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Resumo 

A Engenharia de Reservatórios cotidianamente apresenta atividades envolvidas 

com problemas de otimização em diversos contextos. Na grande maioria desses 

problemas se busca a melhor solução para o gerenciamento da produção de óleo. Uma 

ferramenta valiosa que fornece um suporte para as decisões de projetos de 

desenvolvimento da produção de petróleo é a simulação computacional de reservatórios, 

que aqui será conduzida em conjunto com procedimentos de otimização tornando o 

processo da obtenção do projeto ótimo o mais automático possível. 

Neste trabalho é abordado o processo do gerenciamento da injeção de água, 

visando o reaproveitamento de poços produtores quando estes são diagnosticados como 

fechados, durante o processo de otimização da produção do reservatório. As variáveis 

de projeto são as vazões atribuídas a cada poço produtor e injetor, sob diferentes 

condições operacionais. O valor presente líquido (VPL) é a função objetivo utilizada. 

Por tal processo de reaproveitamento necessitar de repetidas simulações 

numéricas nas otimizações envolvidas, isso se torna computacionalmente um processo 

oneroso. Portanto, para este caso modelos substitutos podem ser utilizados. O presente 

trabalho utiliza a estratégia de Otimização Sequencial Aproximada (Sequential 

Aproximation Optimization (SAO)), baseada em modelos substitutos. 

Para construir os modelos substitutos, utiliza-se uma técnica de ajuste de dados, 

baseada nas Funções de Base Radial (Radial Basis Function (RBF)). O procedimento 

do hipercubo latino (Latin Hypercube Sampling (LHS)) é o considerado para a geração 

da amostra.  

O ambiente computacional utilizado para o desenvolvimento da ferramenta 

proposta é o MATLAB. As simulações do reservatório são feitas com um simulador 

comercial black-oil, o IMEX. 

O processo de reaproveitamento de poços é aqui estudado em dois reservatórios 

distintos, o Brush Canyon Outcrop e o UNISIM-I-Mod.  

O presente trabalho compara soluções obtidas por processos de otimização sem 

reaproveitar poços produtores fechados e com reaproveitamento dos devidos poços em 

diferentes estratégias de produção.  

Na maioria dos casos estudados, com a conversão dos poços produtores em 

poços injetores, foi possível obter um ganho significativo no VPL (Valor Presente 

Líquido). 



 

 
 

PALAVRAS-CHAVE: Simulação de Reservatórios, Otimização Sequencial 

Aproximada, Modelos Substitutos, Reaproveitamento de Poços Produtores. 

  



 

 
 

Abstract 

The Reservoir Engineering presents daily activities involved with optimization 

problems in different contexts. The great majority of these problems looks for the best 

solution for oil production management. A valuable tool that provides a support to the 

decisions of oil production projects is a computational reservoir simulator. Here, this 

will be conducted together with optimization procedures making the process of 

obtaining the optimal design as automatic as possible.  

This work will address the process of water injection management, with the aim 

to reuse producers when they are diagnosed to be closed during the reservoir production 

optimization process. The design variables are the flow rates assigned to each 

production and injector well in different operating conditions. The net present value 

(NPV) is the objective function. 

The reuse process requires repeated numerical simulations in the optimizations 

involved,  as a consequence, it becomes a computationally  costly process. Therefore, in 

this case surrogate models can be used. This work uses a strategy of Sequential 

Approximate Optimization (SAO), based on surrogate models. 

To construct the substitute models, a datafitting scheme based on Radial Basis 

Function (RBF) is employed. The procedure of Latin Hypercube Sampling (LHS) is 

considered to generate the sample. 

The computing environment used to develop the proposed tool is MATLAB. 

The reservoir simulation is done by a commercial black-oil simulator, IMEX.  

The reuse wells process is applied here for two different reservoirs, the Brush 

Canyon Outcrop and UNISIM-I-Mod. 

This work compares the solutions obtained by optimization processes without  

and with reuse of  production wells in different production strategies. In most of cases, 

the conversion of producing wells to injection wells, was obtained with a significant 

gain in the NPV (Net Present Value). 

KEYWORDS: Reservoir Simulation, Sequential Approximate Optimization, 

Surrogate Models, Reuse of Producer Wells. 
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1 INTRODUÇÃO 

O presente trabalho se encontra na área da Engenharia de Reservatórios, na 

atividade de desenvolvimento/utilização de ferramentas computacionais para otimização 

da produção de óleo em reservatórios de petróleo. Neste contexto, a ideia central deste 

trabalho é o estudo do reaproveitamento de poços produtores durante o processo de 

otimização, com o controle da alocação dinâmica das vazões nos poços de produção e 

injeção. Este tipo de processo tem como intuito obter o lucro máximo da produção. 

1.1 Motivação 

Nas atividades da engenharia de reservatórios há um crescente desenvolvimento 

da simulação computacional, que nos últimos anos, sua utilização tem se tornado um 

processo rotineiro. São ferramentas que fornecem informações essenciais para um bom 

gerenciamento da produção de um reservatório em todo o seu ciclo de vida.  

 Um projeto ótimo é o que sempre se busca em todas as etapas da cadeia de um 

trabalho. É possível utilizar diferentes estratégias de otimização, podendo ser de maior 

ou menor escala, dependendo de sua complexidade (Oliveira, 2006).  

 A indústria de Óleo & Gás a cada ano se despende mais de esforços expressivos 

para desenvolver tecnologias eficientes de gerenciamento, com o intuito de obter a 

otimização da produção de óleo e gás (Fonseca, 2010) e de forma essencialmente 

automatizada.              

 Para obter o projeto ótimo automatizado, é necessária uma formulação adequada 

de um modelo de otimização, que se inserem as variáveis de projeto, a função objetivo e 

as restrições, bem como a utilização de um conjunto de técnicas numéricas bastante 

sofisticadas envolvendo o uso sequencial de simuladores, combinados com algoritmos 

de otimização. A experiência tem mostrado que a obtenção de projeto ótimo de 

problemas reais da engenharia leva a problemas complexos de otimização, com um 

grande número de variáveis de projeto e restrições em combinação com sofisticados 

procedimentos de análises (Keane & Nair, 2005; apud Pinto,2014).   

 No contexto da produção dos reservatórios de petróleo, o fator de recuperação 

primária em média atinge 30% (Thomas, 2001; Rosa et. Al., 2006; apud Oliveira, 

2013), isto é, 70% do óleo ficam contidos no reservatório. Nesse aspecto, é altamente 

indicado um forte investimento em pesquisa para o desenvolvimento de novas 

metodologias com o intuito de reduzir custos, riscos, elevar o fator de recuperação, e 
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por fim, aumentar o retorno financeiro.       

 A prática mais usual de recuperação secundária, capaz de garantir a manutenção 

da pressão do reservatório em níveis desejáveis, é a utilização do processo de injeção de 

água, que também propicia o deslocamento dos hidrocarbonetos dos poros para os 

poços produtores, segundo Oliveira (2006). Entretanto, uma vez iniciada a injeção de 

água em poços específicos para tal, inevitavelmente se terá produção de água 

juntamente com produção de óleo em poços que tem como principal função a produção 

de óleo. Quando esta produção de água chega a um nível crescente durante o tempo, a 

eficiência da recuperação decaí drasticamente, e consequentemente gera custos à 

produção. Nesse âmbito, em muitos casos, onde há produção de água se sobrepondo a 

produção de óleo por muito tempo no ciclo de vida do reservatório, é viável e 

interessante reaproveitar os poços, que se iniciam como produtores, e no intervalo de 

tempo que é diagnosticado que não há mais produção de óleo, convertê-los em injetores 

de água, para auxiliar na recuperação dos poços produtores restantes. Este é um 

processo que é tratado no presente trabalho.       

 Para realizar este tipo de reaproveitamento o custo computacional acaba sendo 

oneroso, pois somente uma simples simulação muitas vezes demora minutos, horas ou 

mesmo dias para ser concluída. Com a utilização da otimização para este processo, 

repetidas simulações são realizadas para a avaliação da função objetivo.  

Para tais problemas, métodos aproximados são utilizados nesse estudo. São 

estratégias que estão sendo cada vez mais utilizados nos projetos de engenharia, para 

reduzir tais inconvenientes. Estas estratégias têm sido utilizadas objetivando uma 

resposta computacional rápida e para se obter um comportamento mais suave para uma 

dada resposta, livre de ruído numérico, que é um problema típico de funções avaliadas 

provenientes de simuladores numéricos.         

Nesse contexto, considerando a complexidade do problema exposto, fica 

evidenciada que o planejamento da estratégia de reaproveitamento dos poços produtores 

do reservatório com a utilização de métodos de otimização, operando de forma 

automática, é um problema relevante no desenvolvimento e gerenciamento de campos 

de petróleo e uma demanda atual e bastante relevante na engenharia de reservatórios.  

1.2 Objetivos 

Este trabalho tem como objetivo o estudo e o aprimoramento de um sistema 

computacional que auxiliem no gerenciamento em reservatórios de petróleo visando 
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desenvolver um processo para o reaproveitamento dos poços produtores que são 

diagnosticados como fechados (sem produzir) antes de terminar o tempo de concessão 

de um reservatório. Daí, fornecer respostas que auxiliem na análise desse processo. 

No gerenciamento da produção, as variáveis de controle serão as alocações 

dinâmicas das vazões dos poços produtores e injetores. O controle destas vazões é 

realizado a fim de melhorar a eficiência da recuperação secundária de óleo. Neste 

âmbito, busca-se melhorar um objetivo que represente o ganho que o gerenciamento da 

produção pode oferecer. Para isto, será utilizada a função Valor Presente Líquido (VPL) 

apresentada em Oliveira (2006). Em muitos casos no gerenciamento da produção, poços 

produtores passam boa parte do tempo de concessão com uma vazão extremamente 

baixa, ou com uma produção de água bastante elevada, o que indica que este poço 

produtor passou boa parte do tempo fechado, isto é, sem produzir óleo. Para tentar 

reaproveitá-los são utilizadas estratégias de gerenciamento com o intuito de melhorar o 

ganho na produção, ou seja, o VPL. Portanto, este processo de reaproveitamento é o 

principal objetivo do presente trabalho. 

1.3 Metodologia 

A grande maioria dos problemas que interagem com a simulação de 

reservatórios são altamente complexos, envolvendo uma formulação matemática que 

gera um alto custo computacional das simulações numéricas. Nesse caso, é indicado o 

uso de métodos que utilizam modelos substitutos.  

Neste trabalho, o processo de otimização é executado utilizando o método de 

otimização por aproximação sequencial (SAO - Sequential Approximate Optimization) 

(Giunta & Eldred, 2000), juntamente com modelos substitutos locais (Giunta, 2002; 

Forrester, et al., 2008; Afonso, et al., 2008; Gutmann, 2001; apud Pinto, 2014). Tais 

processos de ajuste de dados necessitam da obtenção de planos de amostragem (Design 

of Experiments - DOE) (Silva, 2010). Dentre as técnicas de aproximação existentes, é 

abordada a função de base radial – RBF (Gutmann, 2001). 

As funções de base radial (Radial Basis Function (RBF)), segundo Gutmann  

(2001) são funções mais básicas, cujos valores dependem apenas da distância dos 

pontos a partir da origem. Há três tipos de funções de base radial, a Cúbica, a Linear e a 

TPS – Thin Plate Spline. A função mais utilizada neste trabalho será a Cúbica, por 

apresentar melhores resultados, segundo Pinto (2014). 
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Os programas computacionais desenvolvidos são todos implementados no 

ambiente MATLAB (Mathworks, 2014).        

 O programa de simulação de reservatórios que será utilizado é o simulador 

IMEX (Implicit Explicit Black Oil Simulator) da CMG (2015). É um programa de 

simulação de reservatórios bastante difundido e utilizado no mundo e, em particular, 

muito utilizado pela Petrobras.  

1.4 Organização da Dissertação 

A dissertação está dividida em seis capítulos. Os objetivos dos capítulos são os 

que seguem:           

 No segundo capítulo é apresentado os conceitos básicos de otimização, a 

programação matemática e a programação quadrática sequencial (SQP).  

No terceiro capítulo é apresentado o conceito de otimização por aproximação 

sequencial (SAO), onde são abordados os conceitos de plano de amostragem (DOE) e 

modelos substitutos. Serão mostrados o tipo de amostragem do hipercubo latino (LHS) 

e a metodologia de função de base radial (RBF). 

No quarto capítulo é abordada a otimização na engenharia de reservatórios, onde 

são apresentados o problema de gerenciamento da produção e o processo de 

reaproveitamento dos poços produtores. 

No quinto capítulo são apresentados os reservatórios e os casos estudados, 

seguido dos resultados obtidos com o processo de reaproveitamento dos poços 

produtores, comparando com os casos sem o devido reaproveitamento.  

O sexto capítulo é reservado às conclusões do estudo e sugestões para os 

trabalhos futuros. As referências bibliográficas são listadas em seguida. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1 Otimização 

No dia a dia sempre se está buscando otimizar, seja o tempo, o dinheiro, a 

performance física etc. Em um projeto de engenharia se busca determinar a melhor 

configuração dos parâmetros envolvidos para um projeto ótimo, ou seja, mais eficiente e 

idealmente o mais econômico possível.       

 Para começar a aplicar a metodologia de otimização em engenharia, é preciso 

definir os elementos básicos: variáveis de entrada, funções objetivo e restrições. As 

variáveis de entrada são os parâmetros do projeto que se tem liberdade para modificar, 

por exemplo, no caso para reservatórios, as vazões dos poços produtores e injetores. 

 As funções objetivo representam as metas do projeto, ou seja, minimizar ou 

maximizar variáveis como eficiência, custos, tensões, perda de carga, atrito, troca 

térmica etc. Essas funções são as forças motrizes da otimização, que podem ser uma ou 

mais. Finalmente as restrições são os requisitos que devem ser cumpridos pelo processo. 

Podem ser exigências provenientes de normas, de viabilidade ou de fabricação.  

2.1.1 Formulação Padrão do Problema de Otimização 

A formulação do problema de otimização é construída através da definição dos 

elementos básicos que o constituí. Logo são definidos com mais detalhes esses 

elementos. 

2.1.1.1 Variáveis de Projeto 

É um conjunto de parâmetros que são modificados quando é necessário otimizar 

um projeto, e podem ser denotados por um vetor  
T

1 2, , , nx x xx , onde n  é o número 

total de variáveis de projeto de um dado problema. O conjunto de variáveis que fornece 

o melhor valor do projeto avaliado é chamado de ponto ótimo e pode ser representado 

por um vetor 
T

* * * *

1 2, , , nx x x   x (Kirsch, 1993, apud Pinto, 2014), que resulta no valor 

mínimo (ou máximo) da função objetivo, e ao mesmo tempo, atende às restrições do 

problema, quando estas existirem. 
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2.1.1.2 Função Objetivo 

A função objetivo quantifica o que se quer otimizar, e será a função das 

variáveis de projeto escolhidas. Deve ser usada como uma medida da eficiência do 

projeto.  

O procedimento de otimização pode ser classificado em uniobjetivo, quando se 

tem apenas um objetivo, ou multiobjetivo (ou multicritério), quando se tem vários 

objetivos em um único processo de otimização.  

Uma otimização bem sucedida depende muitas vezes da formulação da função 

objetivo. Assim, é importante gastar um tempo encontrando uma expressão matemática 

(valor presente líquido, deslocamento, frequência de ressonância, rigidez, volume, etc.) 

adequada que quantifique corretamente a eficiência do projeto (Pinto, 2014). 

É importante chamar atenção para algumas equivalências clássicas de função 

objetivo que podem tornar o problema matematicamente mais simples. Assim, 

maximizar f  é a mesma coisa que minimizar f  ou 1 f  (a menos da singularidade 

em 0f  ), ou maximizar k f  (onde k  é uma constante) e maximizar | |x  pode ser 

substituído por maximizar 2x , o que evita singularidades na derivada da função 

objetivo. 

2.1.1.3 Funções Restrição 

Essencialmente, as restrições são as limitações impostas para a obtenção da 

solução ótima. São classificadas em três tipos: laterais, igualdade e desigualdade (Silva, 

2010; Pinto, 2011; apud Pinto, 2014). 

Considerando o conjunto de variáveis de projeto  
T

1 2, , , nx x xx , as restrições 

laterais, ou geométricas, são determinadas através de valores que impõem limites 

inferiores e/ou superiores e são restrições de desigualdade por natureza, sendo do tipo 

l ux x x . 

As restrições de comportamento são determinadas através de especificações de 

funções que dependem das variáveis de projeto, impondo a limitação das mesmas a um 

semi-espaço, através de funções de desigualdade (geralmente concebidas na forma 

  0g x ), ou em uma superfície, através de funções de igualdade (geralmente 

concebidas na forma   0h x ). As restrições podem ser funções de uma, de algumas, 

ou de todas as variáveis de projeto (Silva, 2010).  
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É importante que as restrições sejam normalizadas, pois em muitos casos há 

valores de restrições com diferentes ordens de grandeza. Assim, enquanto o valor de 

uma restrição de tensão mecânica é da ordem de 10
6
 em MPa, o valor de uma restrição 

de deslocamento é da ordem de 10
-5

 em metro. A presença de valores tão distantes num 

algoritmo de otimização pode gerar problemas de estabilidade numérica, o que 

prejudica o resultado final da otimização. Portanto, devemos normalizar as restrições 

como mostrado a seguir: 

 

max

max

( )
( ) 1 ( ) 1 0g

g
     

g x
g x g x

            (2.1) 

 

A restrição, quanto ao seu estado, é classificada como ativa ou inativa. Uma 

restrição está ativa para um ponto x  quando ( ) 0ig x  e inativa para o mesmo ponto se 

  0ig x  (Torres, 2001). Para um projeto na região inviável, considerando um ponto 

x , duas possibilidades são consideradas: ( ) 0ig x  ou ( ) 0ih x . 

O número de funções restrição de igualdade deve ser menor ou igual ao número 

de variáveis (Silva, 2010; Nocedal & Wright, 2000). Caso isso não ocorra, tem-se um 

sistema de equações superdeterminado, onde há uma formulação inconsistente ou 

alguma restrição redundante, ou seja, linearmente dependente de outra. No caso das 

restrições de desigualdade, não há limitação imposta ao número de restrições. 

No final da otimização espera-se que algumas das restrições estejam ativas, caso 

contrário, as que estão inativas não seriam, a princípio, necessárias no problema de 

otimização, pois não influenciam o problema. Por outro lado, existem restrições que se 

tornam ativas durante o processo de otimização e depois ficam inativas ao final. Com 

isso é muito difícil saber, de antemão, quais as restrições que influenciam ou não o 

resultado da otimização. Portanto, todas devem ser consideradas. 

2.1.1.4 Formulação do Problema de Otimização 

Uma vez construído um modelo matemática para o problema, em termos gerais, 

a formulação do problema de otimização pode ser descrita matematicamente pela 

seguinte expressão: 
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Minimize  ( )f f x  

Sujeito à  1( ) 0,   1,2,...,ig i m x  

     2( ) 0,   j 1,2,...,ih m x            (2.2) 

     ,  1,2,...,l ux x k n  x  

Onde  f  é a função objetivo, g são as restrições de desigualdade, h as restrições 

de igualdade, x é a variável de projeto, 
lx  e 

ux  são os limites inferior e superior da 

variável de projeto, 
1m , 

2m  e n são o número de restrições de desigualdade, de 

igualdade, e de variáveis de projeto, respectivamente, i, j e k são os índices das 

coordenadas dos vetores.  

