Bacia do Permiana que produz 

hidrocarbonetos não-convencionais, utilizando-as para análise de Big Data. 

Um dos resultados foi que os algoritmos todos indicaram uma ação de aumentar 

a quantidade de água e areia utilizada para realizar os fraturamentos hidráulicos que 

torna possível a produção dos poços na bacia em questão, e posteriormente tal sugestão 

foi adotada pelos engenheiros. Como é possível observar, o uso do algoritmo terminou 

por complementar a análise dos engenheiros sobre as medidas necessárias a serem 

tomadas para otimizar a produção. 

Porém a principal inspiração para o trabalho atual foi levado a cabo por Cao et 

al. (2016), no qual utilizou-se o conceito conhecido como Artificial Neural Network 

(ANN) para criar um algoritmo que foi alimentado com informação real de um campo 

de hidrocarbonetos não-convencionais, escolhido principalmente devido à alta 

homogeneidade das condições de produção, e cujo objetivo final seria predizer a 

produção de novos poços e como seria o desempenho deles. 

O primeiro passo realizado por Cao et al. (2016) foi separar as informações 

grupos de treinamento e de teste, aproximadamente 80% e 20% respectivamente. Após 
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o algoritmo estar parametrizado, ele realizou a predição dos valores inseridos usando as 

relações matemáticas internas da ANN (Figura 1): 

Figura 1: Previsão e produção real do poço de teste selecionado por Cao et al. (2016). 

 
Fonte: Cao et al. (2016) (adaptado). 

Após ser realizada o treinamento, ele então procedeu para realizar a previsão de 

poços cujas informações não foram inseridas no algoritmo para treinamento, e 

posteriormente passou a realizar a previsão de novos poços fictícios baseados em testes 

de produção realizados no campo (Figura 2): 

Figura 2: Previsão baseado em dados fornecidos de teste para um novo poço planejado. 

 

Fonte: Cao et al. (2016) (adaptado). 

O que a indústria do petróleo procura no machine learning não é isentar o 

engenheiro de responsabilidade, ou substituí-lo, e sim complementar a análise, diminuir 

viés e aprimorar o tempo gasto para realizar atividades, permitindo uma maior eficiência 

tanto por parte do engenheiro como por parte da própria máquina. O crescimento da 

utilização do Big Data nas empresas não é exclusivo ao mundo do petróleo, e exibe a 
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importância que esse tópico ganhou nos últimos anos, e como se projeta para ser uma 

parte fundamental no desenvolvimento dos ativos no período futuro. 

1.3. OBJETIVO 

O principal objetivo desse projeto é a criação de uma Rede Neural Artificial de 

Long Short-Term Memory capaz de fornecer resultados precisos quantitativamente e 

qualitativamente, nas informações de declínio de um poço em um campo do Mar do 

Norte, e complementar com a análise de curvas de declínio que indicam a tendência do 

seu perfil de produção, para validar a utilização de tal metodologia na análise de curvas 

de declínio. A visão final é obter na união das duas metodologias previsão para um 

período de tempo limitado e o perfil geral do poço utilizando as teorias de J. J. Arps 

(1945). 

O campo de estudo teve o início de sua produção no ano de 2008, e perdurou até 

meados de 2016, acumulando ao redor de oito anos de vida útil, cujo pico de produção 

é estimado ser ao redor de cinquenta e seis mil (56.000) barris de petróleo por dia, com 

produção acumulada de aproximadamente sessenta e três (63.000.000) milhões de 

barris, com um óleo produzido de aproximadamente 30º API. 

Assim, como objetivos secundários são apresentadas comparações entre os 

diversos modelos de curvas de declínio utilizadas na indústria, além da curva de 

produção real do campo, para ter uma noção da precisão conseguida pelo algoritmo 

criado.  

O trabalho utiliza conceitos de engenharia de reservatórios, na parte que 

concerne à engenharia de petróleo, e de machine learning e data Science, na parte que 

incumbe à programação do algoritmo, todos conceitos que serão desenvolvidos e 

explicados mediante a linguagem de programação Python 3.0. 

 

1.4. ESTRUTURA DO PROJETO 

 

A estrutura do trabalho, excluindo o presente capítulo, se apresenta da forma a 

seguir: 

O capítulo 2 apresenta uma introdução a conceitos fundamentais da engenharia 

de reservatórios, necessários para o desenvolvimento do trabalho, como mecanismos 
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primários de produção, estimativa de reservas e curvas de declínio, e depois introdução 

à machine learning, finalizando com exemplos de modelos de regressão. 

O capítulo 3 contém uma breve introdução ao desenvolvimento e as informações 

principais sobre o campo em questão. Neste capítulo também se abordam todos os 

conceitos fundamentais de data science, como wrangling e apresenta-se quatro modelos 

típicos de regressão, aplicados ao poço mais adequado para servir como teste do modelo, 

primariamente para demonstrar a lógica por trás do método. 

No capítulo 4 é introduzido o conceito de Redes Neurais Artificiais, 

especificamente de uma rede LSTM com treinamento e teste nos dados selecionados 

anteriormente. Exibem-se as curvas de declínio por poços, tendo como base os 

algoritmos utilizados, e finalmente são estabelecidos os casos-base teóricos 

introduzidos no capítulo 2, de modo a definir limites superior e inferior para a janela do 

comportamento previsto para o algoritmo, explicando os parâmetros selecionados ao 

longo do tratamento e a justificativa por trás de sua escolha. 

O capítulo 5 conclui o desenvolvimento do trabalho, mostrando os resultados 

obtidos entre o algoritmo realizado e os modelos de curvas de declínio utilizados no 

poço em questão. 

O capítulo 6 finaliza o trabalho, realizando sugestões baseado nas lições 

aprendidas e observações realizadas ao longo do trabalho. 
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2. CONCEITOS FUNDAMENTAIS DE ENGENHARIA DE 

RESERVATÓRIOS 

 

2.1. CURVAS DE POTENCIAL DE POÇO 

 

Segundo Economides et al., (1993), um reservatório “consiste em uma ou várias 

unidades de fluxo geológicas”. Estendendo a noção física de um reservatório consiste 

em um corpo rochoso com uma determinada porosidade, isto é, a razão entre o volume 

poroso e o volume da rocha como um todo, preenchido por fluidos. Quando se perfura 

um poço, o principal fundamento físico que garante que o fluxo vá de um determinado 

ponto do reservatório para o poço perfurado, é a diferença de pressão existente entre 

ambos os pontos de referência.  

O que define principalmente a classificação de um reservatório é o fluido que 

ocupa o seu espaço poroso. Existem duas categorias maiores que podem ser 

destrinchadas em outras: reservatórios de gás e reservatórios de óleo (DAKE, 2005). 

Tipicamente, um reservatório de óleo é aquele cuja mistura de hidrocarbonetos 

atualmente se encontra em condições de pressão e temperatura acima da curva de bolha, 

o que significa que não houve vaporização dos componentes mais leves da mistura, 

existindo apenas hidrocarbonetos em estado líquido naquelas condições. Para esse tipo 

de reservatório de óleo, chamamos de reservatórios subsaturados (ROSA et al., 2011). 

Os reservatórios cuja mistura principal (economicamente ou volumetricamente) seja 

óleo, porém a pressão de saturação esteja abaixo do ponto de bolha, chamamo-nos de 

saturados. 

 Por sua vez, os reservatórios de gás comumente são aqueles cujos 

hidrocarbonetos, atualmente estão sob condições de pressão e temperatura abaixo das 

curvas do ponto de bolha, e por isso, o líquido encontra-se parcialmente vaporizado, 

podendo haver existência de mais de uma fase da mistura no reservatório. 

 Segundo Thomas (2004), “para que essas quantidades sejam estimadas (óleo, 

gás e água contidos nas formações), é necessário estabelecer que percentual do volume 

poroso é ocupado por cada fluido. Esses percentuais recebem o nome de saturação”. 

Utiliza-se o conceito de saturação para caracterizar, em termos percentuais, quanto do 

espaço poroso disponível de uma determinada rocha, é ocupado por poros contendo 

determinado fluido. Dessa maneira, quando pensamos em saturação, destrincha-se o 
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conceito para saturação de óleo, de gás e de água, separadamente, e que a soma dos três 

dê 100% do volume de fluidos contidos no volume poroso da rocha.  

 Devido a diferença de composição química dos três tipos de fluidos comumente 

encontrados em um reservatório, e da interação que cada um deles tem com a formação 

rochosa, devemos introduzir o conceito de permeabilidade, que é “o potencial, ou 

medida do potencial de uma rocha, de transmitir fluidos[...]”. Na hipótese de que apenas 

um fluido ocupasse o espaço poroso de uma rocha, esse valor encontrado receberia o 

nome de “permeabilidade absoluta” (THOMAS, 2004).  

 Porém, é praticamente impossível encontrar um reservatório ocupado apenas por 

um tipo de fluido. Nos casos reais, onde água e hidrocarbonetos ocupam os espaços 

porosos, e principalmente quando pensamos na diferença que existe de reologia entre 

óleo e água, é intuitivo que um deles vá fluir preferencialmente perante o outro, e esse 

fenômeno é o que chamamos de “permeabilidade efetiva”. Ainda há o conceito de 

“permeabilidade relativa”, que é o processo de normalizar os valores de permeabilidade 

de cada fluido, dividindo-os pela permeabilidade da formação, para cada fluido que 

ocupa o reservatório. 

 As curvas de permeabilidade relativa versus saturação de água (Figura 3) são 

comumente encontradas na literatura, e representam de forma numérica, como ocorre a 

preferência de fluxo de cada fluido, a partir do momento em que a produção inicia, e a 

saturação muda com o tempo: 
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Figura 3: Curva típica de permeabilidade relativa versus saturação de água. 

 
Fonte: Crain’s Petrophysical Handbook (2018) (adaptado). 

 

 Como já mencionado, o principal princípio básico de produção é a diferença 

de pressão entre o poço e o reservatório. Uma das ferramentas utilizadas para qualificar 

o potencial de produção de um poço perfurado se chama Índice de Produtividade (IP), 

e é a vazão do poço dividido pela diferença de pressão entre o reservatório e o poço 

(Equação 1): 

𝐽 =
𝑄

𝑃𝑒 − 𝑃𝑤𝑓
    (1) 

 

 Considera-se que o IP é um valor constante ao longo da vida produtiva do 

poço. Dessa maneira, a relação entre a pressão de fundo do poço (Pwf) e a vazão de 

produção, junto com a pressão de reservatório, acima do ponto de bolha, formam 

matematicamente uma linha reta (DAKE, 2005), compondo o gráfico que chamamos de 

Inflow Performance Relationship. 

 Enquanto o IPR é considerado como o potencial do poço, o VFP, sigla que 

representa Vertical Flow Performance é considerado “quanto o reservatório pode 

entregar” (ECONOMIDES et al., 1993). Um método comum e bastante utilizado pela 

indústria é o uso da curva de IPR versus VFP (Figura 4). Esse gráfico nos permite 

entender o comportamento do poço em relação à sua “surgência”, ou seja, capacidade 

de fluir sem auxílio de elevação artificial: 



22 

 

 

 

 

Figura 4: Curva IPR versus VFP. 

 
Fonte: Economides et al. (1993) (adaptado). 

 

 No exemplo exibido acima, existem dois pontos de encontro que são 

ressaltados: o primeiro é a relação original poço-reservatório, no qual a vazão resultante 

era inferior, e o segundo ponto, após algumas modificações na estratégia de produção, 

que resultaram em um encontro das curvas numa vazão maior.  

 O poço em questão exibido na figura trata-se de uma hipótese no qual ele seja 

“surgente”; isso significa que a energia necessária para produção, e a energia fornecida 

pelo sistema são suficientes para que ocorra produção de fluidos. Outra possibilidade 

relevante de ser mencionada seria que a curva do VFP estivesse acima da curva do IPR, 

o que significaria não haveria ponto de interseção entre as curvas, e, portanto, nenhuma 

vazão proveniente do poço até a superfície sem que haja uma influência externa para 

tornar realizável a produção. 

  

2.2. MECANISMO PRIMÁRIO DE PRODUÇÃO 

 

 Segundo Walsh e Lake (2003), recuperação primária “inicia com o 

descobrimento do campo até que as fontes de energia originais para expulsão do óleo 

não conseguem mais sustentar produção econômica”. Dessa maneira, considera-se que 
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um reservatório irá produzir principalmente devido a dois efeitos: descompressão e 

deslocamento de um fluido por outro. 

