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RESUMO 

Para uma empresa se manter competitiva ela deve constantemente avaliar o 
desempenho de seus processos. Uma das formas de atingir esse objetivo é através de modelos de 
regressão multivariados que consigam relacionar um conjunto de insumos com os resultados 
esperados. Na área de petróleo & gás, um modelo algébrico que relacione os tempos de 
perfuração de poços (exploratórios ou de desenvolvimento) e as características físicas desses 
poços é fundamental para comparar o desempenho de poços com características diferentes. No 
contexto das empresas integradas de energia, tais modelos são utilizados pelas unidades de 
negócio de exploração e produção (E&P) para calcular índices de duração de perfuração 
conforme padrões estabelecidos pelas próprias companhias. 

PALAVRAS CHAVE. Exploração e Produção de Petróleo. Engenharia de poço. Modelos de 
regressão. Pesquisa Operacional na área de Petróleo & Gás (P&G). 

ABSTRACT 

As a way to assure competitiveness, business companies should constantly assess their 
processes. Multivariate regression models, relating selected inputs and expected results, are one 
of the available quantitative tools to achieve this objective.  In the field of oil & gas, an algebric 
model relating drilling time and physical properties of the wells (exploitation or development) is a 
fundamental tool to compare different wells. In the integrated energy companies context, such 
models are applied by the exploration and production divisions (E&P) to deliver drilling  time 
indexes according to the established companies standards. 

KEYWORDS. Exploration and Production. Well engineering. Regression models. Operations 
Research in the area of  Oil & Gas. 
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1. Introdução 

Para uma empresa se manter competitiva ela deve constantemente avaliar o 
desempenho de seus processos. Uma das ferramentas utilizadas para mensurar esse desempenho 
são os modelos de regressão multivariados. De uma forma geral,, esses modelos conseguem 
estabelecer uma relação matemática entre um conjunto de insumos e resultados esperados; de 
posse dessa relação, a companhia pode realizar análises e projeções (previsões), apoiando assim o 
seu processo decisório. 

Na área de petróleo & gás, devido aos altos custos das plataformas e navios utilizados 
nas atividades de perfuração, o monitoramento do tempo das operações torna-se imprescindível. 
Desta forma, um modelo algébrico que relacione os tempos de perfuração de poços (exploratórios 
ou de desenvolvimento) e as características físicas desses poços é fundamental para comparar o 
desempenho de poços com características diferentes. No contexto das empresas integradas de 
energia tais modelos são utilizados pelas unidades de negócio de exploração e produção (E&P) 
para calcular índices de duração de perfuração, conforme padrões estabelecidos pelas próprias 
companhias. 

A duração das atividades de perfuração tem grande impacto nos custos dos projetos e 
no dimensionamento do número de sondas de perfuração requeridas. É fundamental para 
qualquer empresa de petróleo que haja uma evolução, i.e., uma redução do tempo de perfuração 
dos poços, pois isto resulta em ganhos significativos para seus projetos.  

A principal dificuldade em se comparar o desempenho de poços em regiões 
geográficas, lâminas d’água e profundidades finais diferentes, entre outros aspectos, é que é 
necessário encontrar uma forma de trazer todos os poços para um mesmo referencial. A este 
processo de trazer todas as características para um mesmo referencial denomina-se normalização. 
O equivalente na área econômica seria transformar valores correntes de futuros de investimentos 
em moeda constante, i.e., numa mesma data de referência (e.g. valor presente). 

A normalização dos tempos de perfuração obtidos por modelos de regressão, traduzida 
no cálculo de índices de duração, permite que sejam avaliados os desempenhos de todos os tipos 
de poços. E o acompanhamento nos valores de tais índices, reflete a  evolução nos processos de 
perfuração.  

Este trabalho apresenta modelos de regressão desenvolvidos para apoiarem o cálculo de 
índices de duração de perfuração. Cada modelo identifica as variáveis (insumos) relevantes e 
pressupõe uma janela de tempo para re-calibração periódica dos parâmetros envolvidos. Além 
desta seção introdutória, o restante do artigo está organizado da seguinte forma: a seção 2 
apresenta a forma geral dos modelos de regressão. A seção 3 descreve o problema específico da 
companhia estudada.  A seção 4 apresenta a solução encontrada. A seção 5 conclui o trabalho. 
 