2.2 Programação Matemática 

Para resolver alguns tipos de problemas de otimização, é necessária a 

programação matemática, que trata esses problemas de forma iterativa e determinista 

(Castro, 2001; apud Pinto,2014).       

 Para lidar com problemas restritos de várias variáveis é comum definir a função 

Lagrangeana  ,λxL  do problema original, como segue: 

 

       
1 2

1 1

,
m m

j j p k k

j k

f g h  

 

   λL x x x x          (2.3) 

 

Onde λ  é o vetor com os multiplicadores de Lagrange associados às restrições g 

e h no ponto x. Pode ser demonstrado, segundo Haftka & Gürdal (1993); Vanderplaats 

(1984), que a condição de mínimo local desta função na solução 
*

x , satisfaz as 

condições KKT (Karush - Kuhn – Tucker): 

a) Viabilidade: 

 

 

 

*

1

*

2

0,        1, ,

0,        1, ,

j

k

g j m

h k m

   


  

x

x
            (2.4)
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b) Estacionaridade: 

 

     
1 2

* * *

1 1

| 0
m m

p q

j j p k k

j k

f g h 



 

       λ R x x x       (2.5) 

 

c) Complementaridade: 

 

 *

10,         1j jg j m   x
          (2.6) 

 

d) Positividade: 

 

10, 1, ,j  j m   
           (2.7)

 

 

Os algoritmos de Programação Matemática são iterativos, onde, através da 

especificação de um vetor inicial das variáveis x
0
, uma sequência de pontos é gerada e, 

se bem sucedida, converge para o ponto solução x
*
. A forma mais comum de 

atualização das variáveis, para este procedimento iterativo, é dada pela equação: 

 

1 1k k k  x x d               (2.8) 

 

Onde d é o vetor da direção de busca,  representa o tamanho do passo na 

direção de d, e k é o índice que indica o número da iteração (Nocedal & Wright, 2000; 

Vanderplaats, 1984). Na determinação do vetor da direção de busca, duas condições 

devem ser satisfeitas (Kirsch, 1993): 

 

a) A direção deve ser viável, ou seja, o novo ponto obtido através da direção d 

deve procurar satisfazer as restrições; 

b) A direção deve ser conveniente, isto é, o valor da função objetivo deve ser 

melhorado. 

 

A programação matemática é classificada em três tipos de métodos: 

programação linear, programação não-linear e métodos baseados em teoria de 
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aproximações, como a Programação Quadrática Sequencial (Sequential Quadratic 

Programming SQP) (Silva, 2010).   

2.3 Programação Quadrática Sequencial - SQP 

Considerando uma expansão de segunda ordem em série de Taylor da função 

 f x  em x , de acordo com (Pinto, 2014):  

 

       
1

2

T Tf f f  d d H dx x x x
          (2.9) 

 

Onde  d x x ,  f x  é o vetor gradiente de f em x , cujos elementos são 

definidos por: 

 

 
i

f
f

x


 


x

            (2.10) 

 

E  H x  é a matriz Hessiana em x , definida por: 

 

 
2

ij

i j

f
H

x x



 

x

           (2.11) 

 

É assumido que o vetor gradiente e a matriz Hessiana, nas Eq. (2.10) e (2.11), 

respectivamente, irão proporcionar uma boa aproximação da função verdadeira, 

especialmente se x  se apresentar próximo ao ponto ótimo (Silva, 2010). 

Em um algoritmo SQP, uma sequência de subproblemas quadráticos é resolvida. 

As funções objetivo destes subproblemas são tais que os coeficientes dos termos 

lineares são formados pelos gradientes das funções objetivo do problema principal, 

enquanto para o termo quadrático são formados por uma aproximação da Hessiana da 

função Lagrangiana (esquema BFGS – método Broyden-Fletcher-Goldfarb-Shanno) do 

problema principal. Uma descrição detalhada deste algoritmo pode ser encontrada em 

(Nocedal & Wright, 2000) e (Vanderplaats, 1984). As principais etapas envolvidas no 

algoritmo SQP convencional são apresentadas na Tab. (Silva, 2010): 
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Tabela 1: Principais etapas do algoritmo SQP. 

Etapa Descrição 

1 Estabelecer uma solução inicial x0; 

2 Construir uma aproximação inicial para a matriz Hessiana dos termos 

quadráticos da função objetivo; 

3 Resolver o subproblema para encontrar a direção de busca d; 

4 Realizar uma busca linear para determinar o tamanho do passo na 

direção d;  

5 Atualizar a solução, remetendo-a para a posição indicada; 

6 Verificar a convergência do algoritmo SQP; 

7 Se o mínimo local for encontrado o processo termina nesta etapa; 

8 Caso contrário, atualiza-se a matriz Hessiana via o esquema BFGS, e volta 

para a Etapa 3. 
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3 METODOLOGIA DE OTIMIZAÇÃO 

3.1 Modelo Substituto 

Em grande parte dos problemas de otimização, são encontradas dificuldades e 

barreiras para a obtenção da resposta do modelo matemático desenvolvido para a 

representação do problema físico em questão. Estas dificuldades podem estar associadas 

às avaliações das funções objetivo, restrições e seus gradientes, gerando um elevado 

custo computacional seguido de respostas que apresentam ruído numérico. Para 

contornar este tipo de problema é interessante o uso de estratégias de otimização 

baseadas em Modelos Substitutos, apontado na literatura (Afonso, et al., 2008).  

 Na Engenharia de Reservatório é largamente utilizado ferramentas de otimização 

acoplado a simulações nos projetos de produção dos reservatórios. Muitas vezes este 

uso se torna inviável devido a soluções que tomam muito tempo para serem finalizados, 

podendo ser devido a simulações que são complexas, ou a elevada quantidade de 

simulações que são realizadas durante o processo de otimização. Isto gera um alto custo 

computacional tornando o processo oneroso e com um alto ruído numérico no resultado 

final. Por isso, nesse caso é utilizado Modelos Substitutos para que seja contornado este 

tipo de inconveniente, amenizando o esforço computacional gerado, e tornando viável a 

utilização de um algoritmo de otimização sem a necessidade de executar o simulador 

numérico de uma forma intensiva.         

 Para gerar um modelo substituto que tenha uma maior precisão, várias técnicas 

podem ser utilizadas para construí-lo. Estas técnicas estão agrupadas em duas 

categorias: funcional e física (fidelidade hierárquica). A funcional engloba abordagens 

referentes a métodos baseados em ajuste de dados, séries polinomiais e métodos de 

ordem reduzida. A categoria física envolve modelos baseados na física do problema 

estudado (Pinto, 2014).          

 No presente trabalho é utilizada a categoria funcional com a abordagem de 

ajuste de dados que dispõe do modelo de ajustamento Funções de Base Radial – RBF 

(Gutmann, 2001).             

3.2 Técnica de Amostragem 

O passo inicial para se construir um modelo substituto baseado no ajuste de 

dados é a gerar um conjunto de pontos (amostra) que sejam únicos e limitados pelo 

limite inferior e superior do espaço de projeto. É uma técnica estatística que tem como 
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objetivo planejar, executar e analisar experimentos, buscando basicamente satisfazer a 

maior precisão estatística possível na resposta e o menor custo (Do Carmo, 2010). 

 Este tipo de técnica é conhecido na literatura como Projeto de Experimentos 

(DOE – Design of Experiments). É uma etapa importante para a construção do modelo 

substituto, pois se deve obter uma amostra com um menor número possível, sendo 

representativa no espaço de projeto e assegurando assim a precisão do modelo 

substituto com relação ao modelo real. Entre as várias técnicas de plano de amostragem 

disponíveis na literatura tem-se: Monte Carlo, Quase Monte Carlo (QMC), Hipercubo 

Latino (Latin Hypercube Sampling – LHS) (Keane & Nair, 2005; Queipo, et al., 2005) e 

Vetor Ortogonal (OA) (Forrester, et al., 2008; Giunta, 2002).   

 Neste trabalho foi utilizada a amostragem do hipercubo latino, pois, além de ser 

um método de fácil implementação, utilizando-se de certas restrições, a representação 

do espaço de projeto é realizada através de uma menor quantidade de amostras dado um 

número fixo de amostras. A referência Afonso, et al. (2008) fez um estudo comparativo 

da aplicação de várias técnicas DOE (Pinto, 2014). 

 

3.2.1 Amostragem do Hibercubo Latino 

O planejamento experimental via LHS foi desenvolvido por Mckay, et al., 

(1979) como uma extensão n-dimensional da amostragem do quadrado Latino (Raj, 

1968). Seja um inteiro m positivo, um quadrado Latino de ordem m é um arranjo de m 

caracteres latinos (caracteres do alfabeto latino ou romano) em um quadro de m linhas e 

m colunas, onde cada letra latina aparece uma só vez em cada linha e apenas uma vez 

em cada coluna. A Fig. 1 mostra um arranjo de um quadrado latino de ordem m = 5. 

 

 

Figura 1: Quadrado latino de ordem cinco. Fonte: Pinto, 2014. 
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Para obter uma amostra LHS, o intervalo de cada dimensão do espaço de 

amostragem é dividido em m subintervalos, que não se sobrepõem, de igual 

probabilidade. Para um domínio de projeto com dimensão n, este particionamento 

resulta num total de m
n
 subintervalos no domínio de projeto. Em seguida, m pontos são 

selecionados aleatoriamente no domínio de projeto obedecendo às seguintes restrições. 

Cada ponto deve ser aleatoriamente alocado dentro de um subintervalo do domínio e 

para cada projeção unidimensional deste ponto só haverá um e apenas um ponto em 

cada subintervalo (Pinto, 2014). 

Considerando dez amostras e um espaço de projeto de dimensão dois, 
1x  e 

2x , 

que é o caso do quadrado latino, ambas variáveis definidas em [0,1], a Fig. 2 ilustra uma 

solução possível para o conjunto de amostras que satisfazem os critérios do método. 

Observa-se que em cada linha e coluna dos intervalos das variáveis é posicionado um e 

apenas um ponto e que em cada subintervalo o ponto está alocado aleatoriamente. 

 

 

Figura 2: Dez pontos LHS num espaço de projeto bidimensional. Fonte: Pinto, 2014. 

 

A aleatoriedade inerente ao processo significa que existe mais de uma 

possibilidade do arranjo de amostragem atender aos critérios do LHS (Forrester, et al., 

2008; Queipo, et al., 2005). Como a amostragem LHS é de natureza estocástica, para 

selecionar a melhor amostra a ser usada, é interessante executar tal programa várias 

vezes. É determinada esta amostra LHS, ou seja, o   como (Keane & Nair, 2005): 

 

   

1

2 2
1 1

1m m

i j i
j i j ix x y y



  

 
 

   
   
 

 

                     (3.1) 
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onde m é o número total de pontos da amostra. A amostra LHS que dá o valor mínimo 

para   é a amostra selecionada, ou seja, procura-se maximizar a distância entre os 

pontos amostrais. 

 

3.3 Técnica utilizada para a construção de Modelos Substitutos 

Nesta seção é apresentada a técnica de interpolação de dados utilizada neste 

estudo, que se refere à Função de Base Radial – RBF. 

 

3.3.1 Funções de Base Radial 

De forma geral, o problema de interpolação de dados é resolvido pela 

aproximação de uma função real  f x  por uma função substituta  ŷ x , através de m  

diferentes dados  1,..., mY y y  avaliados em pontos distintos  1,...,
n

mS  x x , 

onde m  e n  são quaisquer inteiros positivos. 

O método das funções de base radial (Radial Basis Function (RBF)) é um meio 

de aproximar funções multivariáveis em termos de funções mais básicas, de 

propriedades conhecidas e de mais fácil análise (Forrester, et al., 2008). Constituem 

uma ferramenta eficiente para a resolução de problemas de interpolação de dados com 

múltiplas variáveis.  

A contribuição de Duchon (1979) iniciou o seu desenvolvimento e desde então 

as RBFs têm sido um campo de pesquisa ativa (Oeuvray & Bierlaire, 2005; Buhmann, 

2001; apud Pinto, 2014). A escolha da função de base radial depende principalmente da 

aplicação. Gutmann (2001) propôs um método de RBFs para otimização global. Aqui, o 

interesse é construir RBFs para interpolação de multivariáveis para a otimização de 

vários problemas, o método empregado é baseado no trabalho de Gutmann (2001); 

Wild, et al. (2008). 

Seja  ŷ x  uma Função de Base Radial (RBF) da forma (Gutmann, 2001): 

 

     
1

ˆ ,
m

n

i i

i

y p 


   x x x x x

             (3.2) 
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onde p  é um polinômio de grau no máximo g , pertencente ao espaço g , tipicamente 

linear ou quadrático,   são os coeficientes de ponderação da RBF,  é a norma 

Euclidiana,   é uma função básica, :    , e ix x  é uma distância simples do 

ponto x ao ponto amostral xi. 

Uma RBF pode ser definida como uma soma ponderada de translações de uma 

função básica radialmente simétrica   aumentada por um termo polinomial de baixo 

grau p . O termo polinomial é representado por  
ˆ

1
( )

g

i ii
p c


x x , para ˆ dim n

gg    

e ˆ1{ ( ), , ( )}g x x  uma base para 
n

g  (Wild, et al., 2008). 

A função básica  , nesse contexto, é uma função de um número r  real positivo, 

onde ir  x x . Entre as possíveis escolhas de   são consideradas: 

3

2

( ) r (linear ou bi harmônica)

( ) (cúbica ou tri harmônica) 0,

( ) log (thin platespline (TPS))

r

r r r

r r r







  


  


           (3.3)

 

 

A matriz m m , definida por:  

 

   : , , 1,..., .i jij
i j m   x x

           (3.4) 
 

 

deve ser singular.  

O interpolador da RBF, ˆ( )y x , é definido pelos coeficientes, ic , do polinômio p, 

e pelos coeficientes de ponderação,  . Considerando os valores da interpolação 

y1,...,ym, o objetivo é encontrar os coeficientes de ponderação, i , tais que a RBF 

satisfaça: 

 

 ˆ , 1,...,i iy y i m x
            (3.5)

 

 

Visto que essa equação dá um sistema subdeterminado, ou seja, há mais 

parâmetros do que dados, as condições de ortogonalidade ou condições laterais, dadas 

pela Eq. (3.6), são adicionalmente impostas aos coeficientes  1,...,
T

m   . 
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1

ˆ0, 1,...,
m

i j i

i

j g


  x

            (3.6)

 

 

Seja ˆ1{ ( ), , ( )}g x x  a base para polinômios de grau no máximo ĝ  e seja 

 ˆ1, , gc c c  os coeficientes que dão p em termos dessas bases. Então, as equações 

(3.5) e (3.6) podem ser escritas em forma de matriz, como (Wild, et al., 2008): 

 

0 0T

A P F

P c

    
    

                  (3.7) 

 

onde  , , , 1,...,i j i jA x x i j m   ,  ,
ˆ, 1,..., , 1,...,i j j iP x i m j g   . Resolvendo o 

sistema linear (3.7), são determinados c  e  , consequentemente ˆ( )y x  é determinado. 

3.4 Método de Avaliação da Precisão 

A técnica de funções de base radial (RBF), definida anteriormente, é criada se 

baseando em uma amostra de tamanho m e posteriormente usada para prever o resultado 

em um número bem maior de pontos  m . Devido a este fato, se faz necessário 

verificar a priori se o modelo substituto criado representa adequadamente a função real. 

Tal medida da precisão é uma técnica importante, pois fornece também mais um 

parâmetro que auxilia na escolha do melhor modelo substituto (Pinto, 2014). 

A Eq. (3.8) é a maneira mais simples de avaliar a precisão do modelo 

aproximado, porém apenas considera a diferença local, 

 

ˆ
i i if f f  

              (3.8) 

 

onde 1, ,i np , e np  é o número total de pontos onde as funções aproximada ˆ
nf  e 

real 
nf  são avaliadas. 

 Outra possibilidade é calcular a média expressa pela Eq. (3.9), porém o valor 

médio mascara o resultado, ou seja, a diferença sendo grande em um local, mas pequena 

em outro. Com isso, o resultado obtido seria compensado e sem muito significado. 
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1

1 n

i

i

f f
n 

 
              (3.9)

 

 

O desvio padrão é um parâmetro mais significativo, pois introduz uma 

ponderação em seu cálculo, ou seja, um erro grande ao ser elevado ao quadrado será 

ainda maior e vice-versa, no entanto para a determinação do desvio padrão definido pela 

Eq. (3.10), considera-se o valor médio e, portanto o mesmo não é aconselhável para a 

avaliação dos modelos substitutos. 

 

 

 
2

1

1

n

i i

i
f

f f

n
 

 






                      (3.10)
 

 

Como consequência dos métodos de avaliação acima mencionados, o método 

que será considerado é o: RMSE (Root Mean Squared Error), que combina as melhores 

ideias dos métodos e será definido a seguir na próxima seção. 

 

3.4.1 RMSE 

O método de avaliação chamado RMSE (Root Mean Squared Error) (Anderson e 

Woessner, 1992) foi o escolhido, pois o mesmo é baseado no conceito da discrepância 

para avaliar o erro do modelo substituto (Pinto, 2014). 

A discrepância ou a diferença, não deve ser confundida com a definição de erro 

residual. Este é o parâmetro que é elevado ao quadrado e posteriormente minimizado 

quando se considerar o método dos mínimos quadrados. Nesse caso, o erro residual é a 

discrepância (diferença) entre o modelo aproximado e valores da função real, ambos 

calculados nos pontos da amostra. 

Apesar de ter uma equação semelhante à Eq. (3.10), o RMSE, definido pela Eq. 

(3.11), é apontado na literatura por Giunta e Watson (1998) como um método não 

viciado se np m , 
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ˆ
np

i i

i

f f

RMSE
np








          (3.11) 

 

onde f̂  e f  são respectivamente, o valor do modelo substituto e da função real 

calculados em np  pontos dentro de espaço de projeto. 

3.5 Otimização por Aproximação Sequencial 

É definido como aproximações do tipo local, somente sendo válidas em uma 

vizinhança próxima de onde as funções são criadas. Neste tipo de estratégia, o algoritmo 

de otimização opera sobre um modelo substituto, de baixo custo computacional, ao 

invés de se fazer uso de respostas obtidas da simulação real. A construção deste modelo 

substituto implica em uma menor quantidade de chamadas do simulador.   

 Durante a otimização por aproximação sequencial, inicialmente é gerada uma 

amostra de pontos num espaço de projeto através da técnica de amostragem (Design of 

Experiments – DOE). Durante o processo de otimização é construído o modelo 

substituto de acordo com o número de amostra (conjunto de pontos) definida 

inicialmente, e em seguida é iniciado o ciclo SAO que vai procurar minimizar a função-

objetivo.  

 A metodologia SAO opera da seguinte forma: o problema original de otimização 

é decomposto em uma sequência de subproblemas, que é limitada dentro de uma sub-

região do espaço de projeto. Esta sub-região, conhecida como Região de Confiança 

(RC) ou Trust Region, é usada para controlar o processo de otimização para manter a 

exatidão aceitável entre o modelo substituto e o real, onde as variáveis de projeto são 

atualizadas em cada subproblema (iteração SAO).  