 É natural que a medida que os hidrocarbonetos sejam produzidos, a pressão do 

sistema como um todo decai, o que de forma geral altera o diagrama de fases do fluido 

contido no reservatório. Considerando um reservatório de óleo saturado, caso a pressão 

do reservatório diminua para abaixo da curva de pressão de bolha, o gás inicialmente 

solubilizado no óleo começará a vaporizar e expandir, preenchendo os poros 

anteriormente ocupados pelo próprio óleo. Quando a pressão decai, a rocha e o fluido 

expandem devido às suas compressibilidades individuais (AHMED, 2000).  

 Segundo Walsh e Lake (2003), existem primariamente cinco tipos de energia 

disponíveis para produção de um reservatório:  

• compressão de água e da rocha no reservatório;  

• compressão do óleo no reservatório; 

• compressão de gás no reservatório; 

• compressão da água continuamente em comunicação com o reservatório; e 

• energia gravitacional que causa o óleo e o gás se segregarem no reservatório. 

 A forma como o reservatório interage com essas energias, permite aos fluidos 

contidos em uma rocha-reservatório de vencerem as resistências oferecidas pelos canais 

porosos e serem produzidos. Existem três mecanismos primários de produção: gás em 

solução, capa de gás e influxo de água (ROSA et al., 2011).  

 

2.2.1. MECANISMO DE GÁS EM SOLUÇÃO 

 

Considerando a hipótese de que haja unicamente um fluido ocupando o 

reservatório, e definindo esse fluido como sendo óleo, sem entrar em contato com 

aquíferos ou de gás natural. Enquanto os fluidos se expandem, a tendência é que a 

porosidade da formação seja reduzida, o que termina por expulsar os fluidos contidos 

nos poros em direção à pressão inferior, no nosso caso da produção, o poço perfurado. 

Como a compressibilidade dos fluidos e da formação são baixas, a tendência é que a 

pressão no reservatório decaia rapidamente (AHMED, 2000). 

 Devido à produção dos fluidos, é esperado que os componentes mais leves no 

hidrocarboneto líquido sejam vaporizados, o que por sua vez também ajuda em expulsar 
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cada vez mais os fluidos contidos nos poros do reservatório. Quanto mais a pressão cai, 

mais o gás se expande e mais líquido é deslocado (ROSA et al., 2011).  

 Segundo Cole (1969), existem algumas características típicas que podem ser 

observadas num mecanismo de produção de gás em solução. A primeira delas é o 

declínio rápido da pressão no reservatório; aumento na produção de gás; e a terceira é a 

produção de água baixa devido a que na nossa hipótese não há aquífero ou quantidades 

relevantes de água (Figura 5): 

 

Figura 5: Comportamento de um mecanismo de gás em solução. 

 
Fonte: Ahmed (2000) (adaptado). 

 

2.2.2. MECANISMO DE CAPA DE GÁS 

 

Reservatórios com o mecanismo de capa de gás são aqueles identificados por 

terem em contato hidrocarbonetos em fase líquido e gás ocupando os espaços porosos 

da formação, devido a que a pressão do reservatório se encontra inferior à pressão de 

bolha requerida para solubilizar todo o gás no óleo. Graças à diferença de densidade 

entre ambas as fases, existe a segregação natural de ambas as fases, sendo que o gás 
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ocupa a parte superior do reservatório, e o líquido ocupando a parcela inferior dele 

(Figura 6): 

 

Figura 6: Mecanismo de Capa de Gás. 

 
Fonte: Ahmed (2000) (adaptado). 

  

 O que torna esse mecanismo eficiente é a expansão da capa de gás e a expansão 

do gás solubilizado no óleo a medida que é liberado (AHMED, 2000). Temos ainda 

Cole (1969) definindo que as características principais do mecanismo de capa de gás 

são a diminuição da pressão baixa, a depender do volume da capa de gás, a 

negligenciável produção de água, a crescente produção de gás e o declínio da produção 

de óleo. 

 

2.2.3. MECANISMO DE INFLUXO D’ÁGUA 

 

Na hipótese do gás em solução, consideramos que não havia contato com 

aquífero, o que tornava a manutenção de pressão ineficiente. No mecanismo de 

produção atual, inserimos a possibilidade de que um corpo de água esteja presente no 

reservatório. Segundo Ahmed (2000), ainda existe a possibilidade de que o corpo de 

água esteja rodeado por rocha impermeável, o que o torna um corpo único com o 
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reservatório de óleo. Ao corpo de água que preenche o espaço rochoso de uma formação, 

denomina-se “aquífero” (ROSA et al., 2011).  

A lógica do mecanismo ocorre porque a medida que o óleo é produzido, 

enquanto existe a redução de pressão e os fluidos começam a se expandir, a água contida 

no aquífero segue o mesmo comportamento e inicia uma invasão por parte da água em 

direção ao espaço previamente ocupado por óleo (ROSA et al., 2011). Essa expansão 

ajuda a manter a pressão interna do reservatório, o que por sua vez ajuda a manter os 

níveis de produção e prolonga a vida do reservatório. Contudo, à medida que a água 

começa cada vez mais a ocupar o espaço anteriormente preenchido por óleo, devido à 

diferença de viscosidade entre ambos os fluidos, a permeabilidade relativa de ambos 

começa a variar, e a tendência é que cada vez mais a produção de água aumente 

enquanto a de óleo decline. 

Dos mecanismos apresentados, o principal deles é definitivamente o influxo de 

água, primeiro porque para um reservatório de óleo é fundamental que a pressão seja 

mantida por mais tempo possível, já que isso significa que a pressão dos fluidos 

mantêm-se acima da curva do ponto de bolha, ou seja, o gás se mantém solubilizado 

mais tempo no óleo, diminuindo a sua viscosidade e facilitando o fluxo.  

 

2.3. DEFINIÇÃO DE RESERVAS E IMPORTÂNCIA 

 

Na seção anterior definimos a forma como reservatórios são produzidos, mas 

ainda resta uma questão a ser respondida: quanto pode ser produzido. A depender da 

fonte que seja consultada, o conceito da palavra “reserva” pode variar 

consideravelmente. Para a indústria de petróleo não poderia ser diferente, então é 

necessário escolher antes de mais nada um lugar para começar. A Agência Nacional de 

Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), solicita anualmente, até o dia 31 de 

janeiro, o Boletim Anual de Recursos e Reservas (BAR) de todos os campos de petróleo 

em território nacional (Art. 3º, Inciso 3 da Resolução ANP n.º 47/2014, de 3 de setembro 

de 2014).  

As informações constantes no BAR são sempre relativas ao ano anterior, e 

necessitam estar de acordo com o informado no Plano de Desenvolvimento (PD) e com 

os demais documentos relativos ao desenvolvimento e produção do campo. O conceito 

de reserva utilizado pela ANP é proveniente de uma publicação recorrente, uma parceria 
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entre a SPE, a American Association of Petroleum Engineers (AAPG), Society of 

Exploration Geophysicists (SEG) e outras instituições, intitulada de Petroleum 

Resources Management System (PRMS), cuja edição mais recente é datada no ano de 

2018.  

Nesse manual, é definido que reservas são: 

 

(...) aquelas quantidades de petróleo que são antecipadamente recuperáveis 

economicamente, por aplicação de projetos de desenvolvimento para 

acumulações conhecidas, a partir de uma certa data para o futuro, sob 

determinadas condições. Reservas devem satisfazer quatro critérios: serem 

descobertas, recuperáveis, economicamente viáveis e remanescentes, baseado 

no projeto de desenvolvimento aplicado. 

(PETROLEUM RESOURCES MANAGEMENT SYSTEM, 2018, p. 3, 

traduzido livremente) 

 

Dá-se especial foco na parte em que para o recurso ser considerado como 

“reserva”, deve passar pelo crivo da viabilidade econômica. Ou seja, não basta o 

operador ter descoberto uma determinada acumulação, ele só pode declarar aquela 

quantidade para os investidores e a agência reguladora, caso aqueles volumes sejam 

passíveis de explotação.  

Para mitigar as incertezas que existem na estimativa de reservas, no próprio 

PRMS, por exemplo, há uma classificação que é amplamente utilizada na indústria, 

baseada na probabilidade de recuperar volumes de petróleo, divididas em 1P, 2P e 3P, 

ou, respectivamente, Reservas Provadas, Prováveis e Possíveis (PRMS, 2018). As 

Reservas 1P são aquelas que por análise de dados como geofísica, geologia e outras 

ciências, carregam até 90% de certeza no que diz respeito à probabilidade do volume a 

ser recuperado é igual ou maior ao volume declarado. Reservas 2P e 3P, por sua vez, 

seguem o mesmo raciocínio aplicado às 1P, com a exceção de que o volume que se 

espera a recuperar, deve ter uma probabilidade, respectivamente, de no mínimo 50% e 

10%.   

Quando é declarado a reserva, entende-se que naquele momento no tempo, sob 

aquelas condições de mercado, tecnologia e indústria, a empresa considera o volume 

em referência como sendo possível e viável de ser produzido. A Petrobras, por exemplo, 

informou para os seus acionistas em 2018 que suas Reservas Provadas eram na ordem 
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de 12.415 bilhões de barris de óleo equivalente (PETROBRAS, 2018), utilizando os 

critérios da ANP, que espelha seus conceitos nas definições do PRMS. 

Reservas são um ponto fundamental para qualquer empresa com fins lucrativos, 

pois indicam quais são as previsões de produção a serem obtidos ao longo de um 

determinado tempo, e é óbvio, essas quantidades serão comercializadas e geraram renda 

para os acionistas e para a própria empresa. 

É relevante contextualizar a importância da certificação das reservas, e de que o 

valor informado pelas empresas é condizente com o que os métodos de cálculo e 

engenharia para estimativa de reservas. A própria ANP, por exemplo, dá-se a liberdade 

de a qualquer momento que decidir, solicitar que as quantidades declaradas sejam 

certificadas por parte de uma empresa independente (Art. 3º, Inciso 4, da Resolução 

ANP n.º 47/2014, de 3 de setembro de 2014).  

Esse tipo de medida ganhou muita relevância após o episódio ocorrido com a 

empresa Enron, fundada por Kenneth Lay em 1989 (BBC, 2002). Segundo a referida 

fonte, “(...) a comissão responsável pela fiscalização do mercado acionário americano, 

a SEC, começou a investigar os resultados da empresa. A Enron então acabou admitindo 

que havia inflado os seus lucros, o que rebaixou ainda mais o valor de suas ações” (BBC, 

2002). 

Segundo o Jornal Estadão (2002), acredita-se que o rombo deixado para os 

acionistas foi na ordem de US$1,5 bilhão, e para a economia dos Estados Unidos da 

América, um valor ao redor de US$13 bilhão.  

Por motivos como esse, órgãos como a U.S. Securities and Exchange 

Commission (SEC), mencionada pela BBC no artigo referenciado anteriormente, e 

agências reguladoras como a ANP, no caso mais próximo, são importantes para manter 

a credibilidade por parte da empresa em relação ao mercado, acionistas e o público em 

geral, para empresas estatais como a própria Petrobras.  

 

2.4. MÉTODOS PARA ESTIMATIVA DE RESERVAS 

 

Inicia-se a seção falando sobre economicidade. Segundo dados publicados pela 

ANP (ANP, 2018), em 2017, aproximadamente 95% da produção de petróleo do Brasil 

é oriunda do ambiente marítimo (Quadro 1): 
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Quadro 1: Produção de petróleo do Brasil por ambiente. 

 
Fonte: ANP (2018). 

 

O desenvolvimento tipicamente de ambiente marítimo, também denominado 

offshore, é comumente associado a grandes quantidades de petróleo produzidas, porém 

com a quantidade de investimentos necessários para torná-los tecnicamente viáveis, 

igualmente representativos. É estimado que o aluguel de uma sonda de perfuração capaz 

de perfurar a 7.500ft é de US$150.000 por dia (IHS MARKIT, 2019, porém, por 

exemplo, em 2015, chegou a atingir US$400.000 (IHS MARKIT, 2019).  

Quando se associa esse conhecimento ao fato de que no início do 

desenvolvimento dos campos do Pré-Sal brasileiro, o custo médio de perfuração de um 

poço era de aproximadamente US$1 milhão por dia, e que naquela época a Petrobras 

demorava cerca de cento e vinte e seis (126) dias (PETROBRAS, 2014), tem-se uma 

noção de como é necessário que o campo de petróleo tenha uma produção boa, e que as 

estimativas alcancem a realidade, para justificar o investimento. 