2. Modelos de Regressão 

Um modelo de regressão é a representação algébrica de uma relação de mapeamento 
entre variáveis. Genericamente, essa relação pode ser escrita da seguinte forma: 

)(ˆ xmy =  (1) 

onde ŷ é a regressão (aproximação) feita pelo modelo m da variável y, frente ao conjunto de 
valores apresentados no vetor x. A variável y é chamada dependente, endógena ou objetiva (e.g., 
tempo de perfuração), enquanto o vetor x tem como componentes variáveis chamadas 
independentes, exógenas ou explicativas (e.g. profundidade do poço). O modelo de regressão m 
pode ser visto como uma função algébrica a ser determinada; esse processo de determinação se 
traduz no ajuste de um número finito de parâmetros, realizado por algum algoritmo de 
otimização, frente a um conjunto de valores (históricos) para y e x.  Para tornar explícita a 
existência e necessidade de otimização dos parâmetros em um modelo de regressão, pode-se 
utilizar uma  notação mais detalhada: 
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),(ˆ wxmy =  (2) 

onde w é o vetor de parâmetros a ajustar. Tradicionalmente o ajuste do vetor w é feito com 
algoritmos supervisionados, i.e., algoritmos baseados em minimização de uma medida de erro, 
e.g., erro quadrático: 

( )
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1
),(min∑

=

−
N

i
iiiw

wxmy  
(3) 

Como será visto, dependendo da forma como o modelo m relaciona seus argumentos (x 
e w) a regressão será dita linear ou não-linear. De maneira geral, a regressão linear tem grande 
atratividade em aplicações práticas, dada a sua maior interpretabilidade e existência de 
otimização exata; por outro lado, a regressão não linear pode ser a melhor solução em problemas 
pouco conhecidos ou com mapeamentos presumidamente complexos.   
 
2.1 Regressão Linear 

O modelo de regressão linear geral é um modelo em que os parâmetros w aparecem 
relacionados linearmente com as variáveis independentes em x. Algebricamente: 

o
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ii wxwwxmy +== ∑

=1

.),(ˆ  
(4) 

onde N é o número de variáveis (componentes) em x. Na regressão linear, a determinação do 
vetor w = [wo w1 w2  ... wN] é feita de maneira exata, com o algoritmo (supervisionado) clássico 
conhecido como mínimos quadrados (least squares) (Johnson e Wichern, 2002).   
 
2.2 Regressão Não-Linear 

Modelos de regressão não-lineares são quaisquer modelos em que exista alguma 
relação não linear entre os argumentos w e x. Esses modelos são naturalmente mais flexíveis que 
os modelos lineares mas apresentam dificuldade para a otimização, que normalmente é feita por 
métodos aproximados ou que não garantam otimalidade global. Um exemplo de modelo não-
linear interessante é o multilayer perceptron (MLP): 
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sendo h um parâmetro a ser definido na fase de construção do modelo (um hiperparâmetro)1. A 
função tanh (tangente hiperbólica) assume a seguinte forma: 
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(6) 

A função tanh tem algumas propriedades que permitem a validade do chamado 
teorema da aproximação universal (Cybenko, 1989), o teorema que suporta o uso do MLP como 
modelo de aproximação de funções. Enquanto modelos não-lineares complexos, os MLP têm 
seus parâmetros w = [wo w1 w2  .. w2h+hN] obtidos por algoritmos aproximados de otimização 
como, por exemplo, o Back-propagation Levenberg-Marquardt (Bishop, 1995). 

                                                           
1 O hiperparâmetro h é às vezes chamado de número de processadores do modelo MLP. No ramo da 
inteligência computacional modelos MLP são comumente chamados de redes neurais, e os processadores 
passam a ser chamados de neurônios. 
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3. Descrição do Problema 

O gerenciamento adequado dos recursos mobilizados para a intervenção em poços 
exploratórios ou de desenvolvimento de óleo e gás é fundamental para o posicionamento 
estratégico da companhia. Para que este objetivo seja alcançado, os gestores devem ter acesso a 
ferramentas de apoio a decisão que os ajudem nessa tarefa. Desta forma, surge a necessidade de 
se dispor de modelos que possam medir a eficiência dos métodos e recursos empregados, 
especificamente, nas atividades de perfuração. 

Neste trabalho foi desenvolvido um modelo que permite o cálculo de índices de 
duração de perfuração; através desses índices (valores normalizados), os gestores podem 
comparar resultados de poços diferentes e avaliar a evolução no tempo da eficiência de todo o  
processo de perfuração.   

 
3.1. Direcionadores do Modelo 

Modelos teóricos disponíveis na literatura da indústria de petróleo, bem como as 
avaliações dos especialistas de projeto de poço, indicam que a duração da perfuração de um poço 
depende de variáveis como: lâmina d’água, peso do fluido de perfuração, ocorrência de 
testemunhagem, ocorrência de perfilagem, número de sidetracks, profundidade medida, 
espessura de sedimentos, trajetória do poço, número de fases entre outras. Essas variáveis 
descrevem o processo de perfuração usado e as condições físico-químicas dos poços, refletindo 
também o grau de complexidade e risco nas operações de perfuração. Tomando por base essa 
teoria, a metodologia usada neste trabalho seguiu as seguintes etapas: 