3.5.1 Formulação Matemática 

Um esquema de Região de Confiança (RC) é usado para atualizar as variáveis de 

projeto para cada subproblema (iteração do SAO). Matematicamente cada subproblema 

k  pode ser definido como: 

Minimize  
ˆ ( )kf x            (3.12) 

Sujeito à: ˆ ( ) 0,   1,  ...,  k

ig i m x
          (3.13) 

      max,     1,  2,  ..., k k

l l u ux x x x k k    x
         (3.14) 
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Onde       2

k
k k

l cx x


 
  2

k
k k

u cx x


 
        (3.15) 

Nas equações acima, ˆ ( )kf x  e ˆ ( )kg x  são respectivamente a função objetivo e a 

restrição baseadas no modelo substituto. Sendo 
k
cx  o ponto central da RC, 

k  é o 

tamanho da RC e ,  k k

l ux x  são respectivamente os limites inferiores e superiores da 

variável de projeto na iteração k do SAO (Giunta & Eldred, 2000). 

3.5.2 Algoritmo 

O processo do algoritmo SAO implementado por Horowitz, et al. (2013), é 

apresentado na Tab. 3. 

Para a atualização do tamanho 
k  da RC para cada subproblema de otimização, 

foi considerado o termo de aceitação da função objetivo k  que controla e define o 

tamanho da RC (Giunta & Eldred, 2000) de acordo com os critérios descritos na Tab. 2 

(Do Carmo, 2010). Este parâmetro demonstra a precisão da função substituta no ponto 

ótimo 
kx*  e pode ser calculado como: 

*

*

( ) ( )

ˆ ˆ( ) ( )

k k
k c

k k

c

f f

f f







x x

x x              (3.16) 

 

Tabela 2: Critérios de aceitação da Região de Confiança. 

k

 

Precisão da 

Função Substituta 

Resultado da 

Iteração 

Tamanho da 

Região de 

Confiança 

0k 

 

Imprecisa Rejeitar Reduzir 

0 0.25k 

 

Razoavelmente 

Precisa 

Aceitar Reduzir 

0.25 0.75 ou 1.25k k   

 

Moderadamente 

Precisa 

Aceitar Manter 

0.75 1.25k 

 

Precisa Aceitar Aumentar 
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Portanto, o próximo tamanho da RC é atualizado da seguinte forma (Horowitz, 

et al., 2013):            

1 0.5 , se 0,

0.5 , se 0 0.25,

, se 0.25 0.75 ou 1.25,

2 , se 0.75 1.25.

k k k

k k

k k k

k k





 



   

   

    

          (3.17) 

 

O centro da região de confiança na próxima iteração 1k

c

x  é obtido de acordo 

com: 

   

1

*  ,   se  0 ,

       ,   se  0 .

k k k

c

k k

c





  

 

x x

x
           (3.18)  

 

Tabela 3: Procedimentos da estratégia SAO. 

Etapas 

SAO 

Descrição 

1 Assumir o tamanho e o ponto inicial da região de confiança - RC; 

2 Gerar amostras no interior da região de confiança; 

3 Computar as funções objetivo e restrições reais nas amostras; 

4 Construir o modelo substituto para as funções objetivo e restrições não 

lineares; 

5 Otimizar o problema dentro da RC usando as funções aproximadas sujeitas 

a restrições não lineares aproximadas e a restrições lineares originais; 

6 Recalcular as funções objetivo e restrições reais no ponto ótimo encontrado 

no passo 5; 

7 Verificar os critérios de convergência 

8 Manter/reduzir/aumentar a nova sub-região de acordo com a consistência do 

modelo aproximado comparado à função verdadeira e valores das 

restrições; 

9 Verificar os critérios de convergência global da estratégia SAO; 

10 Se alcançada, o projeto ótimo é obtido, o processo é finalizado com sucesso; 

11 Caso contrário, voltar para a Etapa 2, considerando as condições da Eq. 

3.18. 
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A Fig. 3 ilustra o esquema de funcionamento da estratégia SAO. Os quadrados 

coloridos representam as sub-regiões de cada subproblema durante cada iteração do 

SAO. As marcas em cruz são as amostras geradas através das técnicas DOE e o círculo 

representa o ponto central da região de confiança. 

 

 

Figura 3: Evolução do esquema SAO no problema de otimização. 

 

3.5.3 Reuso de Amostras 

 Em cada sub-região da metodologia SAO é realizado o cálculo das funções do 

modelo de alta fidelidade com um determinado número de pontos dentro da região de 

confiança – RC.          

 Neste trabalho o tamanho da amostra é fixado em 2 1m n  , sendo n  o número 

de dimensões do problema. Essas amostras do modelo de alta fidelidade são utilizadas 

para construção do modelo substituto na correspondente sub-região do espaço de 

projeto. Nas iterações seguintes, outros pontos são selecionados para construção de 

outro modelo substituto (Filho, 2012).      

 É adotada neste estudo, a alternativa proposta em Filho (2012), apud Pinto 

(2014), onde as amostras do modelo de alta fidelidade são armazenadas em um banco 

de dados durante o processo SAO, e em cada iteração, este banco é consultado a fim de 

verificar a possibilidade de reutilizá-las para o cálculo do novo modelo substituto. Com 

esta proposta, as informações obtidas no modelo de alta fidelidade podem ser 

reaproveitadas durante o processo SAO.        

 A utilização de uma maior quantidade de pontos na construção de modelos 

substitutos implica em modelos de melhor confiabilidade quando confrontados com o 

modelo de alta fidelidade. Além deste benefício evidente, com a maior consistência 

entre os modelos, segundo as equações 3.16 a 3.18, a atualização da região de confiança 
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tende a expandir seus limites e incorporar mais pontos de amostras das iterações 

anteriores. 

A Fig. 4 ilustra um exemplo de problema onde há a quarta e a quinta região de 

confiança do SAO na otimização com duas variáveis. É possível verificar o reuso das 

amostras de iterações anteriores (quadrados) na construção do modelo substituto da 

correspondente sub-região. Os círculos preenchidos são as cinco novas amostras 

calculadas para aquela iteração do SAO, e os quadrados preenchidos da quinta iteração 

correspondem às novas amostras da quarta iteração. 

 

Figura 4: Região de Confiança do procedimento SAO. Fonte: Pinto, 2014. 
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4 OTIMIZAÇÃO NA ENGENHARIA DE RESERVATÓRIOS 

4.1 Introdução 

 O presente trabalho se encontra dentro do contexto de gerenciamento através da 

injeção de água para a locação das vazões de produção e injeção, focando nos estudos 

sobre o reaproveitamento de poços produtores quando este é diagnosticado apto a ser 

fechado durante o tempo de concessão de um reservatório de petróleo. Esta pesquisa se 

iniciou tomando como base os exemplos e resultados obtidos por (Pinto, 2014) e 

(Horowitz, et al, 2013), onde os autores fizeram um estudo de otimização de vazões de 

produção e injeção em diferentes condições de operação do reservatório, utilizando, 

entre outros métodos, a estratégia de Otimização por Aproximação Sequencial (SAO).    

 Entre as aplicações na Engenharia de Reservatório, o processo injeção de água é 

o principal método de recuperação secundária de óleo, devido ao baixo custo associado 

ao uso da água, sendo abundante, bem como á maior estabilidade do processo, se 

comparado ao uso de gás (Pinto, 2014). Esse mecanismo de produção, para este 

trabalho, se aplica com o propósito de varrer ou deslocar o óleo para os poços 

produtores, que para isso são levados em consideração a razão de mobilidade do fluído, 

as heterogeneidades e a segregação, no intuito de governar a eficiência da recuperação 

do óleo.            

 No processo de otimização, para o gerenciamento da produção, será utilizado 

como variáveis de controle as alocações dinâmicas das vazões dos poços produtores e 

injetores. Este controle é realizado a fim de se obter uma melhor eficiência da 

recuperação secundária de óleo, buscando com isso melhorar um objetivo que 

represente o ganho que o gerenciamento da produção pode oferecer. Para isso, será 

utilizado como função objetivo o Valor Presente Líquido (VPL) apresentado por Pinto 

(2014).   

4.2 Simulação Numérica de Reservatórios 

A aplicação da simulação numérica na Engenharia de Reservatórios é um 

poderoso meio para guiar decisões de gerenciamento de reservatório em todos os 

estágios de vida de um campo de petróleo, pois é o único caminho que descreve 

quantitativamente o fluxo em reservatórios heterogêneos sujeitos aos planos de 

produção definidos pelas propriedades da rocha, demandas de mercado, regulações dos 

governos e estratégias de investimento. A cadeia produtiva do petróleo fornece 
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previsões de reserva, quedas de pressões, indicadores para a recuperação primária e/ou 

secundária, avaliadores da viabilidade de um poço em produção, previsões de 

incertezas, entre outros. A ferramenta de simulação numérica, contendo informações 

corretas, pode fornecer o comportamento de um reservatório, predizendo sua produção 

sob condições de operação corrente, ou a reação dele mediante alteração destas 

condições (Do Carmo, 2010).        

 Se tratando de problemas de otimização que envolvem complexos sistemas 

físicos, é essencial o uso da simulação, com o intuito de realizar uma análise e controle 

desses sistemas complexos, otimizando os resultados referentes à simulações numéricas.

 Em um processo de Otimização que faz uso de simulações, esta precisa ser 

executada repetidas vezes, obtendo os resultados necessários ao algoritmo de 

otimização. Para a nossa situação, além da obtenção de resultados referentes ao fluxo 

em reservatórios de petróleo, é necessário haver um tratamento adicional para o cálculo 

dos valores da função objetivo e restrições.       

 Existem vários simuladores que possuem uma variedade de características, se 

encaixando, em geral, em duas categorias principais. Na primeira categoria estão os 

simuladores ‘Black-Oil’ para reservatórios contendo água, gás e óleo. Na segunda 

categoria estão os simuladores térmicos e composicionais, para reservatórios que 

requerem descrição mais detalhada da composição do fluído.     

 Neste trabalho será usado o simulador IMEX (Implicit Explicit Black Oil 

Simulator) da (CMG, 2015), que é um programa de simulação de reservatórios bastante 

difundido e utilizado no mundo e, em particular, muito utilizado pela Petrobras. Este 

software, desenvolvido pela CMG (Computer Modelling Group Ltd) é um simulador 

trifásico que, utilizando o modelo ‘Black Oil’, suporta malhas cartesianas, malhas 

cilíndricas, malhas regulares como profundidade e espessura variáveis, e malhas de 

vértices, com configurações em duas ou três dimensões (Do Carmo, 2010).  

 No processo de reaproveitamento de poço produtor, que será abordado mais 

adiante, o simulador IMEX simula o comportamento do reservatório quando neste é 

feito a conversão de um poço produtor para um poço injetor, durante o processo de 

gerenciamento da produção.  Esta conversão é feita através do uso de um grupo de 

comandos do próprio simulador que, através de condições mínimas ou máximas 

determinadas pelo usuário, realiza a transformação de um poço que opera inicialmente 

como produtor, passando a operar como injetor de água. Para este trabalho foram 

atribuídas, como condições para realizar esta troca, o alcance de uma porcentagem de 
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vazão de líquido para o poço produtor, ou o alcance de uma porcentagem de corte de 

água, durante o tempo de concessão do reservatório.     

 Enquanto o simulador faz uso dos comandos necessários para realizar a 

conversão poço produtor/poço injetor, a otimização dará seguimento, após a etapa que 

atualiza a quantidade de poços produtores e injetores, bem como as restrições e os 

limites de vazão do poço que será transformado em injetor.   

 Dentre os comandos utilizados para a realização desta conversão, para este 

trabalho foi utilizada a lista de comandos do ‘Cycling Group’ do (IMEX, 2015), que 

permite o usuário especificar dados para ser permitido alternar a produção e a injeção do 

poço condicionado a fechar. No arquivo principal para a simulação, onde são mostrados 

todos os dados necessários do reservatório, este grupo é disposto na seção de 

‘Declaração dos Poços’, após ter declarado todos os poços presentes no reservatório. Na 

Fig. 5 é mostrado um exemplo de como é disposto esta lista de comandos. 

 

Figura 5: 'Cycling Group' do Imex. Fonte: IMEX, 2015. 

 

 Na Fig. 05, a palavra chave ‘GCONCYCLE_START’ presente na linha 22 

permite o usuário começar a especificar os dados para o processo de conversão. A 

nomenclatura ‘Well1-Grp’, presente nas linhas 8 e 22, é o nome dado ao grupo dos 
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poços formado por um poço produtor e um poço injetor que é criado para que tenha a 

mesma geometria/localização do poço produtor correspondente. Um exemplo de um dos 

grupos é mostrado na Fig. 6. No exemplo da Fig. 5 é mostrado um total de 6 grupos 

com o modelo desta nomenclatura por haver no reservatório 6 poços produtores a serem 

monitorados. A palavra chave ‘CYCSTREAMS’ (linha 23 da Fig. 5) se utiliza para 

especificar a lista de funções do poço (produção/injeção). O número correspondente a 

‘NPARTS’ (linha 24 da Fig. 5) determina quantas funções terá este poço. Já 

‘NCYCLES’ (linha 25 da Fig. 5) determina a quantidade de vezes que o poço passará 

de produtor para injetor. No caso esse procedimento é feito somente uma vez, o que não 

permite o poço produtor, uma vez convertido em injetor, voltar, em determinado tempo, 

a ser produtor. O comando ‘TARGETTYPES’ (linha 26 da Fig. 5) especifica as fases 

correspondentes às funções requeridas dos poços. ‘MAXRATES’ (linha 29 da Fig. 5) 

determina as vazões máximas dos poços no momento que estes são produtores e no 

momento que estes são injetores. O símbolo ‘$GI1_4’ (linha 31 da Fig. 5) é um 

identificador utilizado para que, uma subrotina (aqui codificada em Matlab), leia este 

símbolo e substitua pelo valor da variável da vazão de injeção do poço reaproveitado, 

resultante do processo de otimização. Nesse caso, para o processo de otimização, o poço 

convertido para injetor será sempre a última variável de injeção estabelecida no 

processo.          

 O comando ‘MINQOIL’ (linha 32 da Fig. 5), é a principal chave desse processo 

de conversão dos poços produtores em injetores, pois é onde o usuário determina a 

mínima vazão de líquido do poço produtor para realizar o seu processo de injeção. No 

exemplo em questão, esta mínima vazão corresponde em torno de 0,5% da capacidade 

máxima de produção do produtor. Quando este atinge somente esta pequena vazão, o 

poço produtor é condicionado a se converter em poço injetor, passando a ter a vazão de 

injeção determinada pelo otimizador, que no caso, substitui o símbolo ‘$GI1_4’ em 

questão. No ‘MINTIMES’ (linha 33 da Fig. 5) o usuário estabelece o tempo inicial da 

realização desse processo. Mesmo o poço atingindo o limite mínimo da vazão antes 

desse tempo, a conversão somente se realiza nesse tempo determinado pelo 

‘MINTIMES’. E por fim, o comando ‘GCONCYCLE_END’ encerra o processo.  

 Na Fig. 6 é mostrada as características de um poço produtor (PROD2) e um poço 

injetor (INJ-P2) que é criado para que tenha a mesma geometria deste. Caso este poço 

produtor seja condicionado a fechar, a lista de comandos, mostrada na Fig. 5, converterá 

este poço produtor no injetor criado para este fim. Enquanto este poço produtor não é 
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fechado, inexiste o poço injetor criado (INJ-P2) no processo de produção do 

reservatório.    

 

Figura 6: Exemplo de dados de poços de um mesmo grupo com a mesma geometria. Fonte: 

Imex, 2015. 

 

 Além da disposição dos comandos da Fig. 05, é possível acrescentar uma nova 

disposição destas ferramentas para que a vazão de injeção do poço convertido varie ao 

longo do tempo de concessão do reservatório, portanto é acrescentada uma lista de 

comandos exatamente no tempo associado a cada ciclo de controle subsequente ao 

primeiro, pois a vazão de injeção deste novo poço injetor do primeiro ciclo de controle 

irá variar de acordo com a vazão estabelecida dentro da lista de comando dispostos entre 

as linhas 22 e 34 da Fig. 5. Portanto, a partir do segundo ciclo de controle é 

acrescentada esta nova lista de comandos no seu determinado tempo. Na Fig. 07 é 

mostrado um exemplo desse processo. 



44 
 

 
 

 

Figura 7: Grupo auxiliar para o processo de conversão dos poços. Fonte: Imex, 2015. 

 

 Na Fig. 7, o símbolo ‘$GI2_4’ (linha 10) será substituído, pelo valor da variável 

de projeto associada à vazão de injeção resultante do processo de otimização. Esta 

substituição é feita através de script aqui codificado em Matlab. Para este exemplo, o 

poço que está sendo reaproveitado é o ‘PROD1’, os comandos do ‘GRUPO DE 

PARAMETROS’ mostrados entre as linhas 14 e 31 da Fig. 7 correspondem ao segundo 

ciclo de controle de reaproveitamento do poço.    

 Portanto, com todo os comandos do IMEX apresentados nas Fig. 5, Fig. 6, Fig. 7 

é possível realizar um estudo do reservatório analisando o comportamento de poços 

produtores reaproveitados como injetores durante o tempo de concessão.   

4.3 Formulação do Problema de Gerenciamento da Produção 

 A função-objetivo, as variáveis de projeto e restrições são elementos que 

constituem um problema de otimização da produção de um reservatório de petróleo. 

Para cada elemento será apresentado o seu papel e significado no problema aqui 

proposto.            

 As variáveis de controle idealizadas para o problema são as máximas vazões nos 

poços em diferentes intervalos de tempo ao longo da simulação. Para isso, o controle da 

vazão dos poços a cada período de tempo é feito através do rateio em relação à 

capacidade total de produção do campo. Logo, temos como variáveis de controle:

,

,

,max

,
p

p t

p t

l

q
x p P

Q
                (4.1) 
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               (4.2) 

onde 
,p tq  é a vazão do poço produtor p (produtores (P)) e 

i,tq  é a vazão do poço injetor 

i (injetores (I)), no intervalo de tempo t. 
,maxlQ  é a vazão de produção total máxima de 

líquidos permitida para a plataforma, e 
inj,maxQ  é a vazão de injeção total máxima de 

água permitida para a plataforma.         

 Neste trabalho são consideradas duas condições de funcionamento em relação ás 

linhas das plataformas de injeção e produção, são elas: ‘topado’ e ‘não-topado’. Na 

condição de funcionamento ‘topado’, as linhas operam sempre nas suas capacidades 

máximas, enquanto que não condição de funcionamento ‘não-topado’, as linhas podem 

ou não operar na capacidade máxima (Horowitz, et al., 2013).    

 A função objetivo do problema (
objf ) consiste no indicador Valor Presente 

Líquido (VPL), definido como o somatório dos valores das entradas e saídas do fluxo de 

caixa, descontados de uma taxa mínima de atratividade a uma determinada data, 

conforme a Eq. (4.3). Para o presente problema a função VPL é vista como uma forma 

de soma ponderada das funções produção acumulada de óleo e injeção acumulada de 

água (Horowitz, et al., 2013).              