Para estimar reservas, apesar de não existir um método sobressalente, 

principalmente porque o momento no qual deseja-se estimar e os recursos disponíveis 

irão impor as condições para cálculo, utilizam-se principalmente quatro métodos gerais: 

analogia, análise de risco, método volumétrico e desempenho do reservatório (ROSA et 

al, 2011). O principal método, e aquele que se dá mais foco neste trabalho é o de 

desempenho de reservatório, porém, igualmente discutiremos os outros brevemente. 

O método de analogia é recorrente quando não há informação disponível sobre 

os reservatórios do campo, e a quantidade de poços perfurados é baixa. Essa técnica 

consiste, assim como o nome da técnica sugere, em utilizar casos (que se acreditam ser) 

análogos, tomando como base profundidade do reservatório, geologia de superfície e 

qualquer outra evidência disponível para análise.  

O método de análise de risco também é comumente utilizado anteriormente à 

perfuração de poços (ROSA, et al., 2011), e consiste em uma análise estatística sobre a 

utilização de análogos ao reservatório, sendo uma técnica aprimorada do método de 

analogia, no qual os resultados recaem sobre um espectro de possibilidades. 

Tabela 2.9 – Produção de petróleo, por localização (terra e mar, pré-sal e pós-sal), segundo unidades da Federação – 2008-2017

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

   663,274    711,881    749,952    768,469    754,407    738,713    822,928    889,666    918,731    956,928 4.16

Subtotal Terra       66,337       65,464       65,973       66,441       66,046       63,893       61,577       58,368       54,688       46,381 -15.19

Mar    596,937    646,417    683,980    702,028    688,361    674,820    761,351    831,298    864,043    910,547 5.38

17/16

%

Brasil

Unidades da 

Federação
Localização

Produção de petróleo (mil barris)
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O método volumétrico consiste na utilização de fórmulas e metodologias de 

cálculo que estimam, quantitativamente, o volume total recuperável em um reservatório. 

A principal equação utilizada necessita dados de saturação de fluidos (Swi), porosidade 

da formação (φ), volume da rocha (Vr) e fator volume formação (Bgi), conforme é 

possível ver na equação 2: 

𝐺 =
𝑉𝑟∅(1 − 𝑆𝑤𝑖)

𝐵𝑔𝑖
  (2) 

Essa metodologia entrega maior precisão nos resultados do que os outros dois 

métodos apresentados anteriormente, principalmente porque utiliza dados reais do 

reservatório a ser desenvolvida, e porque conta com a intercomunicação de diversas 

áreas de conhecimento, como geologia, geofísica, a própria engenharia de petróleo, e 

etc. Para determinar o fator volume formação, é necessário realizar testes de laboratório, 

chamados de Testes PVT (Pressão, Volume e Temperatura), o que já em si, apresenta 

uma dificuldade maior, mais investimento e mais tempo para determinar a reserva. 

Por último, o método de desempenho do reservatório é subdividido em três 

possibilidades: análise de declínio de produção, equação de balanço de materiais e 

simulação numérica de reservatórios. As equações de balanço de materiais são “relações 

que associam o balanço de massa dos fluidos do reservatório com as reduções de pressão 

no interior do mesmo” (ROSA, et al., 2011). Importantes teóricos criaram as suas 

próprias versões e alternativas à equação de massa, como Fetkovich (1971), van 

Everdigen e Hurst (1949) e Muskat (1949), faltando ainda mencionar outros. A mais 

importante questão a ser levantada das equações de balanço de massa, é que elas 

também necessitam da inserção de dados de produção do reservatório, podendo ser 

utilizadas somente após o início da fase de produção. 

A simulação de reservatórios, por sua vez, falando unicamente da engenharia de 

petróleo que continua em constante avanço, e já passou por incontáveis melhorias desde 

que teve seu início algumas décadas atrás. É um método que consiste na consolidação e 

junção de diversas equações de fluxo, seja em duas dimensões ou três, para sistemas 

monofásicos (água, óleo ou gás), bifásicos (combinação binário entre água, óleo ou gás) 

ou trifásicos (água-óleo-gás). Apesar de que hoje é fortemente associado o uso de 

simuladores numéricos à computação, vale a pena ressaltar que modelos de simulação 

também são considerados como a junção entre modelos vistos previamente, como 

métodos volumétricos e equação de balanço de massa (ROSA, et al., 2011). Novamente, 
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apesar de que é necessário o input de informações reais, a simulação de reservatório 

normalmente é iniciada com o modelo estático, ou seja, o conjunto de células que 

contém informações petrofísicas e representam uma parcela do reservatório, ou campo, 

e depois é repassado para o engenheiro realizar análise de fluxo. 

Apesar de ser uma boa ferramenta, o custo operacional e de tempo que a 

simulação numérica requer, por vezes pode ser pesado demais e ultrapassar a quantidade 

de recursos que a empresa está disposta ou apta a fornecer. Uma simulação numérica 

pode variar, a depender da complexidade do modelo, de questões de horas, chegando 

até algumas semanas. 

O último método, que é a análise da curva de declínio de um campo, por ser o 

tema do trabalho, será analisado em um tópico distinto. 

 

2.5. CURVAS DE DECLÍNIO DE PRODUÇÃO 

 

Poston e Poe (2008), comentam sobre como as condições de produção alteram-

se ao longo de tempo, visto que a abertura de um poço, a uma pressão de fundo inferior 

à do reservatório, irá inevitavelmente alterar o sistema no qual o reservatório se 

encontra. Eles afirmam que “vazões de produção de óleo e gás declinam como função 

do tempo. Perda da pressão do reservatório ou a variação dos volumes relativos dos 

fluidos produzidos são geralmente a causa” (POSTON e POE, 2008). Por sua vez, Rosa 

et al., (2011, p. 556) complementa o raciocínio de Poston, ao dizer que o declínio 

gradual da pressão “[...] acarreta também um gradual declínio nas vazões de produção 

dos poços”. 

O método da análise de declínio é bastante útil, porque independente da gama 

de dados que se possa obter de um poço ou não, e especialmente quando falamos do 

ambiente terrestre, que costuma ter um aparato com tecnologia inferior aos dos poços 

offshore, a vazão de um poço, ou um conjunto deles, é relativamente fundamental para 

qualquer operação. 

J. J. Arps (1945) identificou que nesse caso, a diretriz é a utilização de 

extrapolação da vazão para tornar homogêneo as variáveis que afetam diariamente a 

produção do poço, e imprimir em um gráfico cujo eixo vertical é representado pela 

variável tempo (t) ou pela produção acumulada (Np), e também traçar uma reta que 
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indique a vazão do limite econômico, ou seja, o ponto a partir do qual a produção do 

poço não mais torna sustentável a continuação de sua produção. 

No encontro das duas retas, vazão e limite econômico, refletindo para a variável 

tempo, tem-se então o momento a partir do qual espera-se que o poço não seja mais 

viável. Arps (1945) avisa, porém, que o uso desta técnica pode terminar indicando um 

valor inferior ao que realmente é recuperável ou passível de ser produzido. 

O modelo de Arps (1945) é o que também se denomina de “fator b”, e é o tipo 

mais comum de construção de curva de declínio. A primeira assunção realizada para 

usar tal ferramenta, é que a vazão no tempo ‘n+1’ é uma diferença percentual da vazão 

‘n’. Para atingir tal efeito, deve-se considerar não a vazão diária realizada, e sim a 

acumulada durante um certo período, e claro, que a vazão ‘n+1’ é inferior à vazão ‘n’, 

ou seja, o poço iniciou o seu declínio. 

Arps (1945) dividiu os tipos de declínio em 3 categorias: exponencial, 

hiperbólico, harmônico e básico, dos quais foram utilizados no trabalho o exponencial 

e o hiperbólico, por criarem uma janela operacional mais robusta. Rosa et al., (2011) 

sugere a seguinte equação (3) fundamental para declínio, a partir da qual os modelos 

serão desenvolvidos: 

𝑎 =  −
1

𝑞

𝑑𝑞

𝑑𝑡
   (3) 

2.5.1. DECLÍNIO EXPONENCIAL 

 

Esse tipo de declínio é também chamado de geométrico (Rosa et al., 2011), e a 

sua principal característica é de que o valor da taxa de declínio permanece a mesma 

durante o período. O resultado é a equação 4 exibida a seguir (Rosa et al., 2011): 

 

𝑞 = 𝑞𝑖 exp(−𝑎𝑖)   (4) 

 

Nessa equação, os valores de q e qi são respectivamente vazão no momento e 

vazão inicial, enquanto a variável ai representa a taxa de declínio do campo. 

Arps (1945) explica que esse tipo de declínio é facilmente reconhecível quando 

se insere numa tabela os valores de período, produção realizada, taxa de diminuição de 

vazão e a derivada da pressão (Figura 7): 
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Figura 7: Dados de Cutbank consolidados por Arps para ilustrar um declínio exponencial. 

 
Fonte: Arps (1945) (adaptado). 

 

Ressalta-se que esses dados são oriundos do campo de Cutbank, em Montana. 

Para calcular a taxa de declínio, deve-se realizar o cálculo da média dos valores 

presentes na última coluna da figura (derivada da pressão). Utilizando a equação do 

declínio mensal percentual (equação 5), introduzida por Arps (1945), tem-se para o 

campo em questão, um declínio de 1.15%. 

𝐷 =  −100
𝑑𝑃/𝑑𝑡

𝑃
  (5)  

 

Apesar de que existem métodos mais sofisticados, o uso da curva de declínio 

exponencial não está ultrapassado. A ANP recentemente à publicação deste trabalho, 

para regulamentar o incentivo de redução de royalties sobre a produção incremental dos 

Campos Maduros, utilizou como um dos seus critérios para determinar se o campo era 

passível de receber o benefício ou não, a produção realizada no período em comparação 

com a produção prevista pelo declínio exponencial do campo (Resolução ANP 749/2018 

de 21 de setembro de 2018). 
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A característica do declínio exponencial quando aplicado a métodos gráficos, é 

de se obter uma linha reta, caso seja feito um gráfico do tipo ‘ln(q) versus t’ (Rosa et 

al., 2011). O coeficiente angular dessa reta, por sua vez, é igual a -ai. Por outro lado, 

também é possível de estimar a vazão em um determinado ponto no tempo, aplicando-

se a equação 6, exibida a seguir: 

 

𝑁𝑝 = 365 (
𝑞𝑖 − 𝑞

𝑎𝑖
)  (6) 

2.5.2. DECLÍNIO HIPERBÓLICO 

 

Esse tipo de declínio também é conhecido como ‘”log-log”, e segundo Arps 

(1945), é o padrão que ocorre com mais frequência, podendo ser facilmente observado 

nos campos de petróleo. O perfil que ele segue é perceptível porque os primeiros valores 

de declínio são constantes, e que a razão de perda ocorre numa série aritmética.  

Para elucidar esse tipo de declínio, Arps (1945) utilizou dados reais do campo 

de Arbuckle Lime no Kansas. Ao longo de sua análise, ele indica que foi necessário a 

suavização dos dados originais. 

Assim como no declínio exponencial, exibimos a figura que Arps (1945) 

elaborou para poder registrar as informações pertinentes e necessárias para levar à cabo 

o uso dessa ferramenta (Figura 8): 
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Figura 8: Dados de Arbuckle Lime consolidados Arps para ilustrar um declínio hiperbólico. 

 
Fonte: Arps (1945) (adaptado). 

Um ponto importante e que mais à frente, quando se inicia a discussão sobre 

organização de dados, na seção de machine learning, é que Arps (1945) realizou a sua 

aquisição de dados concentrando a produção em intervalos semestrais. Isso é algo 

fundamental pois ajuda a aliviar as flutuações pontuais que possam arruinar a 

correlação matemática existente entre os dados. 

A equação 7, que rege o declínio hiperbólico, é apresentado por Rosa et al., 

(2011) da seguinte maneira: 

−
1

𝑞

𝑑𝑞

𝑑𝑡
= 𝑎𝑖  (

𝑞

𝑞𝑖
)

𝑛

  (7) 

 

Para o declínio hiperbólico, deve-se realizar uma remarcação: o valor da 

variável ‘n’, que no declínio exponencial tinha o valor igual a 0, e agora o valor dela 

varia entre o intervalo aberto de 0 e 1, não podendo igualar-se a esses dois valores. O 

critério para saber exatamente quanto vale a variável em questão é baseado em análise 

gráfica: deve-se criar uma curva representada pela forma (
𝑞𝑖

𝑞
)𝑛 = 1 + 𝑛𝑎𝑖𝑡, e variar o 

valor de ‘n’ até que se encaixe aproximadamente numa linha reta. Rosa et, al., (2011) 

em um de seus exemplos utiliza valores 3 valores de ‘n’ para achar o melhor resultado 
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possível. Esses valores não são valores fixos e podem variar a depender da preferência 

do autor. 