1. Identificar todas as possíveis variáveis que impactam o tempo de perfuração de 
um poço; 

2. Coletar os dados disponíveis (dados históricos); 

3. Sanear os dados (avaliando consistência e aderência); 

4. Aplicar ferramentas disponíveis a fim de identificar e validar o modelo 
estatístico que relacionam as variáveis. 

Para este problema, um dos requisitos desejados pelo cliente foi a obtenção de um 
modelo de regressão estritamente linear. Na prática, tal requisito se justifica pelo fato de que, em 
um primeiro momento, a maior interpretabilidade do modelo linear constitui um fator importante 
para maturação da metodologia entre os técnicos envolvidos. Em termos técnicos, deve-se 
observar que a utilização de metodologias lineares pressupõe, quase sempre, o uso de 
transformações estatísticas convenientes em algumas das variáveis envolvidas (Box & Cox, 
1964).   

 
3.2. Coleta de Dados 

Foram obtidos a partir dos sistemas de informação disponíveis na companhia os 
seguintes dados: datas de início e fim da intervenção (duração da pefuração), número de fases 
dos poços, ocorrência de testemunhagem, ocorrência de perfilagem, profundidade total do poço, 
peso do fluido de perfuração, número de sidetracks e lâmina d’água.  
 
3.3. Saneamento de Dados 

O saneamento garante a consistência dos dados coletados com relação ao domínio, 
ordem de grandeza, unidade de medida e ausência de valores. Também trata da aderência dos 
dados, no sentido de corrigir ou expurgar os chamados pontos fora da curva (outliers). Por 
exemplo, uma atividade de saneamento poderia expurgar os dados de poços submarinos com 
lâmina d’água inferior a 150 metros ou com tempo total de perfuração inferior a 20 dias. 
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Observa-se que instalações de bombas submarinas (MOBOs), estacas ou “pilotinhos” não 
devem ser elementos considerados como poços. 

 
4. Descrição da Solução 

Neste trabalho o objetivo imediato é a obtenção modelos de regressão que permitam o 
cálculo de durações de perfuração, subsidiando assim a obtenção de índices de duração de 
perfuração (IDP). Esses índices representam as durações de perfuração offshore de forma 
normalizada, daí o termo normalizador, permitindo que seja feito um comparativo entre a 
eficiência de perfuração de poços recentes e a eficiência histórica das intervenções de perfuração 
em poços da companhia.  

Na fase de projeto da solução, foi decidido que dois modelos fossem calculados 
independentemente: um para poços exploratórios e outro para poços de desenvolvimento. Tal 
decisão teve base em métodos de validação estatística, mas refletiu o sentimento prático de que 
perfurar um poço exploratório em uma região desconhecida é um desafio maior e mais complexo 
do que perfurar poços de desenvolvimento (mesmo que estes tenham trajetórias mais elaboradas 
já contam com todo um processo de aprendizado sobre a locação). 

Nas seções a seguir, todos os valores de parâmetros calculados foram omitidos por 
questões de confidencialidade. 

4.1.1. Índice de Duração de Perfuração para Poços Exploratórios 

O índice de duração de perfuração para um poço exploratório (IDP_PE) é obtido 
através da seguinte equação:  

)_Pr(
_

PEevTRexp
TRPEIDP =  

(7) 

onde TR é o tempo real da intervenção e TPrev_PE é o tempo previsto desta intervenção, a partir 
de um modelo de regressão linear devidamente ajustado; exp(.) é a função exponencial. A 
previsão do modelo linear é dada por: 
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(8) 

onde: 

1. nSidetracks é o número de sidetracks do poço;  

2. fTestemunhagem é a indicação da ocorrência (fTestemunhagem=1) ou não 
(fTestemunhagem=0)  de execução de testemunhagem no  poço; 

3. Profundidade é a distância dada pela soma da lâmina d’água à espessura do 
sedimento; 

4. nFases é o número de fases da perfuração do poço; 

5. MW (mud weight) é a densidade do fluido de perfuração.  

 

As unidades de medida para cada parâmetro são apresentadas na Tabela 1: 

 

Tabela 1 – Parâmetros do Normalizador (Exploração) 

Parâmetro Unidade de Medida 

Número de Sidetracks adimensional 
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Profundidade metros 

Número de Fases adimensional 

Mud weight Ppg 

Tempo Real (TR) e  

Tempo Previsto (TPrev_PE) 
dias 

  

4.1.2. Índice de Duração de Perfuração para Poços de Desenvolvimento 

O índice de duração de perfuração para um poço de desenvolvimento (IDP_PD) é 
obtido através da seguinte equação:  

)_Pr(
_

PDevTRexp
TRPDIDP =  

(7) 

onde TR é o tempo real da intervenção e TPrev_PD é o tempo previsto desta intervenção, a partir 
de um modelo de regressão linear devidamente ajustado; exp(.) é a função exponecial. A previsão 
do modelo linear é dada por: 
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(8
) 

onde: 