1

1
VPL = ( ) [ ( )]

(1 )

t

t

n

t

t

f F
d







q q            (4.3) 

onde, 1 2 t

T
T T T

n
   q q q q é o vetor das máximas vazões nos poços para todos os ciclos 

de controle; 1, ,w

T

t t n tq q   q é o vetor das máximas vazões nos poços no ciclo de 

controle t; d é a taxa de desconto,    é o tempo no fim do t-ésimo ciclo de controle, e tn  

é o número total de ciclos de controle. O fluxo de caixa no ciclo de controle t, que 

representa a receita do petróleo menos o custo da injeção e da produção de água, é dado 

por: 

, , ,( ) ( ) ( )o w

t t o p t w p t wi p t

p P p I

F r q c q c qq 
 

 
       

 
           (4.4) 

onde, t  é dado pelo intervalo de tempo do t-ésimo ciclo de controle; P e I são os 

conjuntos de poços produtores e injetores, respectivamente; 
0

.q p t  e ,qw

p t  são as taxas de 
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produção de óleo e água, respectivamente, do p-ésimo poço produtor correspondente ao 

t-ésimo ciclo de controle; 0r  é o preço do óleo; cw  e wic  são os custos de produção e 

injeção de água, respectivamente.         

 O valor da função objetivo – VPL é calculado a partir das simulações do 

software IMEX (2014).          

 Neste trabalho, matematicamente, o problema de injeção de água é formulado da 

seguinte forma:          

 Maximizar 
1

1
VPL = ( ) [ ( )]

(1 )

t

t

n

t

t

f F
d







q q      

 Sujeito à: , ,max , 1...p t l t

p P

q Q t n


         

      , inj,max , 1...p t t

p I

q Q t n


                                            (4.5) 

     , , , , p 1... , 1...l u

p t p t p t w tq q q n t n          

onde, fobj
 é a função objetivo, representado pelo VPL, já mencionado acima; wn  é o 

número total de poços; e os sobrescritos l e u representam os limite inferior e superior 

das variáveis de projeto, respectivamente.         

 É comumente utilizado neste tipo de problema subdividir o tempo de concessão 

do reservatório em ciclos de controle, que pode ser esquematizado de acordo com a Fig. 

8, onde há um exemplo com 3 ciclos de controle, fixados durante o tempo. 

 

Figura 8: Ciclos de controle com tempo de mudança fixo. Fonte: Pinto, 2014 

  

 Serão investigadas neste trabalho quatro opções de operação como apresentadas 

na Tab. 4.  
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Tabela 4: Opções de operações analisadas. 

Problema Descrição 

1 OCT-TF: Operação em capacidade topada, tempo fixo  

2 OCT-TV: Operação em capacidade topada, tempo variando 

3 OCNT-TF: Operação em capacidade não topada, tempo fixo 

4 OCNT-TV: Operação em capacidade não topada, tempo variando 

 

Utilizando as normalizações definidas nas Eq. (4.1) e (4.2), a formulação do 

problema de otimização para a operação em capacidade topada, com definição prévia 

dos ciclos de controle (OCT-TF), é dada por (Horowitz, et al., 2013): 

Maximize ( )objf f x         

Sujeito à: , 1, 1...np t t

p I

x t


       

    , 1, 1...np t t

p I

x t


            (4.6) 

    , , , ,p 1... , 1...l u

p t p t p t w tx x x n t n     

onde: 1 2 t

T
T T T

nx x x x    é o vetor das vazões nos poços em escala para todos os ciclos, 

sendo T o tempo de concessão do reservatório; e 1, ,wt t n tx xx      é o vetor das vazões 

nos poços em escala para o ciclo t. Neste caso, com a operação em capacidade topada, o 

número total de variáveis de projeto para ambos os poços (produtores e injetores) terá 

uma variável a menos. De posse de todas as variáveis de projeto, os valores das vazões 

no ultimo poço produtor e no ultimo poço injetor serão os obtidos a partir das Eq. (4.6). 

Portanto, o número total de variáveis de projeto para este caso é dado por: 

( 2).p i tn n n n                (4.7)  

onde, n é o número de variáveis de projeto; 
pn  é o número de poços produtores; in  é o 

número de poços injetores; e tn  é o número de ciclos de controle.    

 Para tornar a estratégia de produção mais flexível, foi considerado também neste 

trabalho outro tipo de operação, que é com a consideração do tempo dos ciclos de 

controle como variáveis de projeto adicionais ao processo. Como pode ser visto na Fig. 

5, o intervalo de tempo de cada ciclo de controle é uma variável de projeto, exceto o 
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último, que é obtido através do somatório das variáveis dos ciclos anteriores para 

completar o valor igual a 1 (Eq. 4.8). 

 

Figura 9: Ciclos de controle com o tempo variando. Fonte: Pinto, 2015. 

 

 Portanto, cada variável de projeto referente ao tempo pode ser formulado da 

seguinte forma:  

, , 1... 1t
t tx t n

T






               (4.8)  

 A formulação da versão da operação em capacidade topada com o tempo 

variando (OCT-TV) é dada por (Horowitz, et al., 2013): 

 Maximize ( )objf f x  

 Sujeito à: , 1, 1...np t t

p P

x t


   

      , 1, 1...np t t

p I

x t


   

      

1

,

1

1
tn

t

t

x 







             (4.9) 

      , , , ,p 1... , 1...l u

p t p t p t w tx x x n t n     

      , , , 1, 1...l u

t t t tx x x t n         

 Como o vetor das variáveis de projeto agora também inclui as variáveis de 

tempo, o número total de variáveis é dado por: 

( 2). 1p i t tn n n n n               (4.10) 

 A formulação da versão da operação em capacidade não topada com definição 

prévia dos ciclos de controle (OCNT-TF) é dada por (Horowitz, et al., 2013): 
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 Maximize ( )objf f x  

 Sujeito à: , 1, 1...np t t

p P

x t


   

      , 1, 1...np t t

p I

x t


          (4.11) 

      , , , ,p 1... , 1...l u

p t p t p t w tx x x n t n     

 Para o problema de operação em capacidade não topada, todas as vazões nos 

poços produtores e injetores serão considerados como variáveis de projeto. Neste caso, 

o número total de variáveis de projeto é dado por: 

( ).p i tn n n n             (4.12) 

 A formulação da versão da operação em capacidade não topada com o tempo 

variando (OCNT-TV) é dada por (Horowitz, et al., 2013): 

 Maximize ( )objf f x  

 Sujeito à: , 1, 1...np t t

p P

x t


   

      , 1, 1...n
ip t t

p I

x t


   

      

1

,

1

1
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t
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           (4.13) 

      , , , ,p 1... , 1...l u

p t p t p t w tx x x n t n     

      , , , 1, 1...l u

t t t tx x x t n         

 Neste caso, o número total de variáveis é dado por: 

( ). 1p i t tn n n n n              (4.14) 

4.4 Processo de Reaproveitamento de Poços Produtores 

 Aqui são apresentados os procedimentos para reaproveitar poços produtores que 

são diagnosticados aptos a serem fechados a partir de certo tempo de concessão do 

reservatório. O objetivo é convertê-lo em injetor de água a partir do momento em que 

esse poço produtor atinge a condição de fechamento. O procedimento de troca é 

totalmente automático, buscando com isso os melhores resultados de taxas de produção 
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e injeção com o controle das vazões dos poços a partir do instante da conversão.  

 Como critérios para diagnosticar o fechamento de um poço produtor foi 

considerado duas situações. Em uma situação foi analisada a vazão de líquido obtida 

pela otimização de vazões, considerando as configurações originais dos poços. Na outra 

situação foi analisado o corte de água, que é a porcentagem de produção de água do 

poço em relação à sua produção total (óleo e água). Nas duas situações são 

estabelecidos limites para inferir o fechamento do poço e assim reaproveitá-los.  

 Estes limites foram determinados levando em consideração resultados de vazões 

de líquido de estudos anteriores. Pela experiência do grupo de pesquisa que se envolvia 

esse trabalho, foi estabelecido uma porcentagem mínima para diagnosticar se o poço se 

encontrava fechado.          

 É realizado pelo menos dois processos de otimização, pois estes critérios são 

analisados através dos resultados obtidos pela otimização convencional. Portanto, caso 

haja algum poço produtor condicionado a fechar, é realizado um novo processo de 

otimização em sequência, com esse poço convertido em injetor a partir do momento que 

este fecha.  

4.4.1 Critérios utilizados para o reaproveitamento de poços produtores 

4.4.1.1 Análise da Vazão de Líquido 

Neste caso é feita uma análise da vazão de líquido de cada poço produtor 

apresentada no resultado final do processo de otimização.    

 Nessa situação, caso a vazão de liquido do poço produtor atinja o limite em 

torno de 0,5% da sua capacidade máxima, este é indicado ao fechamento. Atingindo a 

condição de fechamento é, portanto realizado um novo processo de otimização com este 

poço transformado em injetor a partir da data em que o otimizador inferiu a sua 

condição de fechamento.         

 Como anteriormente mencionado, esta análise é feita utilizando resultado do 

ponto ótimo dos poços produtores, que corresponde às frações de vazões de líquido 

destes poços, dadas pela Eq. (4.1). Portanto, para que o poço seja considerado, neste 

caso, como fechado, ,pp tx  obedece ao critério: 

,pp tx   
                                          

,maxlQ
     (4.15) 
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4.4.1.2 Análise do Corte de Água 

 O corte de água de cada poço produtor é um parâmetro obtido pelo simulador 

IMEX da CMG (2014). Portanto, ao final do processo de otimização, com os resultados 

obtidos, é feita a análise do corte de água fornecido pelo simulador, que é dado pela 

seguinte equação:  

 

Water Cut = 
                        

                                                
                  (4.16) 

      

Nessa situação, caso o corte de água (Water Cut) do poço produtor atinja o 

limite de no mínimo 90%, este é considerado apto a fechar e, portanto, é realizado um 

novo processo de otimização com este poço transformado em injetor. Neste novo 

processo, o início de período considerado para realizar este reaproveitamento é 

determinado pelo início do ciclo de controle mais próximo do tempo que simulador 

diagnosticou o alcance deste limite mínimo atribuído. Este procedimento é realizado 

para seguir corretamente as restrições impostas para cada ciclo de controle, e no caso do 

tempo variando, iniciar o reaproveitamento no tempo ótimo dado pelo otimizador. 

4.4.2 Algoritmo e Implementação Computacional para o Reaproveitamento dos 

Poços  

 No instante em que o poço produtor é reaberto como injetor, as restrições de 

capacidade para este poço passará a corresponder a de injetores, e a quantidade de poços 

produtores e injetores no campo são modificados. Por este motivo é necessário que haja 

dois processos de otimização, um em sequência do outro, ou seja, inicia-se uma 

otimização com a distribuição original dos poços, sem alteração até o fim do processo. 

Em seguida, após a análise do resultado obtido, verifica-se se algum poço produtor deve 

ser fechado, e caso isso ocorra, é realizada uma nova otimização com novos conjuntos 

de poços produtores e injetores, novas restrições de capacidade, considerando o poço 

produtor fechado como poço injetor de água em operação. A seguir na Tab. 5, é 

mostrado o algoritmo da estratégia de reaproveitamento de um poço produtor.  
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Tabela 5: Algoritmo para reaproveitamento do poço produtor. 

Etapas Descrição 

1 Realizar a otimização convencional – sem reaproveitamento de poço; 

2 Do resultado do ponto ótimo da etapa 1: analisar o corte de água/vazão de 

líquido de cada poço produtor; 

3 Caso algum poço seja indicado a fechar – passar para a etapa 4; 

Caso não seja identificado fechamento de poços produtores – Fim. O 

resultado é o obtido na Etapa 2; 

4 Salvar os resultados do ponto ótimo referente até o ciclo de controle onde o 

poço produtor for fechado;  

5 Baseado na Etapa 3, atualizar o número de poços produtores e injetores; e o 

vetor das variáveis de projeto em função dos ciclos de controle 

remanescentes; 

6 Conduzir a otimização com a atualização dos poços (produtores e injetores)  

 

 No processo de otimização, quando o limite de vazão de líquido é atingido, 

normalmente isto ocorre no início ou a partir do segundo ciclo de controle no tempo de 

concessão do reservatório. Portanto, o processo de otimização com reaproveitamento 

neste caso (Etapa 6 da Tab. 5) geralmente é conduzido com um ciclo de controle a 

menos da otimização sem reaproveitamento (Etapa 1 da Tab. 5), deixando salvo pelo 

menos o primeiro ciclo de controle já otimizado.    

Quando o limite do corte de água é atingido, isto em geral ocorre de forma muito 

tardia durante o tempo de concessão do reservatório. Por este motivo, neste caso, o 

processo de otimização com reaproveitamento (Etapa 6 da Tab. 5) é geralmente 

conduzido com somente um ciclo de controle (a partir da data do último ciclo de 

controle da otimização sem reaproveitamento), deixando salvo todos os ciclos de 

controle anteriores já otimizados. Mais adiante serão discutidos as implementações 

computacionais de cada etapa da Tab. 5 de reaproveitamento de poço para cada critério 

já mencionado.         

Etapa 1 e Etapa 2: Se tratando do critério de vazão de líquido para a análise do 

reaproveitamento do poço produtor, esse é feito através da análise do resultado do ponto 

ótimo do processo de otimização, se referindo às vazões de líquido de cada poço 
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produtor em todos os ciclos de controle. Esta análise é feita no programa principal no 

final do processo da otimização, simultaneamente com a análise de corte de água, ou 

seja, caso o poço produtor não seja condicionado a fechar pelo critério a vazão de 

líquido, é feita a análise pelo critério do corte de água. O trecho do código que apresenta 

a implementação do critério da vazão de líquido é mostrado na Fig. 10. (Etapa 2 da Tab. 

5). 

 

 

Figura 10: Trecho do código referente à análise da vazão de líquido do poço produtor. 

 

 Na Fig. 10 é possível verificar que no final do processo de otimização 

convencional, é salvo em arquivo separado o ponto ótimo das frações de vazões dos 

poços (linha 51 da Fig. 10). Tais valores serão lidos em um código chamado 

‘leitor_CC_DESNORM’ (linha 54 da Fig. 10) onde os dados (valores normalizados) são 

convertidos em vazões de líquido. Nesse código, ainda em um arquivo separado são 

salvos somente as vazões de líquido dos poços produtores de todos os ciclos de controle 

para ser verificado se há algum poço que atingiu o limite mínimo prescrito. Em caso 

afirmativo, realiza-se um novo processo de otimização com o programa chamado de 

‘caso2’ (linha 67 da Fig. 10). Neste código o número de poços é atualizado, bem como 

as restrições de cada um.        

 Se tratando do critério de corte de água para a análise do reaproveitamento do 
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poço produtor, enquanto é realizado o processo de otimização convencional (Etapa 1 da 

Tab. 5), os valores de corte de água de cada poço produtor estão sendo monitorados 

através de comandos do simulador, tal como um exemplo ilustrado na Fig. 11. Esses 

dados são lidos por script desenvolvido em Matlab mostrado na Fig. 12. Este código lê a 

porcentagem de corte de água do poço produtor, bem como o tempo e o número do 

poço que atingiu o limite determinado pelo usuário. Estes resultados são salvos em um 

arquivo para este fim para que seja analisado no final do processo de otimização e, 

dependendo se tiver algum poço condicionado a fechar, é realizado o novo processo de 

otimização para o reaproveitamento deste (Etapa 6 da Tab. 5). 

 

 

Figura 11: Exemplo de monitoramento do corte de água dos poços produtores. Fonte: Imex, 

2015. 

 

 Na Fig. 11 o comando para monitorar o corte de água do poço produtor é 

representado pelo termo ‘MONITOR *WCUT’ (linha 8 ou 23 da Fig. 11), o valor que 

vem em seguida refere-se ao limite que é imposto pelo usuário para que o simulador 

avise que este é condicionado a fechar. O termo ‘AUTOWELL’ (linha 8 ou 23 da Fig. 
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11) é usado para que esse poço não feche quando atingido este limite, que permaneça 

aberto, pois o intuito é utilizar o comando ‘MONITOR’ (linha 8 ou 23 da Fig. 11) 

somente na otimização convencional para dar informações sobre o poço que atingiu o 

limite estabelecido. O valor que vem em seguida do comando ‘AUTOWELL’ (linha 8 

ou 23 da Fig. 11) refere-se à frequência de tempo que o poço permanece aberto quando 

o limite de corte de água é atingido. No caso essa frequência de tempo é viável que seja 

o tempo total de concessão do reservatório.       

 A Fig. 12 mostra uma parte do código feito no software Matlab chamado de 

‘posProcessadorImex’ para que seja salvo os dados do corte de água do poço a ser 

fechado. A parte mais importante são os termos ‘tag1’, ‘tag2’ e ‘tag3’ (linhas 24 a 26 da 

Fig. 12) que se referem aos termos que devem ser encontrados no arquivo de saída do 

simulador para coletar os dados necessários a este assunto. Caso esses termos não são 

sejam encontrados, isso quer dizer que não houve corte de água violado e é escrito no 

arquivo final a seguinte frase: ‘Sem fechamento’ (linhas 31 da Fig. 12). 

 

Figura 12: Trecho do código ‘posProcessadorImex’ para a leitura dos dados de corte de água. 

 

No programa principal onde é gerenciado o processo de otimização, mais 

especificamente no final do processo, onde é obtida a função objetivo e o ponto ótimo 

das variáveis de projeto, o arquivo com os resultados do corte de água é analisado. Este 

processo pode ser verificado na Fig. 13. 
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Figura 13: Parte do código referente à análise do corte de água do poço produtor. 

 

Na Fig. 13, quando o processo de otimização é finalizado, é utilizado o arquivo 

com os dados referentes ao corte de água do poço produtor que foi condicionado a 

fechar, para que seja verificado o seu limite atingido, e a depender realizar o novo 

processo de otimização (‘caso2’ da linha 66 da Fig. 13), reaproveitando-o como injetor.  

Etapa 3: Esta etapa representa as condições para a realização do novo processo de 

otimização, que são mostradas entre as linhas 60 e 68 das Fig. 10 e 13. Caso estas 

condições não sejam atendidas, o processo é encerrado nos resultados da Etapa 1 (Tab. 

5). Caso sejam atendidos, a próxima etapa (Etapa 4) é então realizada.    

Etapa 4: Aqui, nesta etapa, é atualizado o número de poços produtores e injetores, bem 

como o número de ciclos de controle e as restrições para a realização do novo processo 

de otimização. Primeiramente é atualizado o ponto inicial e os limites inferiores e 

superiores em um código para tal chamado ‘ATUALIZACAO_POCOS_E_CICLOS’, 

presente na linha 15 do código ‘caso2’, apresentado na Fig. 14. Os resultados do ponto 

ótimo da otimização convencional referentes até o ciclo de controle onde o poço 

produtor for fechado, são lidos e salvos no template do IMEX através de um código 

escrito na linguagem Matlab com o nome de ‘LEITOR_1’ e chamado no código ‘caso2’ 

apresentado na Fig. 14 (linha 19). Portanto, este código lê as vazões dos ciclos de 
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controle para posteriormente serem salvos e transferidos para o template do IMEX. 

Além disto, há um código específico para ler a nova disposição da nomenclatura dos 

poços produtores no ciclo de controle de reaproveitamento do poço produtor fechado. 

Este código é chamado de ‘LEITOR_2’ e está inserido para a sua chamada no código 

‘caso2’ (linha 21 da Fig. 14).  

 

Figura 14: Código 'caso2' para o início da otimização com reaproveitamento de poço produtor. 