Também em semelhança ao declínio exponencial, é possível prever o 

comportamento de produção de um poço ao utilizar a equação 8 a seguir (Rosa et al., 

2011): 

 

𝑁𝑝 = 365 (
𝑞𝑖

𝑎𝑖
) (

1

𝑛 − 1
) [(1 + 𝑛𝑎𝑖𝑡)1−

1
𝑛 − 1]  (8) 

 

É necessário explicar por que se optou por focar em dois dos três modelos 

típicos de Arps (1945). No caso em questão, quando o valor da constante ‘n’ é igual a 

1, e representa o caso no qual o declínio é mais tênue possível, estendendo a janela de 

possibilidades para que o algoritmo esteja correto, porque essa metodologia retornaria 

uma curva mais suave do que as outras duas. 

Novamente se remarca a importância da seleção correta dos pontos e do 

intervalo de produção, do agrupamento da vazão e outras atividades de pré-

processamento anterior à utilização das metodologias. O próprio Arps (1945) elucida 

este evento ao exibir a curva de produção do campo que gerou o modelo hiperbólico, e 

que já foi referenciado previamente, Arbuckle (Figura 9): 
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Figura 9: Declínio Hiperbólico aplicado a Arbuckle. 

 
Fonte: J.J. Arps (1945) (adaptado). 

   

 Essa figura é importante de ser exibida principalmente porque mostra como 

mesmo apesar do período de coleta de dados ter sido subdividido (Arps subdividiu em 

bimestres), ainda existem flutuações que poderiam ser um empecilho para a análise. A 

escolha do momento em que se escolhe a vazão de referência para cálculo é 

imprescindível, pois considerando que se queira calcular o declínio usando a mesma 

data-objetivo de referência, caso se opte por vazões iniciais muito distintas, o declínio 

pode ser mais inclinado ou não. No caso do campo em questão, Arps (1945) utilizou a 

vazão de pico (ponto J na figura), o que deu a ele uma curva mais acentuada. 

 Outro ponto interessante de ser notado é que a curva de declínio é considerada 

precisa sob duas condições: se a média das flutuações de produção estão adequadas à 

curva, semelhante à uma regressão linear, por exemplo, e se a curva atinge o ponto final 

de referência. Caso o último ponto não se encontre com a curva, isso aponta um erro 

matemático realizado durante a estimativa. 

O caso harmônico é o único dos três introduzidos por Arps (1945) que não será 

mencinoado. Ele é definido como sendo o caso menos frequente de ocorrência, e, por 

causa disso, foi deixado de fora. A grande motivação por trás dessa escolha está no fato 
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de que uma vez que os dados começaram a ser tratados, observou-se que as curvas 

encaixavam de forma satisfatória já nos dois primeiros modelos, e como algoritmos de 

machine learning utilizam análise probabilística, ao utilizar um método que se 

encaixasse em padrões de aceitação menos rigorosos, haveria a possibilidade de 

comprometer o resultado final. 

 É importante ressaltar que taxas de declínio não podem ser definidas 

previamente ao cálculo matemático, visto que o tipo de declínio varia de campo para 

campo graças às propriedades que definem a forma como sua produção ocorre. Dessa 

maneira, é sempre necessário ‘testar’ os diversos tipos de declínio, e ver de que maneira 

que uma se adequa melhor à constatação prática, uma prática que inclusive será 

realizada durante o desenvolvimento da metodologia prática deste trabalho. 

 

2.6. INTRODUÇÃO À MACHINE LEARNING 

 

Segundo Müller e Guido (2016), machine learning se trata sobre “extrair 

conhecimento de dados”. O que um cientista de dados faz é a criação de modelos que 

seguem padrões estatísticos e reconhecem comportamentos, com o objetivo de criar 

predições que possam se autocalibrar. 

Em um primeiro momento, considera-se o que a programação clássica permite 

facilmente a criação uma das curvas de declínio explicadas em seções anteriores, já que 

as fórmulas já estão pré-definidas, as variáveis de entrada também, torna-se 

simplesmente uma questão de montar o algoritmo que retorna uma resposta. 

A principal diferença entre a programação clássica e machine learning é que o 

algoritmo desenvolvido interpretará qualquer conjunto de dados e os interpretará, para 

adaptar a resposta independentemente do tipo de informação que seja inserida. Um 

momento onde a programação clássica encontraria um problema, por exemplo, seria no 

caso de que o algoritmo estimasse curvas exponenciais, mas o reservatório tivesse um 

declínio hiperbólico (ou harmônico); as informações de resposta viriam diferentes da 

realidade. Com machine learning, o algoritmo irá dar uma resposta em função dos 

dados de entrada (GRUS, 2016). 

Primeiro, a definição de modelo. Segundo Grus (2016), um modelo é 

“simplesmente a especificação de uma relação matemática (ou probabilística) existente 

entre variáveis diferentes”. Em machine learning, referem-se à diversos tipos de 

modelo, mas aqueles que serão ressaltados aqui são principalmente dois: 
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supervisionados e não-supervisionados. O primeiro tipo é representado por modelos 

que tem como entrada pares de dados e resultados corretos, e o treinamento de uma 

função que consiga se adequar às respostas previstas. O outro grupo são aqueles nos 

quais não existem dados identificados como respostas (GRUS, 2016). 

Para o propósito do trabalho, o modelo relevante se trata dos supervisionados, 

principalmente porque como já se tem os dados de produção do campo durante toda a 

sua vida, o objetivo seria desenvolver um modelo que conseguisse acompanhar o 

comportamento real do campo. 

Dentro das classificações dos modelos de machine learning, existem ainda 

outras duas categorias: classificação e regressão. A primeira categoria de classificação 

permite resolução de problemas para predizer uma etiqueta de classe, como por 

exemplo, um algoritmo que classifique e-mails como spam ou “útil”, baseado nas 

informações contidas nele (MÜLLER e GUIDO, 2016), já a outra que inclusive é a que 

mais interesse para o objetivo do trabalho, é utilizada para predizer variáveis discretas. 

Um dos problemas enfrentados na hora de criar um modelo se trata sobre a 

possibilidade de que ele não funcione da forma esperada. A esses comportamentos de 

sobreajuste e sub-ajuste (overfitting e underfitting) (GRUS, 2016). 

Modelos que foram treinados baseados em um conjunto de dados, e funcionam 

bem para eles, porém quando são adaptados para outros dados e não retornam a resposta 

esperada são chamados de sobreajuste. Esse evento informa que na hora de calibrar o 

algoritmo, os códigos foram espelhados tão profundamente nos dados de treinamento, 

que o algoritmo é incapaz de se adaptar a qualquer outro set de dados. Por outro lado, 

modelos que não se adaptam sequer aos dados utilizados para treinar o algoritmo são 

chamados de sub-ajustados. 

Para o caso em questão, efeitos de sub-ajuste serão os mais importantes porque 

a ocorrência deles indicaria que o algoritmo não cumpriu o seu objetivo final, que é o 

de realizar previsões acuradas da curva de produção de um poço. Por outro lado, efeitos 

de sobreajuste serão ignorados porque como o desenvolvimento ocorre somente 

utilizando informações de um poço, é impossível impedir que o algoritmo reconheça 

outro padrão a não ser aquele que foi utilizado como dado de entrada. 
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3. PREPARAÇÃO DOS DADOS E CONTEXTUALIZAÇÃO 

3.1. INFORMAÇÕES SOBRE O CAMPO 

Abre-se um parêntese nesta seção para justificar que por motivos de 

confidencialidade, informações mais detalhadas do campo serão evitadas, detalhando-se 

somente informações públicas disponíveis sobre ele. O campo foi descoberto no ano de 

1993, sendo que seu desenvolvimento teve início no ano de 2005, produção de fato 

começando em 2008 e o último ano de produção em 2016, e atualmente está em processo 

de desativação. Ele se localiza a 200km de Stavanger (Figura 10) e tem como principal 

fluido produtor óleo, com uma lâmina d’água de 90m aproximadamente. 

Figura 10: Localização do Campo.  

 
Fonte: NPD (2018) (adaptado). 

 

O campo foi desenvolvido utilizando uma plataforma do tipo jack-up, com 

unidade de processamento e de perfuração embutida. Perfuraram-se 5 poços exploratórios 

sendo que o descobridor foi o penúltimo a ser perfurado, e o poço seguinte confirmou a 

já sabida presença de hidrocarbonetos. Ao longo de toda a vida do campo, 22 poços foram 

perfurados, sendo que 10 foram produtores, 3 injetores, e o restante foram poços de 

observação. 

A profundidade do reservatório varia entre dois mil setecentos e cinquenta 

metros (2.750m) até mil trezentos e vinte metros (3.120m). A injeção de água era 
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realizada para dar suporte de pressão como mecanismo secundário de recuperação. Dos 

dados disponíveis, há informação referente somente de 5 poços no total. Tem-se 

disponíveis a época de entrada de todos os poços (Quadro 2): 

Quadro 2: Data de Entrada dos Poços do campo. 

Nome do poço Data de Entrada Data de finalização 

15/9-F-1  23.07.2013 21.08.2013 

15/9-F-1 A 23.08.2013 27.08.2013 

15/9-F-1 B  29.08.2013 08.09.2013 

15/9-F-1 C  21.02.2014 18.03.2014 

15/9-F-4  13.10.2007 09.03.2008 

15/9-F-5  18.12.2007 01.08.2008 

15/9-F-7  16.09.2007 06.10.2007 

15/9-F-9  30.08.2008 02.09.2008 

15/9-F-9 A 01.07.2009 09.07.2009 

15/9-F-10  06.04.2009 08.06.2009 

15/9-F-11  07.03.2013 12.05.2013 

15/9-F-11 A  14.05.2013 26.05.2013 

15/9-F-11 B  28.05.2013 15.06.2013 

15/9-F-12  14.06.2007 27.08.2007 

15/9-F-14  05.12.2007 17.06.2008 

15/9-F-15  24.12.2007 05.12.2008 

15/9-F-15 A  11.12.2008 10.01.2009 

15/9-F-15 B  13.01.2009 16.01.2009 

15/9-F-15 C  18.01.2009 15.02.2009 

15/9-F-15 D  10.11.2013 07.12.2013 

Fonte: NPD (2018) (adaptado) 

Ao final da vida produtiva do campo a produção acumulada era de 10.17MMm³ 

de óleo, 943MMm³ de gás e 11.505MMm³ de água (Figura 11): 
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Figura 11: Produção de Fluidos do Campo. 

 
Fonte: NPD (2018) (adaptado). 

 

É possível ver que demorou apenas um ano para o campo chegar no cume do seu 

ramp-up, tendo picos tanto na produção de gás como na produção de óleo. Por outro lado, 
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o breakthrough acontece no ano de 2009 quando ocorrem os primeiros registros de água, 

mantendo-se praticamente constante ao longo do campo em termos de produção de água 

nominal, porém aumentando em termos de Water-Oil Ratio (WOR). Outro ponto 

interessante é o fato de que em 2013 ocorre um aumento na produção de óleo. 

 

3.2. DATA WRANGLING 

 

Esta seção é dedicada para introduzir um dos conceitos mais importantes de Data 

Science que é a manipulação e análise de dados para pré-processamento. O significado 

da palavra wrangling costuma ser interpretado como “querela, briga” (DICIONÁRIO 

CAMBRIDGE, 2018), e o termo assim se dá devido a que 80% do tempo de um cientista 

de dados é ocupado encontrando, limpando e organizando dados, remanescendo apenas 

20% do trabalho realmente desenvolvendo análises (GABERNET e LIMBURN, 2017). 

Isso é especialmente relevante quando se lida com grandes bases de dados, o que 

normalmente é o caso para um cientista de dados, usualmente contendo matrizes de 

centenas de milhares de linhas por dezenas a centenas de colunas, muitas vezes com 

informação faltando, ou dados conflitantes, ou simplesmente informação desnecessária. 

O wrangling é visto como a forma de adequar os dados necessários, e isolar aqueles que 

realmente podem ser úteis para as correlações a serem feitas. 