1. nSidetracks é o número de sidetracks do poço;  

2. fPerfilagem é a indicação da ocorrência (fPerfilagem=1) ou não 
(fPerfilagem=0)  de execução de perfilagem no  poço; 

3. fTestemunhagem é a indicação da ocorrência (fTestemunhagem=1) ou não 
(fTestemunhagem=0)  de execução de testemunhagem no  poço; 

4. Profundidade é a distância dada pela soma da lâmina d’água à espessura do 
sedimento; 

5. nFases é o número de fases da perfuração do poço; 

 

As unidades de medida para cada parâmetro são apresentadas na Tabela 2: 

 

Tabela 2 – Parâmetros do Normalizador (Desenvolvimento) 

Parâmetro Unidade de Medida 

Número de Sidetracks adimensional 

Profundidade metros 

Número de Fases adimensional 

Tempo Real (TR) e  

Tempo Previsto (TPrev_PD) 
dias 
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4.2. Re-calibração dos Normalizadores de Perfuração 

Com o passar do tempo é natural que o histórico de intervenções em poços aumente e o 
tempo de perfuração diminua, refletindo a evolução da companhia e das tecnologias disponíveis 
na indústria. Torna-se assim intuitiva a necessidade de re-calibração periódica dos parâmetros 
dos modelos de regressão linear adotados. Para os dois modelos propostos neste trabalho, 
definiu-se através de um processo de validação que o ajuste das equações deve ocorrer 
anualmente, considerando-se uma janela de tempo de 3 anos. Por exemplo: 

 - Em 2005, ajustar os parâmetros utilizando poços de 2002, 2003 e 2004 e projetar o 
ano de 2005;  

 - Em 2006, ajustar os parâmetros utilizando poços de 2003, 2004 e 2005 e projetar o 
ano de 2006, e assim sucessivamente. 

 
5. Resultados 

As figuras a seguir mostram a evolução dos índices de perfuração no horizonte de 
análise.  No caso dos poços exploratórios (Figura 1), observa-se uma tendência de aproximação 
do índice para a unidade (em 2009 o IDP_PE foi 0,99) indicando que os tempos de perfuração 
reais se aproximam dos tempos previstos (os números dentro das barras indicam o quantitativo 
de poços testados).  

0.00

0.17

0.34

0.51

0.68

0.85

1.02

1.19

1.36

1.53

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
ANO

ID
P_

PE

18 43 32 27 22 25 35 17

 
Figura 1 – Evolução temporal do índice de duração de perfuração para poços exploratórios 

(IDP_PE); os números dentro das barras indicam o número de poços testados. 
 

Já para os poços de desenvolvimento (Figura 2), há uma estabilização do nível do 
índice na parte final da série, embora o último o ano tenha apresentado um descolamento em 
relação à unidade (em 2009 o IDP_PD foi 1,18). Esse fato encontra explicação nos recentes 
desafios para o desenvolvimento de poços submarinos; em todo caso, ao longo do tempo, espera-
se que os modelos possam sempre ser re-calibrados para representar a maturidade operacional da 
companhia. 
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Figura 2 – Evolução temporal do índice de duração de perfuração para poços de desenvolvimento 

(IDP_PD); os números dentro das barras indicam o número de poços testados. 
 
6. Conclusão 

Para uma empresa se manter competitiva ela deve constantemente avaliar o 
desempenho de seus processos. Com esse propósito, uma das ferramentas mais comumente 
utilizadas são os modelos de regressão multivariados que, em princípio, conseguem estabelecer 
uma relação matemática entre um conjunto de insumos e resultados esperados. De posse dessa 
relação, a companhia pode realizar análises e projeções (previsões), apoiando assim o seu 
processo decisório. 

Os modelos para estimativa de tempos de perfuração obtidos neste trabalho podem ser 
considerados bem realistas do ponto de vista prático. Contudo, como em muitos outros casos 
reais, o processo de modelagem trouxe surpresas.  Por exemplo, esperava-se que a lâmina d’água 
tivesse impacto na duração do poço, mas os modelos finais indicaram que a lâmina d’água 
sozinha não é tão relevante, sendo a profundidade medida, que soma a lâmina d’água com a 
espessura de rocha perfurada, mais significativa. Como um poço de petróleo pode ser vertical ou 
direcional (curvo), a profundidade medida reflete a geometria e conseqüentemente o grau de 
dificuldade de operação do poço: para uma mesma profundidade vertical, um poço direcional 
deve fazer um caminho mais longo, i.e., com maior profundidade medida, e terá um risco de 
operação potencialmente maior. 

Finalmente, destaca-se que em trabalhos futuros uma metodologia de regressão não-
linear poderia ganhar força, como ferramenta complementar aos modelos lineares utilizados aqui.  
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