 

Na Fig. 15 é mostrado um exemplo onde há 6 poços produtores e 3 poços 

injetores inicialmente, com o fechamento de um dos poços produtores sendo 

diagnosticado no ciclo de controle 2 (entre as linhas 35 e 45). Os identificadores que se 

iniciam com ‘$$G’, entre as linhas de 20 e 23 da Fig. 15, são substituídos pelos valores 

das vazões resultantes da primeira otimização convencional. O símbolo ‘%P’ (linha 40 

da Fig. 15) é substituído pela nova disposição da nomenclatura dos poços produtores no 

ciclo de controle de reaproveitamento do poço produtor fechado. Os símbolos que 

iniciam com ‘$GP’ e ‘$GI’ são substituídos pelas vazões dos poços do processo de 

otimização. Como nesse caso somente um poço foi diagnosticado como fechado, haverá 
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no ciclo de controle 2 (entre as linhas 35 e 45) 5 poços produtores e 4 poços injetores no 

processo de otimização.  

 

Figura 15: Exemplo de ciclos de controle que serão salvos e otimizados no processo. Fonte: 

Imex, 2015 

 

 Na Fig. 16, é mostrado um exemplo de parte do template do IMEX pronto para 

ser usado no processo de otimização com reaproveitamento do poço produtor. Nesse 

caso os resultados de vazões já estão salvos no ciclo de controle 1 (linha 15 da Fig. 16). 

No resultado do ponto ótimo o poço produtor ‘PROD3’ foi considerado como fechado 

exatamente no ciclo de controle 2 (entre as linhas 35 e 45). Nas linhas 40 e 41 do ciclo 

de controle 2 é salva a vazão com que o poço produtor ‘PROD3’ foi diagnosticado 

como fechado para que o conjunto de comandos ‘Cycling Group’ (linhas de 1 a 13 da 

Fig. 16) realize a conversão justamente neste ciclo de controle. A vazão do novo poço 

injetor no processo de otimização será substituída pelo símbolo ‘$GI1_4’, que se 

encontra dentro da lista de comandos do ‘Cycling Group’ (linhas 10).  
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Figura 16: Exemplo de template do IMEX pronto para o processo de otimização. Fonte: Imex, 

2015. 

 

Etapa 5: Para melhor esclarecer o procedimento desta etapa, tem-se o seguinte caso 

hipotético com 6 poços produtores e 3 injetores. Neste problema existem restrições 

lineares onde o somatório das frações de vazões dos poços produtores (
prodx ) tem que 

ser menor ou igual a 1. O mesmo serve para os poços injetores (
injx ). Na Eq. (4.17) é 

mostrado um exemplo da restrição de desigualdade com 9 variáveis de projeto (6 poços 

produtores e 3 injetores) em um ciclo de controle. Na Eq. (4.18) é mostrado como ficam 

estas restrições para o ‘caso2’ com o poço produtor prod3 convertido para injetor inj-

p3. Esta nova equação (4.18) é atualizada através do código chamado ‘lincons’ que está 

inserido no código ‘caso2’ (linha 17 da Fig. 14) para ser então chamado. 
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 A restrição de desigualdade da Eq. (4.18) é proveniente de um exemplo do 

reaproveitamento do poço produtor ‘prod3’, que foi diagnosticado a fechar. É possível 

verificar que a variável de projeto referente a este poço produtor não se encontra mais 

no conjunto dos poços produtores, e sim, convertido como injetor, se encontrando no 

conjunto das variáveis de projeto dos poços injetores (‘inj-p3’). Portanto, a variável de 

projeto de qualquer poço que será reaproveitado será sempre a última variável dos 

injetores para cada ciclo de controle, excluindo a variável de projeto deste poço entre os 

produtores.          

 Etapa 6: Daí em diante é conduzida a otimização com a atualização da 

configuração dos poços e das devidas restrições para o processo de otimização com o 

reaproveitamento dos poços produtores. O código que faz a inicialização desse processo 

de otimização é o ‘OTIMIZADOR_SAO’, que é chamado no ‘caso2’ (linha 24 da Fig. 

14), já apresentado anteriormente. Com a finalização desse processo, é apresentado os 

resultados de quantidade de iterações do SAO (linha 27 da Fig. 14), o ponto ótimo das 

variáveis de projeto (linha 28) e o VPL (linha 29), todos salvos em um arquivo do 

MATLAB chamado ‘result_cycstreams’ (linha 30), correspondendo aos resultados do 

processo de reaproveitamento do poço produtor. Com os resultados é feita as devidas 

comparações e análises desse reaproveitamento, sendo apresentados na próxima seção.  
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5 EXEMPLOS E RESULTADOS 

5.1 Introdução 

 As metodologias apresentadas nas seções anteriores serão aqui aplicadas na 

solução de dois problemas. Foram feitos estudos utilizando o algoritmo SAO, por 

apresentar bons resultados, de acordo com os exemplos e resultados obtidos por Pinto 

(2014) e Horowitz, et al. (2013). Dois reservatórios, com características distintas, foram 

analisados. Inicialmente são apresentados os estudos realizados em um reservatório com 

12 poços (6 produtores e 5 injetores), e em seguida, são apresentados os estudos em um 

reservatório com 9 poços (6 produtores e 3 injetores) e com uma configuração de vazão 

diferente do primeiro. 

5.2 Reservatório 1: Brush Canyon Outcrop 

O primeiro reservatório investigado possui características semelhantes às 

situações reais, pois utiliza, para criação de seu modelo, técnicas de geoestatística e 

dados de afloramento. O modelo gerado reproduz um sistema deposicional turbidítico, 

típico de formações em águas profundas, que são características comumente 

encontradas nas bacias sedimentares da costa brasileira. O modelo numérico é 

constituído de uma malha de 43x55x6 blocos. Esse caso foi apresentado em (Oliveira, 

2006). Neste campo há 12 poços, sendo 7 produtores e 5 injetores, como mostrado na 

Fig. 17. A vazão individual de cada poço produtor não pode ultrapassar o valor de 900 

m³/dia, e o somatório das mesmas não pode ultrapassar 5000 m³/dia. Para os poços 

injetores, a máxima vazão individual não pode exceder 1500 m³/dia, sendo o somatório 

das mesmas com o limite máximo de 5750 m³/dia, como mostra a Tab.6. O tempo de 

concessão desse reservatório é de 24 anos. 

 



62 
 

 
 

 

Figura 17: Reservatório Brush Canyon. Campo de permeabilidade e locação dos poços. Fonte: 

Pinto, 2014. 

 

Tabela 6: Condições operacionais dos poços. 

Tipo  Produtor Injetor 

Vazao de água no poço (m³/d) - Max 1500 

Vazão de água na plataforma (m³/d) - Max 5750 

Vazão de líquidos no poço (m³/d) Max 900 - 

Vazão de líquidos de plataforma (m³/d) Max 5000 - 

Raio (m) 0,080 0,080 

Razão Gás Óleo de Formação (RGO) 

(m³/m³std) 

Max 78,1 - 

Geofac 0,37 0,37 

Wfrac 1 1 

Skin 0 0 

 

 Para este reservatório, as variáveis de projeto ligadas aos poços produtores 

podem assumir valores no intervalo 0,001           ; enquanto que os injetores 

assumem valores no intervalo 0,001             .      

5.2.1 Resultados obtidos no estudo de reaproveitamento de poços produtores para 

o reservatório 1 

 Para este estudo é considerada a operação em capacidade topada (OCT) e não 

topada (OCNT), podendo ter dois, três ou seis ciclos de controle, cuja duração pode ser 

planejada em períodos pré-determinados ou pode ser considerada como variáveis de 

projeto durante o período de concessão do reservatório.                 
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 Com o reservatório Brush Canyon Outcrop foram analisados quatro problemas 

(combinações), distintos como mostrado na Tab. 7 a seguir. 

Tabela 7: Tipos de problemas analisados. 

Problema Descrição Ciclos de controle 

analisados 

1 OCT-TF: Operação em capacidade topada, tempo 

fixo 

3-6 

2 OCT-TV: Operação em capacidade não topada, 

tempo fixo 

2-3 

3 OCNT-TF: Operação em capacidade não topada, 

tempo fixo 

3-6 

4 OCNT-TV: Operação em capacidade não topada, 

tempo variando 

2-3 

 

Problema 1: Análise da operação em capacidade topada com definição prévia da 

duração dos ciclos de controle – 3CC e 6CC 

 Neste problema a análise do fechamento do poço produtor é realizada com o 

reservatório operando em sua capacidade máxima (OCT) e a duração dos ciclos de 

controle é definida previamente. São consideradas inicialmente como variáveis de 

projeto o rateio dos seis primeiros poços produtores (os poços PROD1, PROD2, 

PROD3, PROD4, PROD5 e PROD6, Fig. 17) e os quatro primeiros poços injetores 

(INJ1, INJ2. INJ3, INJ4, Fig.17). Ao longo do período de concessão, essas vazões são 

alteradas a cada ciclo de controle. As vazões dos poços PROD7 e INJ5 são obtidas de 

modo a complementar, respectivamente a capacidade de produção e injeção. Para se 

evitar a definição de valores negativos para as vazões dos poços PROD7 e INJ5 são 

impostas restrições na formulação matemática que garantem a positividade das mesmas. 

 Neste primeiro problema foi analisada duas situações, uma conduzida por 3 

ciclos de controle  (OCT-TF-3CC) e a outra conduzida por 6 ciclos de controle (OCT-

TF-6CC), como mostrada nas Fig. 18 e Fig. 19, respectivamente. 

 

Figura 18: Otimização inicial (sem reaproveitamento) do Problema 1: Distribuição dos 3 ciclos 

de controle. 
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Figura 19: Otimização inicial (sem reaproveitamento) do Problema 1: Distribuição dos 6 ciclos 

de controle. 

Nas duas situações, ao final do processo de otimização, foi diagnosticado o poço 

PROD1 como fechado a partir do segundo ciclo de controle, pela análise da vazão de 

líquido, quando atingiu o limite estabelecido. No caso as variáveis de projeto passaram 

a serem os poços produtores PROD2, PROD3, PROD4, PROD5, PROD6; e os poços 

injetores INJ1, INJ2, INJ3, INJ4, INJ5; ao longo do período de concessão em dois 

ciclos de controle, que correspondem aos dois últimos da primeira otimização. O injetor 

(INJ-P1) correspondente ao poço produtor fechado (PROD1) será sempre o último 

injetor e será obtido de modo a complementar a capacidade de injeção, o mesmo serve 

para o PROD7, que também é obtido desta forma. Esse novo poço (INJ-P1) no processo 

de simulação possuirá as mesmas características (geometria) do poço produtor que é 

fechado, porém com capacidade de injeção. Nas Fig. 20 e 21 são mostradas as 

definições dos ciclos de controle para os dois casos (3CC e 6CC) na otimização com 

reaproveitamento de poço.   

 

Figura 20: Otimização final (com reaproveitamento) do Problema 1: Distribuição dos 2 ciclos 

de controle. 

 

 

Figura 21: Otimização final (com reaproveitamento) do Problema 1: Distribuição dos 5 ciclos 

de controle.  
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Os resultados obtidos para a situação OCT-TF-3CC são apresentados na Tab. 8. 

Caso fosse somente realizado o processo de Otimização Sem Reaproveitamento até o 

momento que o SAO converge, ou seja, sem reaproveitar o poço produtor fechado e 

assim permanecer, obteríamos um resultado de VPL (função objetivo) de         , de 

acordo com a Tab. 8. Portanto o ganho obtido pelo processo de reaproveitamento do 

poço produtor é de 0,239%. 

Tabela 8: Resultados obtidos na situação OCT-TF-3CC. 

Otimização 
Iterações 

do SAO 
Simulações f(x) (       

Sem reaproveitamento 

(3CC) 
20 1220 3.2169 

Com reaproveitamento 

(2CC) 
6 246 3.2246 

  

Os valores das variáveis de projeto obtidos pela técnica SAO via RBF-TPS para 

o Caso OCT-TF-3CC na otimização com reaproveitamento, são exibidos na Tab. 9. 

Tabela 9: Rateio das vazões obtidas pelo SAO via RBF-TPS para o caso OCT-TF-3CC com 

reaproveitamento de poço. 

 CC SALVO CC1 CC2 

PROD1 0,0041 FECHADO FECHADO 

PROD2 0,1000 0,1048 0,1058 

PROD3 0,1769 0,1800 0,1800 

PROD4 0,1800 0,1797 0,1800 

PROD5 0,1790 0,1797 0,1797 

PROD6 0,1800 0,1797 0,1800 

PROD7 0,1800 0,1761 0,1745 

INJ1 0,2609 0,2609 0,2529 

INJ2 0,0056 0,2001 0,0851 

INJ3 0,2118 0,0049 0,1231 

INJ4 0,2609 0,1366 0,2609 

INJ5 0,2609 0,1366 0,1236 

INJ-P1 INEXISTE 0,2609 0,1544 

 

 As vazões de líquido de cada poço (produtor e injetor) desta solução são 

apresentadas na Fig. 22. As curvas tracejadas dos gráficos a seguir representam as 

vazões de líquido dos poços injetores; e as curvas contínuas representam as vazões de 

líquido dos poços produtores.   
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Figura 22: Vazão de líquidos de cada poço (produtor e injetor) durante o período de concessão 

do reservatório – caso OCT-TF-3CC  

  

De acordo com os gráficos da Fig. 22 é possível verificar o fechamento do poço 

produtor (PROD1) no início de 2014 (início do primeiro ciclo de controle com 

Reaproveitamento), e se vê a abertura do poço injetor (INJ-P1), correspondente ao poço 

produtor fechado, exatamente no mesmo período de tempo.   

 As curvas da produção acumulada de óleo e água para cada poço produtor desta 

solução sem reaproveitamento e com reaproveitamento são apresentadas na Fig. 23 e 

24, respectivamente. As curvas tracejadas representam a produção acumulada de água 

de cada poço produtor; e as curvas contínuas a produção acumulada de óleo.  
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Figura 23: Produção acumulada de óleo e água sem reaproveitamento – caso OCT-TF-3CC 

 

 

Figura 24: Produção acumulada de óleo e água com reaproveitamento – caso OCT-TF-3CC 

 

Avaliando a produção acumulada de água de cada poço produtor sem 

reaproveitamento e com reaproveitamento (Figs. 23 e 24, respectivamente), é possível 

verificar que com a transformação do poço produtor (PROD1) em injetor (INJ-P1) 
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houve um pequeno aumento da produção de água dos poços produtores ‘PROD2’ e 

‘PROD3’, que são os poços mais próximos do novo injetor (INJ-P1), e 

consequentemente uma diminuição dessa produção para os outros poços mais distantes. 

Se tratando da produção de óleo, houve um aumento significativo nos poços produtores 

que se localizam mais distante do injetor ‘INJ-P1’ (‘PROD7’, ‘PROD4’ e ‘PROD5’), 

sendo este o fator determinante para o ganho no VPL da produção.    

 Os resultados obtidos para a situação OCT-TF-6CC são apresentados na Tab. 

10. Caso fosse somente realizado o processo de otimização sem reaproveitamento até o 

momento que o SAO converge, ou seja, sem reaproveitar o poço produtor fechado e 

assim permanecer, obteríamos um resultado de VPL (função objetivo) de         , de 

acordo com a Tab. 10. Portanto, nesse caso, com 6 ciclos de controle, o ganho obtido 

pelo processo de reaproveitamento do poço produtor é de 3,06 %.  

Tabela 10: Resultados obtidos na situação OCT-TF-6CC. 

Otimização 
Iterações 

do SAO 
Simulações f(x) (       

Sem reaproveitamento 

(6CC) 
32 3872 3.2254 

Com reaproveitamento 

(5CC) 
22 2222 3.3244 

  

Os valores das variáveis de projeto obtidos pelo SAO via RBF Cúbico para o 

Caso OCT-TF-6CC na otimização com reaproveitamento, são exibidos na Tab. 11. 

Tabela 11: Rateio das vazões obtidas pelo SAO via RBF-CÚBICO para o caso OCT-TF-6CC 

com reaproveitamento de poço. 

 CC 

SALVO 

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 

PROD1 0,1205 FECHADO FECHADO FECHADO FECHADO FECHADO 

PROD2 0,0184 0,1397 0,1274 0,1375 0,1794 0,1794 

PROD3 0,1794 0,1749 0,1772 0,1783 0,1532 0,1308 

PROD4 0,1794 0,1794 0,1705 0,1783 0,1794 0,1794 

PROD5 0,1800 0,1711 0,1800 0,1794 0,1794 0,1559 

PROD6 0,1794 0,1711 0,1794 0,1783 0,1637 0,1800 

PROD7 0,1428 0,1638 0,1655 0,1483 0,1449 0,1745 

INJ1 0,2609 0,2391 0,1067 0,2244 0,1836 0,2139 

INJ2 0,0018 0,0018 0,2551 0,0010 0,1747 0,2243 

INJ3 0,2156 0,0019 0,0318 0,0998 0,0675 0,0529 

INJ4 0,2609 0,2600 0,1976 0,2499 0,0574 0,1146 

INJ5 0,2609 0,2364 0,2259 0,1657 0,2560 0,1958 

INJ-P1 INEXISTE 0,2609 0,1828 0,2592 0,2609 0,1985 
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A vazão de líquidos de cada poço (produtor e injetor) desta solução (OCT-TF-

6CC) é apresentada na Fig. 25. As curvas tracejadas representam as vazões de líquido 

de cada poço injetor; e as curvas contínuas as vazões de líquido de cada poço produtor. 

 

Figura 25: Vazão de líquidos de cada poço (produtor e injetor) durante o período de concessão 

do reservatório – caso OCT-TF-6CC. 

 

 De acordo com o gráfico da Fig. 25 o fechamento do poço produtor (PROD1) 

ocorre no início de 2010 (exatamente no segundo ciclo de controle sem 

reaproveitamento), e se vê a abertura do poço injetor (INJ-P1), correspondente ao poço 

produtor fechado, exatamente no mesmo período de tempo.     

 As curvas de produção acumulada de óleo e água de cada poço produtor das 

soluções sem reaproveitamento e com reaproveitamento são apresentadas na Fig. 26 e 

27, respectivamente. As curvas tracejadas representam a produção acumulada de água 

de cada poço produtor; e as curvas contínuas a produção acumulada de óleo. 
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Figura 26: Produção acumulada sem reaproveitamento – caso OCT-TF-6CC. 

 

 

Figura 27: Produção acumulada com reaproveitamento – caso OCT-TF-6CC. 

 

Avaliando a produção acumulada de água de cada poço produtor sem 

reaproveitamento e com reaproveitamento, é possível concluir que com a transformação 

do poço produtor (PROD1) em injetor (INJ-P1) houve um aumento em torno de 10 a 
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30% da produção de água dos poços produtores ‘PROD2’ e ‘PROD3’, que são os poços 

mais próximos do novo injetor (INJ-P1), sofrendo assim maior influência na produção 

de água, e consequentemente uma redução dessa produção em torno de 30 a 50% para 

os poços mais distantes. Se tratando da produção de óleo, houve um aumento 

significativo em torno de 50% desta no poço produtor ‘PROD2’, o que pode concluir 

que o poço que sofreu maior influência, tanto na produção de água como de óleo foi o 

produtor mais próximo do ‘INJ-P1’. Nesse caso, foi possível obter um melhor resultado 

de VPL, pois além do poço produtor próximo ao reaproveitado, tivemos os poços mais 

distantes também sofrendo uma elevação da produção de óleo.   