No caso presente, por exemplo, das informações disponíveis do campo, tem-se 

a produção diária dos poços em um arquivo comma-separated value (“.csv”) com a 

informação que o operador lidava todos os dias de forma rotineira, armazenada em 15.634 

linhas por 24 colunas, visualizadas segundo a forma a seguir (Figura 12): 
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Figura 12: Colunas e Linhas disponíveis do Campo. 

 
Fonte: Elaboração própria baseada nos dados do Campo. 

Algumas coisas relevantes a serem notadas: existem 15.634 linhas no máximo, 

porém diversas informações como pressão média no fundo do poço 

(“AVG_DOWNHOLE_PRESSURE”) contém apenas 8.980 dados, enquanto para outras 

categorias temos apenas 7.890 dados ou até menos (“BORE_WI_VOL” com 5.706 dados). 

Também tem-se o outro extremo, que são colunas preenchidas quase que completamente, 

porém cuja utilidade é de baixo grau, como é o código da plataforma, por exemplo 

(“NPD_FACILITY_CODE”) ou o nome da plataforma (“NPD_FACILITY_NAME”), que 

mesmo tendo 15.634 dados, não trazem nenhuma análise relevante a ser extraída. 

É importante notar que em realidade, todas as assunções que foram feitas para o 

wrangling da informação do campo, têm a base lógica por trás, e não foram simplesmente 

adotadas. Isto é, sabe-se que houve apenas uma plataforma em toda a vida do campo, fato 

este comprovado ao analisar o dado (Figura 13): 

Figura 13: Exemplo de Código para o wrangling. 

 
Fonte: Elaboração Própria baseada nos dados do Campo. 
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Como demonstrado acima, algumas colunas são de fácil exclusão, já outras 

requerem uma análise mais detalhada. Por exemplo, valores de pressão e temperatura 

(cabeça e fundo do poço) e tamanho da choke podem influenciar de forma considerável 

a produção diária. Uma hipótese é caso determinado poço esteja tendo uma alta 

produção de água, ao diminuir o diâmetro da choke, consegue-se preservar a pressão do 

poço e diminuir temporariamente o WOR do poço (o tradeoff dessa operação é que a 

produção de óleo também diminui). Então é necessário averiguar como deu-se a 

produção dos poços para entender se houve em algum momento manipulação do 

tamanho da choke. 

O problema em relação a isso é que a análise então se torna dependente de que 

a coluna de data seja compatível com o formato que o Python pode interpretar, e da 

forma como foi ela foi fornecida, não é. Abaixo descrevem-se todos os passos realizados 

para limpar o dado previamente à fazer qualquer manipulação ou seleção dele: 

1. Eliminar todos as entradas relevantes à injeção de água; 

2. Exclusão das colunas não-numéricas redundantes; 

3. Alteração no formato escrito das datas informadas; 

4. Conversão para o formato datetime compatível com o Python; 

5. Transformação dos dados de datetime para inteiros contínuos 

6. Conversão numérica da coluna do diâmetro da choke; 

7. Conversão numérica da coluna de vazão de óleo, gás e água; 

8. Criação de matrizes (dataframes) diferentes para cada poço produtor do 

campo. 

Analisando a matriz de dados referentes ao poço 15/9-F-11 H (Figura 14), é 

possível perceber que as informações do diâmetro de choke estão ausentes em seis linhas. 

Existem duas possibilidades quanto a esse problema: caso a produção desses dias seja 

equivalente a zero, não há nenhum problema em deixá-los vazios, ou; a informação 

realmente não foi preenchida e tem-se vazão para o dia, o que significa que deve-se 

preencher o vazio usando algum critério matemático que colabore com o objetivo final. 

Isso se dá devido a que caso seja utilizado o diâmetro da choke como referência para saber 

se é um dado útil ou não, e será utilizada a relação choke-produção para criar um 

algoritmo que analise a vazão e retorne o diâmetro previsto: 
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Figura 14: Informações sobre o dataframe 1.  

 
Fonte: Elaboração própria baseada nos dados do Campo. 

Há ainda uma terceira alternativa que é ver o comportamento da vazão para 

compreender o padrão e tentar inferir alguma informação dela (Figura 15), e utilizando o 

poço 15/9-F-12 H, tem-se o seguinte comportamento: 

 

Figura 15: Produção de óleo do 15/9-F-12 H. 

 
Fonte: Elaboração própria com base nos dados do Campo. 

A partir do gráfico pode-se ver que o poço não se comporta como a teoria da 

engenharia de reservatórios e os artigos de J.J. Arps (1945) propõem, visto que o a 

produção atinge diversos máximos locais alternados com produções nulas, e após entrar 

em declínio, entre o dia 4.000 e 4.500 retorna o crescimento, atingindo a mesma 

produção de ápice que fez na metade do seu período de produção. 

A próxima alternativa é então entender qual a relação do choque em polegadas 

com a produção em barris ao longo do tempo de produção do mesmo poço (Figura 16): 
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Figura 16: Relação da choke com a Vazão.  

 
Fonte: Elaboração Própria baseado nos dados do Campo. 

 

 É possível inferir que há uma relação entre o choke e a vazão. Aqui entra um 

detalhe importante, que é o de redundância de informações. Claramente ao variar o 

diâmetro, existe um fenômeno físico inteiramente responsivo que é a alteração da vazão, 

então pode-se compreender que o declínio do campo não é o declínio “natural” – aquele 

que ocorre apenas pelos efeitos do reservatório -, mas também tem suporte da 

interferência artificial dos operadores. Dessa maneira conclui-se que o diâmetro da choke 

deve ser mantido para as análises. Quanto aos valores ausentes, foram excluídos as vazões 

do dia assim como o diâmetro para não comprometer a análise. 

3.3. IDEALIZAÇÃO DO MODELO 

Para construir o modelo de machine learning, é requerido utilizar uma seção das 

informações para o treinamento do algoritmo, e depois testá-lo utilizando a parcela de 

dados não usados no treinamento. 

Para a construção do modelo, enquanto mais dados disponíveis, melhor. Já se 

decidiu quais dados são necessários na seção anterior, filtrando da forma que parece servir 

melhor ao propósito do trabalho, e pode-se considerar que o problema macroestrutural foi 

resolvido. Adentra-se então nas questões de detalhes, a microestrutura do algoritmo. 

Para começar, não é possível utilizar as informações do ramp-up do poço, ou 

seja, até que a produção seja a máxima, qualquer informação prévia a esse momento deve 

ser descartada, porque quer-se calcular o padrão de declínio, e ter esses dados como 

referências retornaria uma imprecisão matemática, pois é impossível calcular o declínio 
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de dados que estão ascendentes. Reitera-se que os dados de choke faltantes foram 

descartados assim como a produção respectiva do dia. Pode-se realizar esta ação porque 

considerando a pequena quantidade de dados faltantes, apenas seis registros, o algoritmo 

não sentirá a influência da ausência deles. 

Dessa maneira, após a devida filtragem de dados, dá-se início à utilização dos 

algoritmos para realizar as regressões. 

3.3.1. REGRESSÃO LINEAR (“RL”) 

O modelo de regressão linear segue o comportamento usual algébrico dessa 

metodologia. O modelo matemático teórico que explica de forma geral a predição, 

segundo Müller e Guido (2016) é: 

�̂� = 𝑤[0] ∗ 𝑥[0] + 𝑤[1] ∗ 𝑥[1] + ⋯ + 𝑤[𝑝] ∗ 𝑥[𝑝] + 𝑏 (11) 

Considerando apenas os elementos de ordem [0], temos basicamente a equação 

de uma reta. No caso mais específico da equação 11, considerando apenas a existência de 

w[0] e b, a primeira variável seria o coeficiente angular e b é o coeficiente linear. O 

modelo RL clássico estabelece uma linha reta que passa por parte dos pontos e pronto, 

porém isto muda para datasets que são de dimensões superiores a 1 e 2 (MULLER E 

GUIDO, 2016). Primeiro porque existem diversas variações da regressão linear, sendo 

que nós estamos comumente mais acostumados com a ordinária (Ordinary Least 

Squares), no qual os parâmetros ‘w’ e ‘b’ minimizam o erro quadrático médio (Root-

Mean-Square Deviation - EQM). 

No caso da RL, é necessário ter um dataset de treinamento e depois um dataset 

de teste para ver a eficiência do algoritmo. O que se faz aqui, é utilizar o primeiro declínio 

para treinamento e o segundo declínio para teste (Figura 17). Assim como no exemplo 

anterior, as curvas sem edição representam os dados a serem usados: 
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Figura 17: Separação dos datasets. 

 
Fonte: Elaboração Própria baseado nos dados do Campo. 

A ferramenta utilizada para determinar a qualidade da regressão no modelo de 

Regressão Linear é ativada usando um método chamado score, que em termos 

matemáticos representa o R², também chamado de Coeficiente de Determinação 

(MONTGOMERY E RUNGER, 2003), e representa a capacidade do modelo de 

comportar os dados observados. 

No caso em mãos, foi realizado o score da primeira regressão e o resultado 

retornado não foi positivo (Figura 18): 

Figura 18: Resultado do R² das parcelas definidas. 

 

Fonte: Elaboração própria baseada nos dados do campo. 

 

Parte de procurar um modelo eficiente é realizar o cálculo e testá-lo. Dessa 

maneira, apesar do resultado negativo, é importante mencionar que o modelo pode ser 

melhorado. Para este primeiro teste, foram consideradas variáveis como vazão de gás, 

água e diâmetro da choke para compará-las com a vazão de óleo. Num sistema tão 

complexo como um reservatório e a produção de um poço, não é raro ver uma relação tão 

distante entre as três variáveis separadas, principalmente porque são três variáveis de uma 

gama numerosa que poderíamos ter escolhido, sem contar as parcelas de opções cuja 

disponibilidade não é comum, tal qual problemas operacionais, paradas para manutenção, 
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intervenções no poço, caminhos preferenciais, fingering; então não necessariamente um 

R² baixo significa que o modelo como um todo é descartável. 

Para tornar mais eficiente, uma das ideias foi reduzir o número de variáveis e 

tentar encontrar uma relação mais direta: vazão de gás e óleo costumam ser ligadas, 

enquanto diâmetro da choke também apresenta a sua influência, mas também participa da 

vazão d’água. Dessa maneira foi optado por simplificar o sistema de escolha (Figura 19): 

Figura 19: Resultado do R² modificado. 

 

Fonte: Elaboração Própria baseada nos dados do campo. 

 

Como é possível ver, ao simplificar o sistema torna-se muito mais direto a 

relação das variáveis. Esse resultado significa que tanto a parcela de treino como a parcela 

de teste seguiam de positiva o modelo criado, e por isso o R² retornou alto. Após a 

construção do modelo, remanesceu apenas a aplicação dele no dataset de teste e 

verificação dos resultados (Figura 20): 

 

Figura 20: Comparação entre previsão e realidade. 

 

Fonte: Elaboração Própria baseado nos dados do Campo. 

 

 Como mencionado, a regressão linear retornou um resultado visivelmente 

acurado. É importante aqui reiterar que em realidade esse modelo foi construído baseado 

na utilização de variáveis em um momento do tempo no qual sob condições de operações 
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não se tem acesso, isto é, vazão de água. Isso significa que o modelo retornou positivo 

porque foi alimentado com um dado de produção real para prever o comportamento de 

outra variável. Apesar de não ser o intuito da atividade, é interessante esta metodologia 

por se tratar de uma maneira de analisar a precisão do modelo. A regressão conseguiu 

emular quase que perfeitamente o comportamento da realidade com um cálculo 

computacional muito baixo. 

 

3.3.2. REGRESSÃO POR ÁRVORE DE DECISÃO 

 

O método de análise estatístico por criação de árvores é baseado na partição do 

espaço amostral em conjunto de retângulos, e depois ajustar um modelo simples a cada 

parte individual do grupo (HASTIE, TIBSHIRANI E FRIEDMAN, 2016). Para 

exemplificar o modelo de regressão por árvore, os autores utilizam um caso de resposta 

contínua ‘Y’ e entradas ‘X1’ e ‘X2’. Os autores dividem o espaço utilizando como base 

uma variável genérica ‘t’, finalizando na partição em cinco partes do espaço (Figura 21): 

Figura 21: Divisão do espaço de resposta.  

 

Fonte: The Elements of Statistical Learning (2016) (adaptado). 

 

O modelo de regressão correspondente, então prediz que um Y respectivo, com 

uma constante 𝑐𝑚, numa região 𝑅𝑚, ou seja: 

𝑓(𝑋) =  ∑ 𝐶𝑚𝐼{(𝑋1, 𝑋2) 𝜖 𝑅𝑚}

5

𝑚=1

 (12) 

Porém justamente o que torna a regressão por árvore uma ferramenta importante 

é o fato de à frente do mecanismo matemático, há a representação esquemática do 
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comportamento previsto na teoria, identificado (não coincidentemente) por uma árvore 

esquemática (Figura 22), que facilita consideravelmente a interpretação dos dados: 

Figura 22: Representação da árvore de decisão. 

 

Fonte: The Elements of Statistical Learning (2016) (adaptado). 

 

A árvore de decisão necessita de um certo número de dados de entrada (‘p’) e 

uma resposta para cada ponto de observação (‘N’). Os autores indicam que a escolha dos 

splitting points, ou seja, os critérios utilizados para gerar um novo ramo de escolhas na 

árvore, deve ser selecionado pelo algoritmo que se pretende criar. Utiliza-se uma variável 

divisória (‘j’) e um ponto de divisão (‘s’), e se definem pares de meio-planos: 

𝑅1(𝑗, 𝑠) = {𝑋|𝑋𝑗 <  𝑠} e 𝑅2(𝑗, 𝑠) = {𝑋|𝑋𝑗 > 𝑠}   (13) 

Os autores então procedem para encontrarem os valores de ‘j’ e ‘s’ que resolvem: 

𝑚𝑖𝑛
𝑗, 𝑠

 [ 
𝑚𝑖𝑛
𝑐1

 ∑ (𝑦𝑖 − 𝑐1)2 +
𝑚𝑖𝑛
𝑐2

 ∑ (𝑦𝑖 − 𝑐1)2
𝑥𝑖 𝜖 𝑅2(𝑗,𝑠)𝑥𝑖 𝜖 𝑅1(𝑗,𝑠)  (14) 

E para qualquer escolha de ‘c1’ e ‘c2’, a minimização intrínseca é solucionada 

por: 

𝑐1̂ = 𝑚é𝑑𝑖𝑎(𝑦𝑖|𝑥𝑖  𝜖 𝑅1(𝑗, 𝑠)) 𝑒 𝑐2̂ = 𝑚é𝑑𝑖𝑎(𝑦𝑖|𝑥𝑖 𝜖 𝑅2(𝑗, 𝑠))  (15) 

Os autores ainda elucidam sobre os critérios para fazer a árvore crescer, porém 

a explicação matemática desse conceito escapa do escopo do trabalho. 

Continuando o raciocínio, quando se trabalha com árvores de decisão, se utiliza 

a mensura de impureza por nódulo de erro quadrático, ou squared-error node impurity 

measure, Qm(T), que é matematicamente definido por: 
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𝑄𝑚(𝑇) =  
1

𝑁𝑚
∑ (𝑦𝑖 − �̂�𝑚)²

|𝑇|
𝑥𝑖 𝜖 𝑅𝑚   (16) 

Numa aplicação mais empírica, a base de dados continua sendo a mesma que foi 

apresentada no modelo de regressão linear, sendo dois dataframes em declínio (figura 

19), o primeiro para utilizar como set de treinamento e o segundo para efetivamente testar 

se o modelo conseguiu predizer. Para treinar, fizemos uso do método “fit()” da biblioteca 

do Pytho “Scikit-Learn”, que basicamente treina o algoritmo no sentido de obter variáveis 

e constantes, como as apresentadas anteriormente no capítulo presente, e depois 

utilizamos o método “predict()” para comparar com o resultado real. 

É necessário indicar aqui que realizamos dois modelos de regressão de árvore 

utilizando o critério “max_depth” de cinco (5) e dez (10). Esse critério limita o tamanho 

máximo da árvore, e caso o critério não fosse definido, o valor padrão, zero, significa que 

os galhos da árvore são expandidas até estarem completamente “puras”. Realiza-se uma 

pequena análise gráfica para demonstrar o que acontece com os resultados à medida que 

os valores das folhas aumentam (Figura 23): 

Figura 23: Comparação da variação de max depth. 

 

Fonte: Elaboração própria baseada em dados do Campo. 

A primeira figura à esquerda é o resultado real, as três seguintes são as predições 

realizadas utilizando valores de “max_depth” variando de 5 a 15 com progressão de 5. 

Como pode-se ver, ao deixar a árvore se expandir por uma distância muito grande, os 

resultados se tornam padronizados e menos fluidos, o que pode ser visto pelo formato do 

gráfico. Valores altos demais ou pequenos demais tendem a aumentar o erro da predição, 

ou por tirar a flexibilidade do modelo e deixá-lo próximo demais ao set de treinamento, 

ou por não identificar padrões suficientes e torná-lo aplicável para outros casos. 
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3.3.3. REGRESSÃO POR FLORESTA ALEATÓRIA (“RANDOM FOREST”) 

 

Existe um conceito fundamental em machine learning chamado de bagging, que 

consiste em tornar o ruído no dado analisado em informação mais padronizada, 

aplicando uma média para reduzir a variância desses dados. Esse tipo de técnica costuma 

funcionar melhor em modelos com alta variância, pouco enviesados, e um desses 

exemplos são os modelos de árvores (HASTIE, TIBSHIRANI E FRIEDMAN, 2016). 

Se considerarmos uma média ‘B’ de variáveis distribuídas identicamente, ou seja, todas 

elas têm a mesma distribuição de probabilidade das outras e todas são mutuamente 

independentes, se cada variável singular tiver variância de σ², então a média ‘B’ terá 

variância de 
1

𝐵
σ² . Se as variáveis com seus respectivos pares forem correlacionadas por 

ρ e positivas, temos que a variância da média é: 

ρ σ2 +  
1−ρ

𝐵
σ2  (17) 

À medida que se aumenta o número de variáveis ‘B’, o fato é que a segunda 

parcela da equação desaparece, e tem-se então que o tamanho das correlações de pares 

de árvores que forem bagged limitam o benefício dessa metodologia (HASTIE, 

TIBSHIRANI E FRIEDMAN, 2016). A ideia de uma floresta aleatória é melhorar a 

redução de variância do bagging ao diminuir a correlação das árvores. 

A equação de predição típica de uma floresta aleatória genérica é: 

𝑓𝑟𝑓
𝐵 (𝑥) =  

1

𝐵
∑ 𝑇(𝑥; 𝜃𝑏)𝐵

𝑏=1   (18) 

Entrando na parte mais empírica do modelo, já se tem os dataframes separados 

e se fará uso deles, assim como realizado no modelo anterior. Novamente, o primeiro 

dataset será usado para treinamento e o segundo será utilizado para teste. Existem 

muitos mais detalhes específicos da metodologia de floresta aleatória, principalmente 

no quesito da modelagem matemática, por se tratar de um modelo exemplo que 

utilizamos para contextualizar o machine learning não é necessário se estender sobre 

eles. 
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Prosseguindo, realizou-se o mesmo procedimento que na decisão por árvore, 

onde fizemos uso do método “fit()” primeiro e depois do “predict()” para poder obter os 

resultados, e no caso de florestas aleatórias também tem-se a variável “max_depth”. 

Abaixo (Figura 24), é possível ver o resultado da nossa modelagem: 

Figura 24: Modelo de predição de floresta aleatório. 

 

Fonte: Elaboração Própria baseada nos dados do Campo. 

4. TESTE DE MODELOS 

 

4.1. INTRODUÇÃO A REDES NEURAIS ARTIFICIAIS 

 

O termo RNA é baseado no símile biológico, as redes neurais que compõe o 

sistema neural humano. A unidade básica dele, o neurônio se comunica mediante as 

membranas, e os interneurônios e sua comunicação é realizada pelas junções 

eletroquímicas chamadas de sinapses, localizadas nos dendritos (GURNEY, 2004). Os 

impulsos uma vez concentrados em uma célula, transladam-se então para outras 

mediante o que chamamos de axônios (Figura 25): 
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Figura 25: Esquema de uma Rede Neural Biológica. 

 

Fonte: Gurney (2004) (adaptado). 

A versão artificial dos neurônios, por sua vez, é chamada de nódulo. As 

“sinapses” realizam-se mediante a introdução de pesos, assim cada inserção de 

informação passa por uma filtragem de importância antes de ser levado à frente 

(GURNEY, 2004). A ANN é separada em uma tripla �̅�, �̅� e 𝑊, onde elas representam 

respectivamente o conjunto de neurônios a serem definidos pelo usuário na rede; o par 

de neurônios {(𝑖, 𝑗)|i, j ∈  N} chamados de conexões e; um vetor ou matriz que define o 

peso entre as conexões W (KRIESEL, 2007), utilizando a notação do próprio autor. 

Durante o trabalho, tipicamente utilizou-se o exemplo de W sendo um vetor para facilitar 

a notação.  

Em uma ANN, assim como no neurônio biológico existe a ativação do 

processamento quando os sinais recebidos pela célula em questão ultrapassam o limite 

da membrana, e então a informação é repassada para o axônio. No caso artificial essa 

ativação ocorre mediante uma “função de ativação”, cujo limite α referente a um nódulo 

qualquer, caso seja ultrapassado, passa a informação adiante para outro nódulo 

(KRIESEL, 2007). 

Em termos simples, o que torna uma ANN diferente de qualquer algoritmo 

computacional é a habilidade de conseguir resolver novos problemas baseados em 

informação absorvida por treinamento de outros modelos. Enquanto um algoritmo fica 

restrito às funcionalidades programadas para ele, e qualquer adição de uma camada de 

dificuldade tende a criar um problema intransponível, a ANN permite que o algoritmo 

procure por diferentes relações internas entre as variáveis que permitam que o problema 

seja solucionado.  
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Algumas aplicações da ferramenta já foram utilizadas de maneira não 

convencional, como a criação do AlphaGoMaster, que é um programa de computador 

desenvolvido pelo Google para um jogo de estratégia comparável ao Xadrez, o Go. 

Em 2017 a ferramenta conseguiu vencer Ke Jie, que era na época considerado o 

jogador número 1 de Go do mundo(MOZUR, 2017). A dificuldade em tal façanha é de 

que existem aproximadamente cento e trinta mil (130.000) movimentos possíveis no 

tabuleiro após os primeiros dois movimentos, comparados aos quatrocentos (400) do 

xadrez nas mesmas condições. Essa relação combinatória se propaga à medida que 

avançam os turnos. 

Outra utilização relevante de menção foi a criação de David Cope, pelo nome de 

“Emily Howell”, que é uma referência a Experiments in Musical Intelligence. O 

algoritmo de Inteligência Artificial (usando ANN e outros métodos) é utilizado para 

criar música. A ação de Cope é fornecer feedbacks relacionados ao que o software 

produz, e o programa responde alterando o resultado e refazendo a composição, ou parte 

dela. Não há maiores influências por parte dele em relação à música e tudo parte da 

autonomia do próprio algoritmo em rearranjar os padrões dependendo da resposta do 

desenvolvedor (COPE, 2005). 

De acordo com Kriesel (2007), existem em teoria sete maneiras que uma ANN 

pode aprender: 

1) desenvolvendo novas conexões; 

2) eliminando conexões existentes; 

3) trocando o peso entre conexões; 

4) mudando o limite de ativação; 

5) variando as funções do nódulo; 

6) desenvolvendo novos nódulos, ou; 

7) eliminando nódulos existentes (e por consequência conexões). 

Existem também três tipos de aprendizados, explicitamente:  

a) o método não-supervisionado, que consiste em identificação de parâmetros 

por parte do algoritmo que recebe apenas os dados e analisa semelhanças;  
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b) o reforçado, que consiste em receber um feedback como resposta ao final de 

cada iteração, assim o algoritmo consegue entender se o resultado obtido foi 

correto ou incorreto, e;  

c) o método supervisionado, que consiste na utilização de dados que já existem 

para realizar uma previsão e compará-las com resultados reais, dessa maneira 

o algoritmo tem um resultado ao qual se deseja saber e ele altera os 

parâmetros para atingir tal objetivo. 

Os neurônios da ANN são chamados de percéptrons, que são o bloco 

fundamental sobre o qual todo modelo é construído. Em uma ANN comum, como já 

mencionado anteriormente, pode-se esperar o seguinte esquema genérico (Figura 26). 

Figura 26: Esquema típico de uma ANN. 

 

Fonte: Amini (2019) (adaptado). 