Problema 2: Análise da operação em capacidade topada com as durações dos ciclos 

de controle consideradas como variáveis de projeto – 3CC e 2CC 

 No segundo problema, foram investigadas duas situações, uma com a otimização 

conduzida por dois ciclos de controle (OCT-TV-2CC) e a outra conduzida por três 

ciclos de controle (OCT-TV-3CC), ambas em capacidade máxima, porém sem definição 

prévia dos ciclos de controle. Desta forma, além dos poços, o tempo de mudança do 

ciclo de controle, nesse caso, também é considerado como variável de projeto.   

 Para os casos onde a duração dos ciclos de controle é considerada como variável 

de projeto, na otimização com reaproveitamento, além de ser salva as vazões do ciclo de 

controle com o poço produtor aberto, a duração deste ciclo também é salva, variando 

somente a duração dos ciclos de controle com o poço aberto como injetor.    

 No caso com dois ciclos de controle, não foi diagnosticado a possibilidade de 

fechamento de nenhum poço produtor, tanto no processo de análise de vazão de líquido 

como na análise de corte de água.        

 Na situação com três ciclos de controle houve o fechamento de um poço 

produtor pela análise de vazão de líquido dado pelo processo de otimização. No caso o 

poço ‘PROD1’ foi considerado como fechado a partir do segundo ciclo de controle do 

reservatório.           

 Os resultados obtidos para a situação onde são considerados dois ciclos de 

controle (OCT-TV-2CC) são apresentados na Tab. 12.  
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Tabela 12: Resultados obtidos na situação OCT-TV-2CC. 

Otimização 
Iterações 

do SAO 
Simulações f(x) (       

Sem reaproveitamento 

(2CC) 
20 860 3.00 

  

Os valores das variáveis de projeto obtidos pelo SAO via RBF Cúbico para o 

Caso OCT-TV-2CC, são exibidos na Tab. 13. 

Tabela 13: Rateio das vazões obtidas pelo SAO via RBF-CÚBICO para o caso OCT-TV-2CC 

sem reaproveitamento de poço. 

 CC1 CC2 

PROD1 0,1148 0,1450 

PROD2 0,0981 0,0444 

PROD3 0,1599 0,1048 

PROD4 0,1800 0,1800 

PROD5 0,1137 0,1800 

PROD6 0,1783 0,1733 

PROD7 0,1552 0,1726 

INJ1 0,2301 0,0913 

INJ2 0,1204 0,2130 

INJ3 0,1277 0,1740 

INJ4 0,2609 0,2609 

INJ5 0,2609 0,0588 

Duração 0,0588 0,9412 

 

 De acordo com os resultados de rateio de vazões obtidos do caso com dois ciclos 

de controle (OCT-TV-2CC) não foi obtida nenhum rateio de vazão, entre os poços 

produtores, menor que 0,001; o que corresponde a uma vazão de 5 m³/dia (0,55% da 

capacidade máxima do poço produtor). Portanto, nesta situação, não foi necessário 

realizar uma nova otimização.        

 Os resultados obtidos para a situação OCT-TV-3CC são apresentados na Tab. 

14. Caso fosse somente realizado o processo de otimização sem reaproveitamento de 

poço, obteríamos um resultado de VPL (função objetivo) de         , de acordo com a 

Tab. 14. Portanto, nesse caso, com 3 ciclos de controle, o ganho obtido pelo processo de 

reaproveitamento do poço produtor é de  4,77%. 

 

 



73 
 

 
 

Tabela 14: Resultados obtidos na situação OCT-TV-3CC. 

Otimização 
Iterações 

do SAO 
Simulações f(x) (     ) 

Sem reaproveitamento 

(3CC) 
10 3210 3.2356 

Com reaproveitamento 

(2CC) 
13 559 3.3901 

  

Os valores das variáveis de projeto obtidos pelo SAO via RBF Cúbico para o 

Caso OCT-TV-3CC na otimização com reaproveitamento, são exibidos na Tab. 15. 

Tabela 15: Rateio das vazões obtidas pelo SAO via RBF-CÚBICO para o caso OCT-TV-3CC 

com reaproveitamento de poço. 

 CC 

SALVO 

CC1 CC2 

PROD1 0,1422 FECHADO FECHADO 

PROD2 0,0010 0,1464 0,1375 

PROD3 0,1800 0,1464 0,1554 

PROD4 0,1618 0,1800 0,1800 

PROD5 0,1800 0,1800 0,1800 

PROD6 0,1800 0,1800 0,1800 

PROD7 0,1550 0,1671 0,1671 

INJ1 0,2609 0,2544 0,2381 

INJ2 0,0010 0,0074 0,1079 

INJ3 0,2165 0,0204 0,0572 

INJ4 0,2609 0,2609 0,0750 

INJ5 0,2608 0,1960 0,2609 

INJ-P1 INEXISTE 0,2609 0,2609 

Duração 0,1757 0,4415 0,3828 

 

 De acordo com a Tab. 15, verifica-se o fechamento do poço produtor ‘PROD2’ 

no primeiro ciclo de controle, e do ‘PROD1’ no segundo ciclo de controle. Nesse caso, 

a transformação dos poços é realizada somente com o ‘PROD1’, pois nessa análise é 

dada prioridade aos poços produtores que se fecham em um ciclo de controle e assim 

permanecem nos próximos ciclos. No caso do poço ‘PROD2’, houve seu fechamento no 

primeiro ciclo de controle (na Tab.15, rateio de vazão igual a 0,001), porém foi reaberto 

nos próximos ciclos, de acordo com os resultados de variáveis de projeto dados pelo 

processo de otimização convencional (otimização sem reaproveitamento), o que não é 

mostrado nesta tabela (Tab. 15).        

 A vazão de líquidos de cada poço (produtor e injetor) desta solução é 
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apresentada na Fig. 28. As curvas tracejadas representam as vazões de líquido de cada 

poço injetor; e as curvas contínuas as vazões de líquido de cada poço produtor. 

 

Figura 28: Vazão de líquidos de cada poço (produtor e injetor) durante o período de concessão 

do reservatório – caso OCT-TV-3CC. 

  

De acordo com o gráfico da Fig. 28 verifica-se o fechamento do poço produtor 

(PROD1) depois de 1540 dias, correspondente ao ano de 2010 (início do primeiro ciclo 

de controle com reaproveitamento), e se vê a abertura do poço injetor (INJ-P1), 

correspondente ao poço produtor fechado, exatamente no mesmo período de tempo.  

 As curvas de produção acumulada de óleo e água de cada poço produtor desta 

solução sem reaproveitamento e com reaproveitamento são apresentadas na Fig. 29 e 

30, respectivamente. As curvas tracejadas representam a produção acumulada de água 

de cada poço produtor; e as curvas contínuas a produção acumulada de óleo. 
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Figura 29: Produção acumulada de óleo e água sem reaproveitamento – caso OCT-TV-3CC. 

 

 

Figura 30: Produção acumulada com reaproveitamento – caso OCT-TV-3CC. 
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Avaliando a produção acumulada de cada poço produtor com reaproveitamento 

e sem reaproveitamento, é possível concluir que com a transformação do poço produtor 

(PROD1) em injetor (INJ-P1) o poço que sofreu a maior influência neste âmbito foi o 

produtor ‘PROD2’, obtendo um aumento em torno de 80% na produção de óleo, 

seguido de uma redução de 20% na sua produção de água. Essa influência se deve 

principalmente ao fato de ser o produtor mais próximo do novo injetor aberto. Os 

produtores mais afastados, como o ‘PROD4’, ‘PROD5’, ‘PROD6’ e o ‘PROD7’, 

puderam aumentar sua produção de óleo, obtendo com isso um bom aproveitamento na 

produção com a injeção de água do novo injetor, e consequentemente um bom ganho no 

VPL.     

Problema 3: Análise da operação em capacidade não topada com definição prévia 

dos ciclos de controle – 3CC e 6CC  

No terceiro problema do reservatório, a unidade de produção não precisa operar 

necessariamente em capacidade máxima e a duração dos ciclos de controle é definida de 

forma prévia.          

 Neste problema foram investigadas situações com três ciclos de controle 

(OCNT-TF-3CC) e com seis ciclos de controle (OCNT-TF-6CC), como esquematizado 

na Fig. 31 e 32, respectivamente.       

 Nas situações com três e seis ciclos de controle foram diagnosticados o 

fechamento de um poço produtor pela análise de corte de água. Nos dois casos o poço 

‘PROD2’ atingiu um corte de água de 90% durante o terceiro ciclo de controle do 

reservatório, para o caso com 3 ciclos; e durante o sexto ciclo de controle, para o caso 

com 6 ciclos. Portanto seu reaproveitamento foi iniciado no último ciclo de controle de 

cada situação, deixando registrado no reservatório as variáveis de projeto dos ciclos de 

controle anteriores, dadas pelo processo de otimização. Nas Fig. 31 e 32 são mostradas 

as definições dos ciclos de controle para os dois casos (3CC e 6CC) na otimização com 

reaproveitamento de poço.   



77 
 

 
 

 

Figura 31: Otimização final (com reaproveitamento) do problema 3 da situação com 3 ciclos de 

controle. 

 

 

Figura 32: Otimização final (com reaproveitamento) do problema 3 da situação com 6 ciclos de 

controle. 

           

 Os resultados obtidos para a situação onde são considerados três ciclos de 

controle (OCNT-TF-3CC) são apresentados na Tab. 16.  

Tabela 16: Resultados obtidos na situação OCNT-TF-3CC 

Otimização 
Iterações 

do SAO 
Simulações f(x) (       

Sem reaproveitamento 

(3CC) 
11 803 3.5387 

Com reaproveitamento 

(1CC) 
9 657 3.5478 

 

 Neste caso, com 3 ciclos de controle, o ganho obtido pelo processo de 

reaproveitamento do poço produtor é de  0,2571%.  Em comparação com os problemas 

1 e 2, em que houve o reaproveitamento de poços pela análise de vazão de líquido, neste 

problema 3 não houve uma variação tão significativa do VPL. Este fato se deve ao poço 

produtor atingir o limite estabelecido de corte de água de forma muito tardia, o que gera 

um reaproveitamento de pouca duração.        

 Os valores das variáveis de projeto obtidos pelo SAO via RBF Cúbico para o 

Caso OCNT-TF-3CC, são exibidos na Tab. 17. 

 



78 
 

 
 

Tabela 17: Rateio das vazões obtidas pelo SAO via RBF-CÚBICO para o caso OCNT-TF-3CC 

com reaproveitamento de poço 

 CC SALVO CC SALVO CC1 

PROD1 0,1467 0,1213 0,1732 

PROD2 0,1020 0,1106 FECHADO 

PROD3 0,0931 0,1294 0,1750 

PROD4 0,1557 0,1556 0,1537 

PROD5 0,1546 0,1795 0,1421 

PROD6 0,1646 0,1378 0,1759 

PROD7 0,1800 0,1658 0,1750 

INJ1 0,1553 0,2187 0,0083 

INJ2 0,1293 0,1927 0,0010 

INJ3 0,1293 0,1684 0,0010 

INJ4 0,1553 0,1407 0,0031 

INJ5 0,1683 0,1544 0,0083 

INJ-P2 INEXISTE INEXISTE 0,0010 

 

De acordo com a Tab. 17, verifica-se o fechamento do poço produtor ‘PROD2’ 

no terceiro ciclo de controle seguido de seu processo de injeção como ‘INJ-P2’. 

 A taxa de corte de água de cada poço produtor antes de ser realizado o processo 

de reaproveitamento do poço, é apresentada na Fig. 33. 

 

Figura 33: Taxa de corte de água de cada poço produtor no processo sem reaproveitamento do 

problema 3 – situação com 3cc. 
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De acordo com os gráficos da Fig. 33, é possível verificar a alta taxa de corte de 

água que o poço ‘PROD2’ possui durante boa parte do tempo de concessão do 

reservatório, principalmente durante os últimos 5 anos (a partir de 2025), onde atinge o 

limite de corte de água estabelecido. Este poço, apesar de apresentar a taxa limite de 

corte de água para ser reaproveitado algum tempo depois de se iniciar o terceiro ciclo de 

controle, em 2022, este é reaproveitado exatamente a partir do início deste ciclo de 

controle para que seja respeitada as restrições estabelecidas para o processo de 

otimização.          

 As curvas de produção acumulada de óleo e água de cada poço produtor desta 

solução sem reaproveitamento e com reaproveitamento são apresentadas na Fig. 34 e 

35, respectivamente. As curvas tracejadas representam a produção acumulada de água 

de cada poço produtor; e as curvas contínuas a produção acumulada de óleo. 

 

Figura 34: Produção acumulada sem reaproveitamento – caso OCNT-TF-3CC. 
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Figura 35: Produção acumulada com reaproveitamento – caso OCNT-TF-3CC. 

 

Avaliando a produção acumulada de cada poço produtor com reaproveitamento 

e sem reaproveitamento, é possível concluir que com a transformação do poço produtor 

‘PROD2’ em injetor ‘INJ-P2’, os poços que sofreram a maior influência neste âmbito 

foram os produtores mais próximos, como o ‘PROD1’ e o ‘PROD3’, obtendo um 

aumento em torno de 70% na produção de óleo, seguido de uma redução de 10% na sua 

produção de água.         

 Os resultados obtidos para a situação onde são considerados seis ciclos de 

controle (OCNT-TF-6CC) são apresentados na Tab. 18.   

Tabela 18: Resultados obtidos na situação OCNT-TF-6CC. 

Otimização 
Iterações 

do SAO 
Simulações f(x) (       

Sem reaproveitamento 

(6CC) 
6 870 3.6042 

Com reaproveitamento 

(1CC) 
7 175 3.5683 

 

 De acordo os resultaados do VPL da Tab. 18, verifica-se que, para a situação 

com 6 ciclos de controle, operando com o reservatório não – topado e com definição 

prévia dos ciclos de controle, não foi possível obter um aumento no VPL com o 
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reaproveitamento do poço produtor diagnosticado como fechado pela análise do corte 

de água. O que ocorreu foi uma diminuição do VPL, em relação ao processo de 

otimização original. Neste caso, podemos concluir que, por ser uma situação com uma 

quantidade elevada de ciclos de controle, o que reduz a duração de cada ciclo, houve 

uma diminuição do espaço de tempo em que o poço produtor fechado é reaproveitado 

como injetor. Lembrando que o fechamento do poço produtor pelo corte de água já 

ocorre de forma tardia no tempo, o que faz ser reaproveitado a partir do último de ciclo 

de controle.            

 Os valores das variáveis de projeto obtidos pelo SAO via RBF Cúbico para o 

Caso OCNT-TF-6CC, são exibidos na Tab. 19. 

Tabela 19: Rateio das vazões obtidas pelo SAO via RBF-CÚBICO para o caso OCNT-TF-6CC 

com reaproveitamento de poço. 

 CCSALVO CCSALVO CCSALVO CCSALVO CCSALVO CC1 

PROD1 0,1800 0,1544 0,1766 0,1800 0,0785 0,1028 

PROD2 0,0785 0,0808 0,1143 0,1415 0,1597 FECHADO 

PROD3 0,1800 0,1800 0,1027 0,0785 0,1538 0,1588 

PROD4 0,1713 0,1360 0,1680 0,1257 0,1800 0,1699 

PROD5 0,1359 0,1181 0,0872 0,1277 0,1783 0,1800 

PROD6 0,1695 0,1783 0,1698 0,1752 0,1501 0,1386 

PROD7 0,0846 0,1524 0,1800 0,1713 0,0929 0,1800 

INJ1 0,1115 0,1101 0,1654 0,1085 0,1786 0,1866 

INJ2 0,1066 0,1066 0,1507 0,1442 0,1066 0,1292 

INJ3 0,1096 0,1115 0,1066 0,1872 0,1286 0,0841 

INJ4 0,1617 0,1635 0,1180 0,1846 0,2110 0,0740 

INJ5 0,1586 0,2004 0,2130 0,1619 0,2047 0,1033 

INJ-P2 INEXISTE INEXISTE INEXISTE INEXISTE INEXISTE 0,2589 

 

De acordo com a Tab. 19, verifica-se o fechamento do poço produtor ‘PROD2’ 

no sexto ciclo de controle seguido de seu processo de injeção como ‘INJ-P2’.  

 A taxa de corte de água de cada poço produtor antes de ser realizado o processo 

de reaproveitamento do poço, é apresentada na Fig. 36. 
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Figura 36: Taxa de corte de água de cada poço produtor no processo sem reaproveitamento do 

problema 3 – situação com 6cc. 

 

De acordo com o gráfico da Fig. 36, é possível verificar a alta taxa de corte de 

água que o poço ‘PROD2’ possui durante boa parte do tempo de concessão do 

reservatório, principalmente durante os 2 anos finais desse tempo, onde atinge o limite 

de corte de água estabelecido. Apesar de apresentar a taxa limite de corte de água alguns 

anos depois do início do último ciclo de controle, este é reaproveitado antecipadamente 

para que seja iniciado seu reaproveitamento exatamente a partir do início do sexto ciclo 

de controle (ano 2026), sendo este o último ciclo, respeitando assim as restrições 

estabelecidas para o processo de otimização.      

 As curvas de produção acumulada de óleo e água de cada poço produtor desta 

solução sem reaproveitamento e com reaproveitamento são apresentadas 

respectivamente nas Figs. 37 e 38. As curvas tracejadas representam a produção 

acumulada de água de cada poço produtor; e as curvas contínuas a produção acumulada 

de óleo. 
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Figura 37: Produção acumulada sem reaproveitamento – caso OCNT-TF-6CC. 

 

 

Figura 38: Produção acumulada com reaproveitamento – caso OCNT-TF-6CC. 

 

 De acordo com a Fig. 37 é possível verificar a alta taxa de produção de água 

sobre a produção de óleo do poço produtor ‘PROD2’ nos 4 últimos anos, o que 

possibilitou o seu reaproveitamento.       

 Avaliando a produção acumulada de cada poço produtor com reaproveitamento 
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e sem reaproveitamento (Fig. 37 e 38, respectivamente), é possível concluir que com a 

transformação do poço produtor ‘PROD2’ em injetor ‘INJ-P2’, a produção dos poços 

restantes permaneceram constantes, sem sofrer grandes influências sobre este 

reaproveitamento.  

Problema 4: Análise da operação em capacidade não topada com as durações dos 

ciclos de controle consideradas como variáveis de projeto – 2CC e 3CC   

No quarto problema do reservatório, a unidade de produção não precisa operar 

necessariamente em capacidade máxima e a duração dos ciclos de controle não é 

definida de forma prévia, acrescentando essa duração como variável de projeto.  

 Neste problema foram investigadas situações com dois ciclos de controle 

(OCNT-TV-2CC) e com três ciclos de controle (OCNT-TV-3CC).  

 Nas duas situações foram diagnosticados o fechamento do poço produtor 

‘PROD2’ pela análise do corte de água. No caso com 2 ciclos de controle o seu 

fechamento se deu durante o ciclo de controle 2, e no caso com 3 ciclos, seu fechamento 

se deu durante o ciclo de controle 3. Portanto, para seguir corretamente as restrições do 

processo de otimização, o reaproveitamento deste poço produtor ocorreu durante todo o 

tempo do último ciclo de controle de cada situação, deixando registrado no reservatório 

as variáveis de projeto dos ciclos de controle anteriores, bem como suas durações, dadas 

pelo processo de otimização.         

  Os resultados obtidos para a situação onde são considerados dois ciclos de 

controle (OCNT-TV-2CC) são apresentados na Tab. 20.   