 

Para este exemplo simples descrito acima, utilizou-se o valor de 𝑤𝑜 igual a 1 e 

o vetor 𝑊 = (
3

−2
). Para calcular a predição de novos dados de entrada, é utilizada a 

seguinte equação algébrica: 

�̂� = 𝑔(𝑤𝑜 + 𝑋𝑇 ∙ 𝑊)  (20) 

Substituindo os valores informados anteriormente: 

�̂� = 𝑔(1 + (
𝑥1

𝑥2
)

𝑇

∙ (
3

−2
))  (21) 

O que finalmente retorna: 

�̂� = 𝑔(1 + 3𝑥1 − 2𝑥2)  (22) 

A variável XT é o vetor que contém os dados de entrada que servem como input 

da nossa função, a variável W é o vetor que contém todos os pesos, 𝑤𝑜 é um escalar 

representando o viés associado à análise e g é a função de ativação. 
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A função de ativação por sua vez, em seu formato mais geral se trata de uma 

função sigmóide, definida pela equação: 

𝑓(𝑥) =
1

1+𝑒−𝜆𝑥
  (23) 

A principal consequência de utilizar uma função sigmoide é a capacidade dela 

de absorver qualquer número real como dado de entrada, e retorna como resposta um 

novo número entre 0 e 1 (Figura 27): 

Figura 27: Exemplo de Função Sigmoide. 

 

Fonte: Amini (2019) (adaptado). 

Apesar de ser a mais comum, existem diversas outras funções de ativação que 

podem ser usadas, como tangente hiperbólica ou a Rectified Linear Unit (ReLU). No 

caso do algoritmo foi utilizado a sigmoide, e por isso priorizou a sua explicação. 

Utilizando o exemplo didático fornecido por Amini (2019), é exibido um caso 

de classificação, onde existem dados cujos atributos os definem como sendo “pontos 

vermelhos” ou “pontos verdes” (Figura 28) que estão dispostos em um plano cartesiano. 

Almeja-se separar da melhor maneira possível os pontos, isto é, com a menor quantidade 

de pontos “intrusos”: 

Figura 28: Exemplo de Classificação com função de ativação linear. 

 
Amini (2019) (adaptado). 
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O que vemos na figura disposta é uma função de ativação linear para o problema 

de classificação, ou seja, utilizou-se uma equação no mesmo formato da equação 22, 

porém sem a função g transformando os dados. O resultado obtido não consegue se 

adequar à complexidade do problema cujos dados estão dispostos em uma lógica 

complexa, e termina por separar de maneira insatisfatória os pontos verdes dos 

vermelhos (AMINI, 2019). Com a função de ativação, ao tratar todos os dados por meio 

desse filtro, é possível obter um resultado que consiga se comportar como esperado 

(Figura 29): 

Figura 29: Exemplo de Classificação com função de ativação não-linear. 

 

Fonte: Amini (2019) (adaptado). 

O caso em questão é meramente didático, porém entende-se então o conceito da 

função de ativação, e assim, consegue-se explicar a equação 20 de maneira satisfatória 

com todas as variáveis. 

Outro conceito importante é o de função de perda, cuja fórmula para um único 

ponto é dada por: 

𝐿(𝑓(𝑥(𝑖); 𝑊), 𝑦(𝑖))   (24) 

O objetivo da função de perda (L(x,y,z)) é quantificar o erro entre os valores 

obtidos pela ANN e os resultados reais, e assim, ao retornar resultados diferentes entre 

a predição e o previsto, a ANN então tenta minimizar essa diferença variando o peso 

das variáveis inseridas como entrada (AMINI, 2019). Na equação 24, as variáveis 

(𝑥(𝑖); 𝑊) representam o input da posição i no vetor de entrada, e a função W representa 

o peso associado a essa variável específica, como visto na equação 21. A variável y é o 

resultado real que a ANN irá usar como comparação. 
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O clássico exemplo de uma função de perda é o Erro Quadrático Médio (EQM), 

representado pela equação: 

𝐸𝑄𝑀 =  
∑ (𝑦𝑖−�̂�𝑖)²𝑛

𝑖

𝑛
   (25) 

Assim como na função de ativação, o fato de que a EQM seja a função mais 

típica, não define que seja a melhor ou que seja a única, uma vez que isso depende do 

tipo de problema a ser analisado. 

Até o momento, e os exemplos de equações apresentados são todos referentes 

unicamente a um ponto ou um par de pontos genéricos, porém na tentativa de otimização 

do erro, deve-se pensar em minimizar o erro total da rede e dos dados de treinamento, 

numa visão mais macroscópica. Nesse sentido, introduz-se a equação 26 que comprime 

essa ideia: 

𝐽(𝑊) =  
1

𝑛
∑ 𝐿(𝑓(𝑥(𝑖); 𝑊), 𝑦(𝑖)))²𝑛

𝑖=1   (26) 

O objetivo a todo momento é de diminuir o erro entre a previsão e o resultado 

previsto e obter o menor erro possível: 

𝑊∗ = 𝑎𝑟𝑔𝑚𝑖𝑛 𝐽(𝑊)  (27) 

Relembra-se que a variável W é o vetor que contém todos os pesos associados 

individualmente a cada uma das variáveis de entrada da ANN. 

Amini (2019) faz uma reflexão importante que é a de refletir sobre dois pesos w1 

e w2 genéricos. Ao pensar na consequência de introduzir essas duas variáveis na função 

J(W), pode-se traçar um gráfico tridimensional generalizado, cujos componentes são w0, 

w1 e J(w0, w1) (Figura 30). 

Figura 30: Relação entre a função perda e os pesos de entrada. 

 
Fonte: Amini (2019) (adaptado). 
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A partir da figura 28 é possível entender nesse exemplo didático como as 

diferentes combinações dos pesos utilizados para calcular a função J(W) retornam uma 

superfície com pontos máximos e mínimos. Como já mencionado, o objetivo da função 

perda é de minimizar o erro dos dados de entrada, e isso é alcançado utilizando uma 

lógica chamada de otimização de erro.  

Ainda pensando sobre o exemplo de um vetor W com apenas duas variáveis w0 

e w1 genéricos, a otimização de erro consiste em selecionar dois pesos aleatórios para o 

primeiro passo, seguido do cálculo do gradiente: 

𝜕𝐽(𝑊)

𝜕𝑊
  (28) 

Em termos visuais há a seguinte representação (Figura 31): 

 

Figura 31: Representação gráfica da otimização de erro. 

 
Fonte: Amini (2019) (adaptado). 

 

A equação 28 aplicado no exemplo nos dará a direção da máxima ascensão, e 

considerando que o objetivo é atingir o menor valor possível de J(w0, w1), ou seja, o 

mínimo global, usa-se o valor negativo da equação 28 para andar na direção oposta da 

máxima ascensão. 

Para atualizar o valor dos pesos, utiliza-se a equação: 

 

𝑊 ← 𝑊 −  𝜂
𝜕𝐽(𝑊)

𝜕𝑊
  (29) 

 

A variável 𝜂 é conhecida como taxa de aprendizado. Considerando ainda no 

mesmo esquema da figura 31, um valor muito alto da taxa de aprendizado altera o vetor 

W de maneira brusca, e dá-se um passo muito distante dos pesos iniciais escolhidos, o 
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que pode resultar em divergência e nunca encontrar um par de pesos que sejam bons e 

minimizem o erro. A outra opção é de escolher uma taxa de aprendizado muito baixa, o 

que pode fazer com que o modelo convirja para um mínimo local, o que não retorna o 

melhor par de pesos. O método explicado é conhecido como Gradient Descent 

justamente pela forma como é construída. 

 

4.2. CRIAÇÃO DA REDE NEURAL ARTIFICIAL 

 

O propósito do presente capítulo é o de conseguir realizar a predição exibida ao 

longo do Capítulo 3, porém excluindo os dados como choke, vazão de água e vazão de 

gás para gerar as curvas utilizados nos casos clássicos de regressão no capítulo 3.  

Alguns pontos fundamentais a serem informados aqui é que as informações de 

produção advêm do poço 15/9-F-11 H, e uma vez que o algoritmo se mostre treinado, o 

objetivo seria de aplicá-lo a em comparação com as curvas de declínio de J. J. Arps 

(1945) para comparação. 

Em relação ao código, todos os seus parâmetros serão explicados, assim como o 

raciocínio por trás da escolha e os problemas enfrentados durante o desenvolvimento, 

passo a passo, porém o código em si não será exibido. 

O primeiro ponto é a função de otimização utilizada. De modo a determinar o 

tipo de otimização mais apropriado para o projeto, realizou-se um estudo da literatura à 

procura do algoritmo que fosse o mais indicado para otimizar a função perda a ser 

calculada. Karpathy (2017) revela que 23% dos artigos científicos publicados nos 

últimos cinco anos, considerando até o ano de publicação do artigo, mencionavam o 

algoritmo de otimização Adam, nome derivado de Adaptive Moment Estimation para 

aplicações de deep learning, o que serviu como ponto de partida para escolhê-lo como 

otimizador. Bushaev (2018) afirma que Adam é um método que computa taxas de 

aprendizado individuais para diferentes parâmetros de entrada.  

Um conceito fundamental para explicar o algoritmo é o termo “momento”: 

𝑚𝑛 = 𝐸[𝑋𝑛]  (30) 

O momento mn de uma variável qualquer X qualquer representa o Valor Esperado 

E(x) dessa mesma variável elevada à potência de n. O algoritmo utiliza estimativas de 

primeiro e segundo momento de gradientes para adaptar a taxa de aprendizado para cada 

peso na ANN (BUSHAEV, 2018). O cálculo padrão desses dois momentos, é dado pelas 

equações a seguir: 
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𝑚𝑡 = 𝛽1𝑚𝑡−1 + (1 − 𝛽1)𝑔𝑡 (31) 

𝑣𝑡 = 𝛽2𝑣𝑡−1 + (1 − 𝛽2)𝑔𝑡
2 (32) 

Nessa formulação, as variáveis mt e vt representam médias móveis, g é o 

gradiente e o par β1 e β2 são hiper-parâmetros inerentes à equação, que raramente são 

alterados (BUSHAEV, 2018). A primeira estimativa para ambos os valores é dada pelas 

equações: 

 

�̂�𝑡 =
𝑚𝑡

1−𝛽1
𝑡 (33) 

𝑣𝑡 =
𝑣𝑡

1−𝛽2
𝑡 (34) 

 

O passo seguinte é de realizar a substituição dos momentos na equação típica de 

otimização: 

𝑤𝑡 = 𝑤𝑡−1 −  𝜂 ∗
𝑚�̂�

√𝑣�̂�+𝜀
 (35) 

 

A segunda motivação por trás de usar o Adam neste caso é principalmente 

relacionada à eficiência, porque segundo Kingma e Bai (2015), Adam tem um custo 

computacional de treinamento menor do que em outros algoritmos (Figura 32): 

 

Figura 32: Comparação do custo de treinamento de Adam perante outros algoritmos. 

 

Fonte: Kingma e Bai (2015) (adaptado). 

A seguir escolheram-se os parâmetros para as camadas. A especificação é que 

para toda série de informações disponíveis, podem existir camadas ocultas (“Hidden 
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Layers”), que não são diretamente influenciadas pelo input do usuário, porém processam 

a informação recebida anteriormente e multiplicam pelos pesos atribuídos para externar 

um resultado (Figura 33): 

Figura 33: Exemplo de Dense Layers. 

 

Fonte: Amini (2019) (adaptado). 

Inicialmente não é conhecido o número exato de camadas ocultas que resolva 

problema de forma mais eficiente, restando a única saída possível de criar várias 

camadas com diferentes unidades de processamento que consigam realizar o cálculo. 

Optou-se inicialmente por quatro camadas ocultas, realizar a simulação, coletar os dados 

de resposta e diminuir o número de camadas ocultas até que os resultados fossem 

comprometidos. Com esse raciocínio, atingiu-se o valor de duas camadas ocultas. 

Ambas as camadas ocultas são conectadas densamente (densely connected) entre 

elas, isto é, os neurônios de entrada inserem informações em todas elas. Cada camada 

conta com sessenta e quatro (64) neurônios com função de ativação sigmóide, e a última 

camada é uma de output, com apenas um neurônio. 

Para o erro utilizou-se o Erro Quadrático Médio (EQM), também por ser definido 

como a metodologia padrão em aplicações de deep learning, e não por algum motivo 

específico. A metodologia foi introduzida brevemente na equação 25. 
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O tipo de ANN a ser criada é o modelo de LSTM, abreviação para Long Short-

Term Memory. A célula LSTM consegue lidar com dois vetores e ilustrativamente tem 

o seguinte funcionamento (Figura 34): 

Figura 34: Célula LSTM típica. 