Tabela 20: Resultados obtidos na situação OCNT-TV-2CC. 

Otimização 
Iterações 

do SAO 
Simulações f(x) (       

Sem reaproveitamento 

(2CC) 
10 510 3.5801 

Com reaproveitamento 

(1CC) 
11 275 3.6687 

 

 Neste caso, com 2 ciclos de controle, o ganho de VPL obtido pelo processo de 

reaproveitamento do poço produtor é de  2,47%, sendo considerado um ganho 

relativamente alto em relação aos outros problemas com análise de corte de água. 

Portanto, podemos inferir que esse alto ganho se deve ao fato do último ciclo de 

controle possuir uma duração considerável, o que fez o reaproveitamento do poço 
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produtor durar mais tempo, já que nesse caso a duração do reaproveitamento de poço é 

seguida pela duração do ciclo de controle obtida pelo processo de otimização.         

 Os valores das variáveis de projeto obtidos pelo SAO via RBF Cúbico para o 

Caso OCNT-TV-2CC, são exibidos na Tab. 21. 

Tabela 21: Rateio das vazões obtidas pelo SAO via RBF-CÚBICO para o caso OCNT-TV-2CC 

com reaproveitamento de poço. 

 CCSALVO CC1 

PROD1 0,1445 0,1794 

PROD2 0,1800 FECHADO 

PROD3 0,1800 0,1604 

PROD4 0,1285 0,1641 

PROD5 0,0677 0,1784 

PROD6 0,1800 0,1800 

PROD7 0,1185 0,1336 

INJ1 0,1293 0,1626 

INJ2 0,0895 0,1693 

INJ3 0,0774 0,1690 

INJ4 0,1033 0,1707 

INJ5 0,1462 0,1167 

INJ-P2 INEXISTE 0,1170 

Duração 0,1614 0,8386 

 

De acordo com a Tab. 21, verifica-se o fechamento do poço produtor ‘PROD2’ 

no segundo ciclo de controle seguido de seu processo de injeção como ‘INJ-P2’. Pelo 

resultado do rateio de duração de cada ciclo de controle, verificamos que no ‘CC1’, 

onde foi realizado o reaproveitamento deste poço, a duração foi de 20 anos o que 

corresponde a 83,3% do tempo de concessão do reservatório.   

 A taxa de corte de água de cada poço produtor antes de ser realizado o processo 

de reaproveitamento do poço, é apresentada na Fig. 39. 
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Figura 39: Taxa de corte de água de cada poço produtor no processo sem reaproveitamento do 

problema 4 – situação com 2cc. 

 

De acordo com o gráfico da Fig. 39, é possível verificar a taxa de corte de água 

do poço ‘PROD2’ chegando a 95% em 2030, e atingindo o limite estabelecido para seu 

reaproveitamento em 2025. Este poço, apesar de apresentar a taxa limite de corte de 

água para ser reaproveitado muito tempo depois de se iniciar o ciclo de controle 2 (a 

partir de 2010), este é reaproveitado exatamente a partir do início deste ciclo, sendo sua 

duração obtida pelo processo de otimização.      

 As curvas de produção acumulada de óleo e água de cada poço produtor desta 

solução sem reaproveitamento e com reaproveitamento são apresentadas na Fig. 40 e 

41, respectivamente. As curvas tracejadas representam a produção acumulada de água 

de cada poço produtor; e as curvas contínuas a produção acumulada de óleo. 
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Figura 40: Produção acumulada sem reaproveitamento – caso OCNT-TV-2CC. 

 

 

Figura 41: Produção acumulada com reaproveitamento – caso OCNT-TV-2CC. 

 

Avaliando a produção acumulada de cada poço produtor sem reaproveitamento e 

com reaproveitamento (Fig. 40 e 41, respectivamente), é possível concluir que com a 

transformação do poço produtor ‘PROD2’ em injetor ‘INJ-P2’, houve uma elevação da 
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produção de óleo nos poços produtores restantes, com exceção do produtor ‘PROD3’ 

que obteve uma significativa redução da sua produção de óleo seguido de um aumento 

da sua produção de água. Por ser o poço produtor mais próximo do poço reaberto como 

injetor (‘INJ-P2’), foi o que sofreu a maior influência na sua produção.    

  Os resultados obtidos para a situação onde são considerados três ciclos de 

controle (OCNT-TV-3CC) são apresentados na Tab. 22.        

Tabela 22: Resultados obtidos na situação OCNT-TV-3CC. 

Otimização 
Iterações 

do SAO 
Simulações f(x) (       

Sem reaproveitamento 

(3CC) 
8 616 3.5712 

Com reaproveitamento 

(1CC) 
13 1001 3.5660 

 

 De acordo os resultados de VPL da Tab. 22, verifica-se que, para a situação com 

3 ciclos de controle, operando com o reservatório não – topado e com as durações dos 

ciclos de controle consideradas como variáveis de projeto, não foi possível obter um 

aumento no VPL com o reaproveitamento do poço produtor diagnosticado como 

fechado pela análise do corte de água. O que ocorreu foi uma redução no VPL, em 

relação ao processo de otimização original. Neste caso, podemos concluir que, o ciclo 

de controle onde ocorreu o reaproveitamento do poço produtor, no caso sendo o último 

ciclo de controle (terceiro ciclo de controle), obteve pelo processo uma duração 

extremamente reduzida, o que ocasionou um reaproveitamento de baixa duração, não 

sendo isso, portanto um processo vantajoso para o reservatório em questão.  

 Os valores das variáveis de projeto obtidos pelo SAO via RBF Cúbico para o 

Caso OCNT-TV-3CC, são exibidos na Tab. 23. 
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Tabela 23: Rateio das vazões obtidas pelo SAO via RBF-CÚBICO para o caso OCNT-TV-3CC 

sem reaproveitamento de poço. 

 CCSALVO CCSALVO CC1 

PROD1 0,1690 0,1578 0,1723 

PROD2 0,1446 0,0808 FECHADO 

PROD3 0,1211 0,1153 0,1761 

PROD4 0,1309 0,1594 0,0331 

PROD5 0,1470 0,1564 0,1449 

PROD6 0,1108 0,1771 0,1662 

PROD7 0,1762 0,1528 0,1770 

INJ1 0,1204 0,1393 0,0010 

INJ2 0,1676 0,1205 0,0058 

INJ3 0,2201 0,1210 0,0010 

INJ4 0,1588 0,1697 0,0072 

INJ5 0,1912 0,1296 0,0010 

INJ-P2 INEXISTE INEXISTE 0,0010 

Duração  0,0759 0,7831 0,1410 

 

De acordo com a Tab. 23, verifica-se o fechamento do poço produtor ‘PROD2’ 

no terceiro ciclo de controle (‘CC1’) seguido de seu processo de injeção como ‘INJ-P2’. 

Também é possível verificar que a duração deste ciclo foi um valor reduzido, o que 

equivale a uma duração de apenas 5 anos.      

 A taxa de corte de água de cada poço produtor antes de ser realizado o processo 

de reaproveitamento do poço, é apresentada na Fig. 42. 

 

Figura 42: Taxa de corte de água de cada poço produtor no processo sem reaproveitamento do 

problema 4 – situação com 3cc. 
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De acordo com o gráfico da Fig. 42, é possível verificar a elevada taxa de corte 

de água que o poço ‘PROD2’ possui durante boa parte do tempo de concessão do 

reservatório, principalmente durante os 5 anos finais desse tempo, onde atinge o limite 

de corte de água estabelecido. Este poço, apesar de apresentar a taxa limite de corte de 

água somente a partir dos 2 últimos anos do tempo de concessão, este é reaproveitado 

antecipadamente para que seja iniciado seu reaproveitamento exatamente a partir do 

início do terceiro ciclo de controle (ano 2025), respeitando assim as restrições 

estabelecidas para o processo de otimização. Como nesse caso o último ciclo de 

controle de iniciou de forma tardia, o reaproveitamento do poço ocorreu em uma 

duração muito reduzida, o que não foi vantajoso para o reservatório nesse caso.   

 As curvas de produção acumulada de óleo e água de cada poço produtor desta 

solução sem reaproveitamento e com reaproveitamento são apresentadas na Fig. 43 e 

44, respectivamente. As curvas tracejadas representam a produção acumulada de água 

de cada poço produtor; e as curvas contínuas a produção acumulada de óleo. 

 

Figura 43: Produção acumulada sem reaproveitamento – caso OCNT-TV-3CC. 

 



91 
 

 
 

 

Figura 44: Produção acumulada com reaproveitamento – caso OCNT-TV-3CC. 

 

De acordo com a Fig. 43 é possível verificar a alta taxa de produção de água 

sobre a produção de óleo do poço produtor ‘PROD2’ nos 2 últimos anos, o que 

possibilitou o seu reaproveitamento.      

 Avaliando a produção acumulada de cada poço produtor sem reaproveitamento e 

com reaproveitamento (Fig. 43 e 44, respectivamente), é possível concluir que com a 

transformação do poço produtor ‘PROD2’ em injetor ‘INJ-P2’, em geral a produção de 

óleo dos poços restantes permaneceram constantes, obtendo uma leve redução na 

produção de água.         

 Diante dos todos os problemas apresentados, referentes ao reservatório Brush 

Canyon Outcrop, observa-se uma facilidade maior em obter poços produtores fechados, 

pela análise da vazão de líquido, em situações com o reservatório operando em sua 

capacidade máxima em todo o seu tempo de concessão; já quando o critério de 

fechamento de poços baseia-se pelo corte de água de cada poço produtor, obtêm-se 

poços fechados com o reservatório não necessariamente operando em sua capacidade 

máxima.             

 De acordo com os resultados apresentados em casos onde o poço produtor foi 

reaproveitado pela análise da vazão de líquido, podemos concluir que as melhores 

situações para melhorar o VPL são em casos com a duração dos ciclos de controle 

considerados como variáveis de projeto, o que pode ser observado no problema 2 com 
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três ciclos de controle, onde obteve um ganho de quase 5% no Valor Presente Líquido. 

 Nos casos onde o poço produtor foi reaproveitado pela análise do seu corte de 

água, verificamos melhores resultados de VPL em situações onde é possível ter o último 

ciclo de controle com uma duração de tempo considerável, pois nesse caso, o 

reaproveitamento ocorre geralmente durante o último ciclo de controle, já que o 

fechamento do poço é diagnosticado na fase final do tempo de concessão do 

reservatório.           

 Pelas análises feitas sobre os problemas apresentados, foi possível verificar que 

quanto maior a duração do ciclo de controle ou do tempo total em que se realiza o 

reaproveitamento do poço, maior a possibilidade de obter melhores resultados do VPL 

no processo de otimização. Portanto, para este reservatório, a obtenção de uma reduzida 

vazão de líquido em algum poço produtor propicia uma facilidade maior em obter 

ganhos significativos no VPL com o processo de reaproveitamento do poço, já que o 

poço produtor é diagnosticado como fechado na fase inicial do tempo de concessão do 

reservatório.  

5.3 Reservatório 2: UNISIM-I-Mod 

 O modelo de reservatório aqui trabalhado é um modelo modificado a partir do 

reservatório denominado UNISIM-I_AD (Gaspar, et al., 2013). O início da produção é 

na data 31/05/2013 podendo ser explorado até 01/06/2043 (30 anos). As condições 

operacionais dos poços são apresentadas na Tab. 24. Outras características do 

reservatório são apresentadas na Tab. 25. 

Tabela 24: Reservatório 2: Dados/condições operacionais de poços. Fonte: Pinto, 2014. 

Tipo Produtor Injetor 

BHP (kgf/cm²) Min 36 Max 350 

Raio (m) 0,156 0,156 

Razão Gás Óleo de Formação (RGO) (m³/m³) Max 200 - 

Geofac 0,37 0,37 

Wfrac 1 1 

Skin 0 0 
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Tabela 25: Características do reservatório 2. Fonte: Pinto, 2014. 

Malha de Simulação 81x58x20 

Blocos Ativos 36403 

Porosidade 0% a 30% 

Permeabilidade horizontal (Kh) 1 a 1190 mD 

Permeabilidade Vertical (Kv) 2 a 1785 mD 

Compressibilidade da Rocha a 200 kgf/cm² 5,3 x      
2 1( / )kgf cm 

 

Pressão de Saturação (Psat) 210.03 
2/kgf cm  

Viscosidade a Tres, Psat 0,97 cP 

Razão Gás-Óleo de Formação (RGOF) m³/m³std 

Óleo in place 1,3029 x 
810  m³ 

Tempo de concessão 30 anos 

 

 A configuração dos poços adotada para a realização da otimização é de 6 poços 

produtores e 3 poços injetores. Essa configuração foi escolhida de acordo com os 

melhores resultados de locação de poços realizados e apresentados por (Pinto, 2014) 

para este reservatório. Esta configuração pode ser visualizada no Mapa de 

Permeabilidade do reservatório da Fig. 45.       

 Neste trabalho foram considerados todos os poços abertos desde o início do 

tempo de concessão do reservatório (31/05/2013), e analisados até o final deste tempo 

(01/06/2043). 
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Figura 45: Mapa de permeabilidade do reservatório 2 contendo a localização adotada dos poços. 

 

 Se tratando da configuração de vazões dos poços deste reservatório, a vazão 

máxima de líquido em cada poço produtor é de 1500 m³/dia e para cada poço injetor é 

de 5000 m³/dia, o campo dos poços produtores terá a vazão de líquido limitada em 9000 

m³/dia e o campo dos poços injetores em 13500 m³/dia, o BHP dos poços produtores é 

de 36 kgf/cm². Com essa configuração, os limites das variáveis para os poços produtores 

assumem valores no intervalo p,0,001 0,1666tx  , e as variáveis ligadas aos poços 

injetores assumem valores no intervalo de i,0,001 0,37tx  . 

 5.3.1 Resultados obtidos no estudo de reaproveitamento de poços produtores para 

o reservatório 2 

 Neste estudo é considerada a operação em capacidade topada (OCT) e não 

topada (OCNT), com dois ciclos de controle, cuja duração pode ser planejada em 

períodos pré-determinados (TF) ou pode ser considerada como variáveis de projeto 

(TV) durante o período de concessão do reservatório.      

 Foram analisados 4 problemas distintos como mostrado na Tab. 26. 
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Tabela 26: Problemas analisados para o reservatório UNISIM-I-MOD. 

Problema Descrição Ciclos de Controle 

1 OCT-TF 2-3 

2 OCT-TV 2 

3 OCNT-TF 2 

4 OCNT-TV 2 

                

Problema 1: Análise da operação em capacidade topada com definição prévia dos 

ciclos de controle – Reservatório 2 

 Neste problema a análise do fechamento do poço produtor é realizada com o 

reservatório operando em sua capacidade máxima (OCT) e a duração dos ciclos de 

controle é definida previamente. São considerados inicialmente como variáveis de 

projeto o rateio dos cinco primeiros poços produtores (os poços PROD1, PROD2, 

PROD3, PROD4 e PROD5, Fig.45) e os dois primeiros poços injetores (INJ1 e INJ2, 

Fig.45). Ao longo do período de concessão, essas vazões são alteradas a cada ciclo de 

controle. As vazões dos poços PROD6 e INJ3 são obtidas de modo a complementar, 

respectivamente a capacidade de produção e injeção. Para se evitar a definição de 

valores negativos para as vazões dos poços PROD6 e INJ3 são impostas restrições na 

formulação matemática que garantem a positividade das mesmas.   

 Neste primeiro problema foi analisada duas situações, uma conduzida por 2 

ciclos de controle  (OCT-TF-2CC) e a outra conduzida por 3 ciclos de controle (OCT-

TF-3CC).          

 Nas duas situações, ao final do processo de otimização, foi diagnosticado o poço 

PROD1 como fechado pelo seu elevado corte de água durante o último ciclo de 

controle, quando então atinge o limite estabelecido. No caso as variáveis de projeto 

passaram a serem os poços produtores PROD2, PROD3, PROD4, PROD5; e os poços 

injetores INJ1, INJ2 e INJ3; ao longo do período de concessão em somente um ciclo de 

controle, que corresponde ao último do primeiro processo de otimização. O injetor (INJ-

P1) correspondente ao poço produtor fechado (PROD1) será sempre o último injetor e 

será obtido de modo a complementar a capacidade de injeção, o mesmo serve para o 

PROD6, que também é obtido desta forma.       

 Os resultados obtidos para a situação OCT-TF-2CC são apresentados na 

Tab.27. O ganho obtido pelo processo de reaproveitamento do poço produtor para este 

caso é de 0,2768%. 
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Tabela 27: Resultados obtidos na situação OCT-TF-2CC para o UNISIM. 

Otimização 
Iterações 

do SAO 
Simulações f(x) (       

Sem reaproveitamento 

(2CC) 
5 145 4.8767 

Com reaproveitamento 

(1CC) 
8 120 4.8902 

  

Os valores das variáveis de projeto obtidos pela técnica SAO via RBF Cúbico 

para o Caso OCT-TF-2CC na otimização com reaproveitamento, são exibidos na Tab. 

28. 

Tabela 28: Rateio das vazões obtidas pelo SAO via RBF-CÚBICO para o caso OCT-TF-2CC 

com reaproveitamento de poço. 

 CC SALVO CC1 

PROD1 0,1667 FECHADO 

PROD2 0,1667 0,1667 

PROD3 0,1667 0,1667 

PROD4 0,1667 0,1667 

PROD5 0,1667 0,1667 

PROD6 0,1665 0,1667 

INJ1 0,2593 0,0010 

INJ2 0,3704 0,3704 

INJ3 0,3703 0,3704 

INJ-P1 INEXISTE 0,2582 

 

 A porcentagem de corte de água de cada poço produtor é apresentada na Fig. 46.  
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Figura 46: Corte de água de cada poço produtor durante o período de concessão do reservatório 

UNISIM – caso OCT-TF-2CC. 

 

De acordo com os gráficos da Fig. 45 é possível verificar o poço produtor 

(PROD1) atingindo o limite de corte de água (90%) a partir de 2039 e assim se 

mantendo até o final. Apesar dos outros poços apresentarem uma elevada taxa de corte 

de água nos últimos 5 anos, é possível verificar na Fig. 47, apresentada logo a seguir, 

uma significativa produção de óleo neste período, o que inviabiliza a conversão de 

alguns produtores em injetores de água. Por isso é interessante reaproveitar o poço 

quando este somente atinge uma elevada taxa de corte de água, o que faz ter a produção 

de óleo reduzida e produção de água elevada em relação aos outros produtores.    

  As curvas da produção acumulada de óleo e água para cada poço 

produtor desta solução sem reaproveitamento e com reaproveitamento são apresentadas 

na Fig. 47 e 48, respectivamente. As curvas tracejadas representam a produção 

acumulada de água de cada poço produtor; e as curvas contínuas a produção acumulada 

de óleo.  
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Figura 47: Produção acumulada de óleo e água sem reaproveitamento – caso OCT-TF-2CC-

UNISIM 

 

 

Figura 48: Produção acumulada de óleo e água com reaproveitamento – caso OCT-TF-2CC-

UNISIM 

 

Na Fig. 48 é possível verificar que o reaproveitamento do poço produtor 

‘PROD1’ foi antecipado em meados de 2028, que corresponde ao tempo inicial do 
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segundo ciclo de controle. Apesar da produção de óleo desse poço, nesse tempo, ainda 

se sobrepor na produção de água, ainda é vantajoso antecipar a conversão, pois pelos 

estudos realizados, além dessa estratégia fazer com que seja respeitada as restrições 

desse ciclo de controle desde o seu início, quanto mais tardio for realizado o 

reaproveitamento, menor é a possibilidade de conseguir um ganho no VPL durante a 

produção.             