 

Fonte: Géron (2017) (adaptado). 

Antes de detalhar o funcionamento de uma LSTM, é necessário indicar algumas 

variáveis importantes do processo: 

1) O hidden state da iteração anterior (h(t-1)): esta variável armazena o resultado 

de saída da iteração anterior; 

2) Novo input (x(t)): esta variável armazena a informação a ser utilizada na 

iteração atual pela LSTM; 

3) Output do forget gate (f(t)): esta variável é o resultado obtido após a 

concatenação [h(t-1) + x(t)] passarem pela função sigmoide e selecionar os 

dados a serem mantidos dos que foram filtrados; 

4) Resultado do input gate (it): resultado da concatenação de [h(t-1) + x(t)] após 

passar pela forget gate mediante uma sigmoide; 

5) Candidato (�̆�t): esta variável ajuda a regular a LSTM passando o resultado 

da concatenação de [h(t-1) + x(t)] mediante uma função tangente hiperbólica, 

alocando os resultados entre -1 e 1. Também é um hidden state baseado na 

iteração atual de input com o estado anterior e contém possíveis valores de 

serem adicionados no estado da célula; 

6) Estado anterior da célula (c(t-1)): esta variável atua como o meio de 

transferência de informação entre os gates de decisão para serem adicionados 

ou removidos dependendo dos resultados (NGUYEN, 2018); 
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7) Estado atual da célula (c(t)): esta variável atua como meio de transferência de 

informação entre os gates de decisão para serem adicionados ou removidos 

dependendo dos resultados, porém é referente à iteração atual; 

8) Estado oculto (ht): esta variável é o resultado a alimentar a próxima iteração 

da LSTM; 

Em relação aos processos matemáticos que ocorrem dentro do modelo LSTM, 

tem-se em resumo os seguintes procedimentos: 

1) Concatena-se [h(t-1) + x(t)] e se geram quatro cópias para serem inseridas em 

gates diferentes ao longo do processo; 

2) Multiplica-se membro a membro o resultado da concatenação anterior 

utilizando uma função sigmoide pela primeira forget gate, gerando a variável 

f(t); 

3) A segunda e a terceira cópia da concatenação [h(t-1) + x(t)] são multiplicadas 

respectivamente por uma função sigmoide e a tangente hiperbólica, gerando 

respectivamente as variáveis it e �̆�t; 

4) Multiplica-se termo a termo as variáveis it e �̆�t; 

5) Multiplica-se termo a termo as variáveis f(t) e c(t-1); 

6) Soma-se termo a termo o resultado das operações de 4) e 5); 

7) Gera-se uma cópia de ct que é então inserida em uma função sigmoide; 

8) O resultado da operação 7) é multiplicada termo a termo com a variável σt, 

gerando a variável ht; 

9) A variável ct é transmitida para a nova iteração da LSTM e a variável ht 

também. 

Uma vez montada a LSTM e parametrizado, resta então o último passo que é 

separar os dados em dados para treinamento do modelo e teste da previsão. Para isto, 

tem-se apenas duas informações disponíveis: vazão diária de óleo e o dia do registro, 

numerado de 1 até aproximadamente 5.000 dias. Salienta-se que para cálculo de declínio 

se utiliza somente os dados de vazão a partir do pico de produção, então esse critério 

também foi utilizado na filtragem de dados, resultando na extração de 2240 dados 

anteriores à vazão máxima. A soma dos dados de treinamento e teste de previsão 

totalizam 100% dos dados disponíveis já excluindo as informações anteriores ao pico 

de produção. Além disso, ainda ocorre a existência de um segundo pico de produção no 
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dia 4377. Contabilizar esse pico pode resultar em problemas de cálculo para a ANN, 

então eles também foram excluídos dos dados de entrada (Figura 35): 

 

Figura 35: Dados do poço de referência a serem utilizados. 

 
Fonte: Elaboração própria baseada nos dados do Campo. 

 

Para o treinamento, é informado ao modelo tanto a vazão de óleo quanto o dia 

de registro no qual ocorreu a produção, assim o LSTM varia os pesos de forma a 

alcançar o melhor resultado possível, com o menor erro. Para a parcela de teste do 

modelo, informa-se somente o período, e o trabalho da ANN é retornar uma previsão da 

vazão. Em relação à divisão entre dados de treinamento e dados de teste, novamente, 

não há um número correto previamente definido para retornar o melhor resultado 

possível; o modelo irá responder com diferentes resultados dependendo da parcela 

atribuída para treinamento, portanto optou-se por variar desde 80% até 67% os dados 

de treinamento e realizar o teste da previsão com o remanescente das informações 

(Figura 36). 
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Figura 36: Variação do percentual para treinamento do dataset e suas predições. 

 

Fonte: Elaboração Própria baseada nos dados do Campo. 

Escolheu-se para trabalhar o exemplo de 80% do dataset por retornar um 

resultado mais aproximado da realidade (Figura 37), pelo fato de ter um Erro Quadrático 

Médio (EQM) de 43.424,67, e também pelo fato de ser a mesma fração utilizada por 

Cao et al. (2016) no seu desenvolvimento: 

Figura 37: Comparação entre resultado LSTM e vazão real. 

 
Fonte: Elaboração própria baseada nos dados do Campo. 
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Como é possível ver, em comparação com a realidade, o modelo demonstrou ser 

extremamente confiável, visto que há uma superposição entre ambas as curvas em 

diversos momentos. 

4.3. MODELOS TEÓRICOS DE DECLÍNIO 

A seguir, utilizou-se os modelos de declínio estabelecidos por J. J. Arps (1945) 

para poder definir quais os limites inferior e superior que a teoria poderia fornecer no 

cálculo de declínio clássico de um poço. A proposta é comparar com o modelo criado 

pelo LSTM para poder determinar como ele conseguiu prever os valores individuais e 

o perfil de declínio, e se o resultado pode ser considerado aceitável quando sobreposta 

a outros métodos de cálculos já consagrados na indústria. 

Primeiramente focando no declínio exponencial, o fator de declínio foi definido 

como sendo -0.0014 por dia aproximadamente, utilizando como referência a produção 

diária fornecida nos dados originais do Campo. (Figura 38): 

 

Figura 38: Declínio Exponencial aplicado em 15/9-F-12 H. 

 

Fonte: Elaboração Própria baseado nos dados do Campo. 

Com esse declínio se estabelece o primeiro limite teórico. Como é possível de 

se observar, a curva de declínio consegue acompanhar com precisão aceitável o 

comportamento geral da produção de óleo do poço, excluindo obviamente os valores 

extremos (produção zerada) cuja previsão é matematicamente imprevisível porque 
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ocorrem de maneira randômica. O declínio foi calculado utilizando o valor de pico e o 

valor da vazão final como referência, e por isso a curva tem o formato. 

A outra metodologia proposta por J. J. Arps (1945) é o declínio hiperbólico, e 

como já mencionado anteriormente, o expoente de declínio deve variar entre o valor de 

0 (declínio exponencial) e 1 (declínio harmônico). A melhor forma de definir o valor 

exato que se encaixe com o perfil do campo é somente determinado por metodologia de 

tentativa e erro, variando a fração até que se encaixe no perfil previsto nas curvas.  A 

possibilidade descoberta por entre todas as variáveis utilizadas foi 𝑛 = 0,5, o que 

fornece uma taxa de declínio diária de -0,0035 por dia aproximadamente, relativamente 

mais acentuada que a exponencial. Com esse resultado, utilizou-se a vazão de pico como 

referência para determinar o restante delas. Tem-se finalmente a comparação entre 

ambos os modelos teóricos (Figura 39): 

 

Figura 39: Declínio Exponencial e Hiperbólico aplicado ao poço. 

 

Fonte: Elaboração Própria baseado nos dados do Campo. 

Ao complementar a modelagem teórica de J. J. Arps (1945) com o resultado 

obtido no LSTM, tem-se a complementação mútua entre ambas as metodologias; 

enquanto as curvas de declínio rodeiam a vazão real e definem o perfil, o LSTM prediz 

um valor estimado de produção para um determinado período (Figura 40): 
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Figura 40: Comparação entre as Metodologias. 

 
Fonte: Elaboração Própria baseado nos dados do Campo. 

A figura 40 dá um enfoque no período de previsão realizado pelo LSTM. Foi 

realizado também uma visão mais macroscópica da previsão em relação à produção 

inteira (Figura 41): 

Figura 41: Visão macroscópica da comparação entre metodologias. 

 
Fonte: Elaboração própria baseada nos dados do Campo. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO DO ESTUDO DE CASOS 

Houve um grande dispêndio de recurso e tempo utilizado em aprender a construir 

o algoritmo para que rodasse de forma eficiente, com diversas referências acumuladas 

e fontes das mais diversas pesquisadas para construir o que no final se mostrou ser um 

resultado consideravelmente eficiente. Dentro de todos os modelos apresentados aqui, 

em realidade percebeu-se que para a construção do modelo de ANN o recurso 

computacional utilizado foi consideravelmente maior: tempos de cálculo de horas, a 

depender da quantidade de iterações realizadas por entre os cálculos. 

Considerando o tempo utilizado para montar o algoritmo e treiná-lo, a parte que 

serviu como principal desafio em termos de recursos gastos deve ser associada à 

programação da rede, porque deve-se decidir quais os parâmetros a serem utilizados, 

quais variáveis, limpeza de dados etc. Além disso uma vez montado o código, inserir 

dados, independente do momento de aquisição, treiná-los e compará-los é também uma 

tarefa desafiante pois a parametrização depende de chutes iniciais e constante melhoria. 

Considerando a precisão fornecida pelo cálculo, como demonstrado na seção anterior, 

apesar das dificuldades, é possível declarar o projeto como bem-sucedido. 

A grande limitação do método utilizado é o fato de que foi necessário de uma 

quantidade considerável de dados. Optou-se por utilizar as informações de um único 

poço, e escolheu-se aquele que apresentava a maior quantidade de informações 

disponíveis. 

Compreende-se no final de contas que as ferramentas típicas utilizadas pela 

indústria do petróleo, explicitamente as curvas de declínio, são de ótima utilidade e 

qualidade, porém dada a sua simplicidade, quando tem-se a inserção de um método mais 

sofisticado como o uso de ANNs para calcular o declínio de um poço ou de um campo, 

a qualidade de informação consegue ser ainda superior. Para elucidação, reintroduz-se 

a referência à figura 40: 
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Figura 40: Comparação entre as Metodologias. 

 
Fonte: Elaboração Própria baseado nos dados do Campo. 

No fim das contas a ANN permitiu obter dados de previsão acurados e precisos, 

próximos do real comportamento do campo, e não somente isso, senão de acordo com 

o perfil dos modelos teóricos de J.J. Arps (1945). 

6. CONCLUSÃO E SUGESTÃO DE MELHORIAS 

O objetivo do trabalho foi concluído, e foi elaborada uma ANN capaz de realizar 

uma regressão capaz de complementar ferramentas típicas da indústria de petróleo com 

eficiência, exibindo resultados confiáveis e de segurança. Contudo, é fundamental 

também falar sobre alguns problemas, limitações e sugestões para que futuros autores 

levem em consideração. 

A primeira sugestão seria a de aplicar o modelo para outros poços, se possível 

do mesmo campo, e eventualmente realizar o upscaling para o campo inteiro, obtendo 

uma visão macroestrutural do comportamento dele. 

Outra sugestão seria a correção de overfitting dos dados, visto que o algoritmo 

desenvolvido obteve dados de apenas um poço. Isto, contudo, sugere-se com alguma 

ressalva, pois para o campo em que há diversos reservatórios, com diversas formações 

produtoras, utilizar o mesmo modelo de declínio de uma estrutura singular para outra 

pode resultar em problemas de cálculo, então a análise destas variáveis também faria 

parte desta hipótese mais ampla de estudo. 
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A sugestão final é a de variar os modelos de otimização de erro para a ANN e 

também dos tipos de rede, e determinar qual a melhor configuração para a rede, e 

descobrir se a versão que foi criada para o projeto pode ter a sua eficiência melhorada, 

tanto em tempo de cálculo como em resultados, uma vez que nós utilizamos padrões 

comuns da indústria, porém não com um acompanhamento dessas mesmas variáveis, 

devido à complexidade de registrar um panorama tão completo como esse. 
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