 Os resultados obtidos para a situação OCT-TF-3CC são apresentados na Tab. 

29. Nesse caso, com 3 ciclos de controle, o ganho obtido pelo processo de 

reaproveitamento do poço produtor também é de 0,2768 %.  

Tabela 29: Resultados obtidos na situação OCT-TF-3CC. 

Otimização 
Iterações 

do SAO 
Simulações f(x) (       

Sem reaproveitamento 

(3CC) 
7 301 4.8767 

Com reaproveitamento 

(1CC) 
8 120 4.8902 

  

De acordo com os resultados de VPL da situação com 2 ciclos de controle (Tab. 

27) e com 3 ciclos de controle (Tab. 29) verificamos que não houve variação destes, o 

que é possível concluir que com a configuração de vazões com que o reservatório 

UNISIM foi estudado não é interessante operá-lo com a capacidade topada no processo 

de otimização, pois a vazão do poço será sempre constante e a soma das vazões igual á 

máxima vazão da plataforma, seja dos poços produtores ou dos poços injetores. Com 

isso, de acordo com as tabelas de rateio das vazões para as duas situações (Tab. 28 e 

30), foi possível verificar que não houve uma significativa variação de vazão entre os 

poços produtores e injetores de um ciclo de controle para o outro, permanecendo 

praticamente constante, mesmo com realização do reaproveitamento do poço produtor 

‘PROD1’.           

 Os valores das variáveis de projeto obtidos pelo SAO via RBF Cúbico para o 

Caso OCT-TF-3CC na otimização com reaproveitamento, são exibidos na Tab. 30. 
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Tabela 30: Rateio das vazões obtidas pelo SAO via RBF-CÚBICO para o caso OCT-TF-3CC 

com reaproveitamento de poço. 

 CC SALVO CC SALVO CC1 

PROD1 0,1667 0,1667 FECHADO 

PROD2 0,1667 0,1667 0,1667 

PROD3 0,1667 0,1667 0,1667 

PROD4 0,1667 0,1667 0,1667 

PROD5 0,1667 0,1667 0,1667 

PROD6 0,1665 0,1665 0,1667 

INJ1 0,2593 0,2593 0,0010 

INJ2 0,3704 0,3704 0,3704 

INJ3 0,3703 0,3703 0,3704 

INJ-P1 INEXISTE INEXISTE 0,2582 

 

A porcentagem de corte de água de cada poço produtor é apresentada na Fig. 49.  

 

 

Figura 49: Corte de água de cada poço produtor durante o período de concessão do reservatório 

UNISIM – caso OCT-TF-3CC. 

  

De acordo com os gráficos da Fig. 49 é possível verificar o poço produtor 

(PROD1) atingindo o limite de corte de água (90%) por volta de 2038 e assim se 

elevando até o final do tempo de concessão. Neste caso, a conversão deste poço 

produtor se realizou um pouco mais tardio que na situação com 2 ciclos de controle, ou 



101 
 

 
 

seja, a partir do terceiro ciclo de controle, que se inicia no ano 2033.    

 As curvas de produção acumulada de óleo e água de cada poço produtor das 

soluções sem reaproveitamento e com reaproveitamento são apresentadas na Fig. 50 e 

51, respectivamente. As curvas tracejadas representam a produção acumulada de água 

de cada poço produtor; e as curvas contínuas a produção acumulada de óleo. 

 

Figura 50: Produção acumulada sem reaproveitamento – caso OCT-TF-3CC-UNISIM. 

 

 

Figura 51: Produção acumulada com reaproveitamento – caso OCT-TF-3CC-UNISIM. 
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De acordo com as Figs. 50 e 51 é possível verificar que mesmo com o 

reaproveitamento do poço produtor ‘PROD1’ não houve variação na produção 

acumulada, tanto de óleo como de água, dos poços restantes, mas ainda sim foi possível 

obter um pequeno ganho no VPL da produção, de acordo com a Tab. 29.   

Problema 2: Análise da operação em capacidade topada com as durações dos ciclos 

de controle consideradas como variáveis de projeto – Reservatório 2  

Neste problema a análise do fechamento do poço produtor é realizada com o 

reservatório operando em sua capacidade máxima (OCT) e a duração dos ciclos de 

controle não é definida de forma prévia, acrescentando essa duração como variável de 

projeto.           

 Neste segundo problema foi analisada somente a situação conduzida por 2 ciclos 

de controle  (OCT-TV-2CC).         

 Nesta situação, ao final do processo de otimização, foi diagnosticado o poço 

‘PROD1’ como fechado pelo seu corte de água durante o último ciclo de controle, 

quando então atinge o limite estabelecido.      

 Os resultados obtidos para a situação OCT-TV-2CC são apresentados na 

Tab.31. O ganho obtido pelo processo de reaproveitamento do poço produtor para este 

caso é de 0,3%. 

 

Tabela 31: Resultados obtidos na situação OCT-TV-2CC para o UNISIM. 

Otimização 
Iterações 

do SAO 
Simulações f(x) (       

Sem reaproveitamento 

(2CC) 
5 165 4.8772 

Com reaproveitamento 

(1CC) 
8 248 4.8918 

  

Os valores das variáveis de projeto obtidos pela técnica SAO via RBF Cúbico 

para o Caso OCT-TV-2CC na otimização com reaproveitamento, são exibidos na Tab. 

32. 
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Tabela 32: Rateio das vazões obtidas pelo SAO via RBF-CÚBICO para o caso OCT-TV-2CC 

com reaproveitamento de poço. 

 CC SALVO CC1 

PROD1 0,1667 FECHADO 

PROD2 0,1667 0,1667 

PROD3 0,1667 0,1667 

PROD4 0,1667 0,1667 

PROD5 0,1667 0,1667 

PROD6 0,1665 0,1667 

INJ1 0,2593 0,0010 

INJ2 0,3704 0,3704 

INJ3 0,3703 0,3704 

INJ-P1 INEXISTE 0,2582 

DURAÇÃO 0,5891 0,4109 

 

 A porcentagem de corte de água de cada poço produtor é apresentada na Fig. 52.  

 

Figura 52: Corte de água de cada poço produtor durante o período de concessão do reservatório 

UNISIM – caso OCT-TV-2CC. 

 

De acordo com os gráficos da Fig. 52 é possível verificar o poço produtor 

(PROD1) atingindo o limite de corte de água (90%) a partir de 2039 e assim se 

elevando até o final, onde chega a alcançar cerca de 93%. Apesar dos outros poços 

apresentarem uma elevada taxa de corte de água nos últimos 5 anos, é possível verificar 

na Fig. 53, apresentada logo a seguir, uma significativa produção de óleo neste período, 
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o que inviabiliza a conversão de alguns em injetores de água.    

 As curvas da produção acumulada de óleo e água para cada poço produtor desta 

solução sem reaproveitamento e com reaproveitamento são apresentadas na Fig. 53 e 

54, respectivamente. As curvas tracejadas representam a produção acumulada de água 

de cada poço produtor; e as curvas contínuas a produção acumulada de óleo.  

 

Figura 53: Produção acumulada de óleo e água sem reaproveitamento – caso OCT-TV-2CC-

UNISIM 
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Figura 54: Produção acumulada de óleo e água com reaproveitamento – caso OCT-TV-2CC-

UNISIM. 

Na Fig. 53 é possível verificar ao final do processo a produção acumulada de 

óleo do poço produtor ‘PROD1’ se mantendo praticamente constante, e com a produção 

de água sobrepondo a produção de óleo, viabilizando assim o seu reaproveitamento.  

Problema 3: Análise da operação em capacidade não topada com definição prévia 

dos ciclos de controle – Reservatório 2  

No terceiro problema do reservatório 2, a unidade de produção não precisa 

operar necessariamente em capacidade máxima e a duração dos ciclos de controle é 

definida de forma prévia.         

 Neste problema foi investigada a situação com dois ciclos de controle (OCNT-

TF-2CC).            

 Para este caso não foi diagnosticado a possibilidade de fechamento de nenhum 

poço produtor, tanto no processo de análise de vazão de líquido como na análise de 

corte de água.          

 Os resultados obtidos para a situação onde são considerados dois ciclos de 

controle (OCNT-TF-2CC) são apresentados na Tab. 33.  
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Tabela 33: Resultados obtidos na situação OCNT-TF-2CC. 

Otimização 
Iterações 

do SAO 
Simulações f(x) (       

Sem reaproveitamento 

(2CC) 
20 740 5.2239 

 

 Os valores das variáveis de projeto obtidos pelo SAO via RBF Cúbico para o 

Caso OCNT-TF-2CC, são exibidos na Tab. 34. 

Tabela 34: Rateio das vazões obtidas pelo SAO via RBF-CÚBICO para o caso OCNT-TF-2CC 

sem reaproveitamento de poço. 

 CC1 CC2 

PROD1 0,1667 0,0934 

PROD2 0,1667 0,1667 

PROD3 0,1667 0,0564 

PROD4 0,1667 0,0861 

PROD5 0,1667 0,1667 

PROD6 0,1667 0,1661 

INJ1 0,1516 0,0010 

INJ2 0,0909 0,0010 

INJ3 0,3704 0,0010 

 

 De acordo com os resultados de rateio de vazões obtidos do caso com dois ciclos 

de controle (OCNT-TF-2CC) (Tab. 34) não foi obtido nenhum rateio de vazão entre os 

poços produtores, que atingisse em torno de 0,5% da capacidade máxima do poço 

produtor, sendo o limite para obter seu fechamento. Também em relação ao corte de 

água, nenhum poço produtor atingiu a porcentagem necessária para o seu fechamento, 

de acordo com os gráficos da Fig. 55 referentes aos cortes de água dos poços 

produtores. Portanto, nesta situação, não foi necessário realizar um novo processo de 

otimização.  
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Figura 55: Corte de água de cada poço produtor durante o período de concessão do reservatório 

UNISIM – caso OCNT-TF-2CC. 

 

Problema 4: Análise da operação em capacidade não topada com as durações dos 

ciclos de controle consideradas como variáveis de projeto – Reservatório 2   

No quarto problema do reservatório 2, a unidade de produção não precisa operar 

necessariamente em capacidade máxima e a duração dos ciclos de controle não é 

definida de forma prévia, acrescentando essa duração como variável de projeto.  

 Neste problema foi investigada a situação com dois ciclos de controle (OCNT-

TV-2CC).          

 Para este caso não foi diagnosticado a possibilidade de fechamento de nenhum 

poço produtor, tanto no processo de análise de vazão de líquido como na análise de 

corte de água.          

 Os resultados obtidos para a situação onde são considerados dois ciclos de 

controle (OCNT-TV-2CC) são apresentados na Tab. 35.   

Tabela 35: Resultados obtidos na situação OCNT-TV-2CC. 

Otimização 
Iterações 

do SAO 
Simulações f(x) (       

Sem reaproveitamento 

(2CC) 
20 780 5.2121 
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Os valores das variáveis de projeto obtidos pelo SAO via RBF Cúbico para o 

Caso OCNT-TV-2CC, são exibidos na Tab. 36. 

Tabela 36: Rateio das vazões obtidas pelo SAO via RBF-CÚBICO para o caso OCNT-TV-2CC 

sem reaproveitamento de poço. 

 CC1 CC2 

PROD1 0,1667 0,1667 

PROD2 0,1667 0,1667 

PROD3 0,1667 0,0730 

PROD4 0,1667 0,0871 

PROD5 0,1667 0,1667 

PROD6 0,1667 0,1667 

INJ1 0,1418 0,0010 

INJ2 0,0963 0,0801 

INJ3 0,3704 0,0010 

Duração 0,4943 0,5057 

 

De acordo com os resultados de rateio de vazões obtidos do caso com dois ciclos 

de controle (OCNT-TF-2CC), não há necessidade de se realizar o reaproveitamento de 

algum poço produtor, pois todos possuem elevados rateios de vazões. Em relação ao 

corte de água, nenhum poço produtor atingiu a porcentagem necessária para o seu 

fechamento, atingindo no máximo em torno de 70% de corte de água, de acordo com os 

gráficos da Fig. 56 referentes aos cortes de água dos poços produtores. Portanto, nesta 

situação, não foi necessário realizar um novo processo de otimização.  
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Figura 56: Corte de Água de cada poço produtor durante o período de concessão do reservatório 

UNISIM – caso OCNT-TV-2CC. 

 

Diante dos problemas apresentados, referentes ao reservatório UNISIM, 

observa-se em todas as situações o fechamento do poço produtor pela análise do corte 

de água em situações com o reservatório operando em sua capacidade máxima em todo 

o seu tempo de concessão. Entretanto, com o reservatório operando como não-topado 

não foi possível, em nenhuma situação, realizar um novo processo de otimização, pois 

neste caso, por não necessitar ter a operação sempre em capacidade máxima, os poços 

não atingem os critérios estabelecidos para seu fechamento, e consequentemente, a 

necessidade de reaproveitamento.       

 De acordo com os resultados apresentados em casos onde o poço produtor foi 

reaproveitado, podemos concluir que o ganho  no VPL não foi tão elevado como foi 

para o primeiro reservatório analisado. As situações com 2 e 3 ciclos de controle 

obtiveram praticamente os mesmos resultados e os mesmos ganhos no VPL. Como as 

restrições de vazões para este reservatório foram bastante limitadas, sendo o somatório 

das vazões máximas de cada poço produtor exatamente igual à capacidade máxima da 

plataforma, não foi possível obter uma grande variação nas vazões destes poços quando 

algum era reaproveitado, o que pode ter ocasionado o baixo ganho no VPL. 
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6 CONCLUSÕES E SUGESTÕES 

 

6.1 Conclusões 

O presente trabalho teve como objetivo apresentar o processo de 

reaproveitamento dos poços produtores em reservatórios de petróleo, realizado com o 

auxílio de ferramentas do software de simulação de reservatórios – IMEX da CMG 

(2014), e com o uso de estratégias de otimização baseadas em modelos substitutos para 

gerenciar a alocação das vazões dos poços (produtores e injetores).    

 Utilizando a ferramenta proposta, o reaproveitamento dos poços produtores foi 

realizado em dois reservatórios distintos. No primeiro reservatório (Reservatório 1) 

iniciou-se os estudos utilizando a vazão de líquido do poço produtor como critério para 

diagnosticar seu fechamento, e em alguns casos, quando esse critério não era atendido, 

utilizou-se o critério de corte de água do poço produtor para analisá-lo. No segundo 

reservatório (Reservatório 2) foi utilizado somente o critério de corte de água do poço 

para diagnosticar o seu fechamento, uma vez que em nenhum problema as vazões de 

líquido dos poços atenderam aos limites desejáveis para o seu fechamento.

 Referente aos estudos conduzidos e resultados obtidos, podem ser destacadas as 

seguintes conclusões: 

 O procedimento para o reaproveitamento dos poços produtores envolveu 

processos múltiplos de otimização conduzidos em sequencia. Em virtude disto, o 

custo computacional se torna elevado, aumentando o número de simulações 

necessárias. Nesse ponto, o uso de modelos substitutos é adequado ao processo. 

À partir da segunda otimização (com a nova configuração de poços) o número 

de variáveis de projeto é reduzido, utilizando somente o número necessário para 

tal. 

 No Reservatório 1 foram encontrados os melhores resultados de VPL em 

diferentes estratégias de produção. Os melhores casos desse reservatório, para se 

reaproveitar um poço produtor, foram com a operação dos poços em capacidade 

máxima, e sendo fechados pelo critério da vazão de líquido. Nesses casos o poço 

produtor é diagnosticado como fechado já na fase inicial de concessão do 

reservatório, possibilitando um maior tempo para o reaproveitamento do poço e 

consequentemente elevando a produção dos produtores mais distantes, o que 
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viabiliza todo esse processo. Portanto, nesses casos, foi possível obter um ganho 

considerável do VPL, em torno de 3 a quase 5%.  

 Ainda analisando o Reservatório 1, para casos onde o critério de corte de água 

foi responsável pelo fechamento do poço produtor, o ganho no VPL foi mais 

reduzido, isto é, em torno de 2,5%. Para estes casos, como o poço produtor é 

diagnosticado como fechado de forma muito tardia, isto é, atingindo a produção 

de água de forma a sobrepor a produção de óleo, não é tão viável reaproveitá-lo 

na fase final do tempo de concessão do reservatório, mesmo antecipando um 

pouco mais esse reaproveitamento para o tempo inicial do último ciclo de 

controle. Portanto, pelos resultados sobre o critério de corte de água analisados, 

quanto menor o número de ciclos de controle, maior o tempo de 

reaproveitamento do poço na fase final. Com o aumento deste número, o tempo 

para reaproveitá-lo vai se reduzindo, o que não é viável para a melhoria da 

produção do reservatório.   

 No Reservatório 2 não foi possível com o reaproveitamento de poços encontrar 

bons resultados de VPL, se mantendo em torno de 0,3%. Isso ocorreu devido 

principalmente à configuração das vazões dos poços utilizada para o estudo do 

reservatório em questão. Como os limites das vazões para este reservatório 

foram bastante restritos, e considerando que as soluções obtidas foram as que o 

somatório das vazões máximas de todos os poços produtores foram exatamente 

igual à capacidade máxima da plataforma, não foi possível obter uma grande 

variação nas vazões destes poços nos ciclos de controle, o que pode ter 

ocasionado o baixo ganho no VPL quando reaproveitado o poço produtor. 

 As principais dificuldades encontradas no estudo e desenvolvimento deste 

trabalho foram relacionadas às restrições do problema de otimização, pois são 

parâmetros não continuamente diferenciáveis. A partir do momento que é 

reaproveitado pelo menos um poço produtor, toda a configuração da alocação 

das vazões é modificada, o que altera a restrição de desigualdade e o limite 

superior daquele poço que é convertido em injetor. Partindo disso que foi 

determinado pelo menos dois processos de otimização, um convencional e o 

outro somente para realizar o reaproveitamento do poço, cada um com a sua 

devida configuração de restrições.  
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6.2 Sugestões para Trabalhos Futuros 

Baseado nos estudos e resultados obtidos segue algumas sugestões de 

continuidade do presente trabalho: 

 Melhorar o processo de reaproveitamento do poço, no sentido de tentar diminuir 

mais o custo computacional e elevar a sofisticação do processo; 

 Realizar um estudo de gerenciamento do reservatório com a injeção de gás, ou 

água/gás, e convertendo o poço produtor em injetor de gás; 

 Hoje existem ferramentas do software IMEX mais sofisticadas para realizar o 

reaproveitamento dos poços. Seria interessante realizar um estudo comparando o 

uso dessas novas ferramentas com as utilizadas neste trabalho; 

 Análise de mais critérios, além da vazão de liquido e do corte de água, para 

diagnosticar o fechamento dos poços produtores, como por exemplo, a 

consideração do preço do óleo; 

 Estudo de outras metodologias de otimização para análise do VPL quando é 

realizado o reaproveitamento dos poços produtores; 

 Estudo reservatórios mais complexos onde há possibilidade de reaproveitar mais 

de um poço produtor durante a otimização; 

 Consideração da otimização multiobjetivo; 

 Consideração das incertezas geológicas. 
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