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Resumo - Este trabalho testou e aplicou os modelos de [1] para previsão do volume de óleo recuperável em 

função do esforço exploratório acumulado (L). As metodologias foram aplicadas utilizando dados históricos, 

disponibilizados pela Petrobras, referentes à Bacia de Campos. Para verificar os modelos mais eficazes em 

relação à soma dos quadrados dos resíduos (SS), foi elaborado um ranking com os modelos que obtiveram 

melhores valores de SS em testes realizados com diferentes séries temporárias. Também foram verificados os 

valores de R-squared (R²) e, com o modelo que apresentou menor SS total e maior R² (modelo 1x8), foi 

realizado o teste BDS. Finalmente, aplicou-se tal modelo em um contexto preditivo. 

 

Palavras-chave - Previsão, volume de óleo recuperável, esforço exploratório. 

Abstract - This project tested and applied models of  [1] to predict the volume of recoverable oil as a function of 

cumulative exploratory effort (L). The models were tested using historical data, provided by Petrobras, referring 

to the Campos Basin. In order to identify the best models according with the sum of residues (SS), a ranking was 

elaborated with models that obtained the best SS in tests made with different series of data . Furthermore, were 

verified the values of R- squared (R²) and, with the model that presented lower total SS and higher R² (model 

1x8), was made a BDS test. Finally, the model was used to forecast the volume of recoverable oil. 
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INTRODUÇÃO 

O conhecimento da quantidade de fluido existente em uma jazida de petróleo, ou, mais 

especificamente, da quantidade de fluido que pode ser extraída, desempenha um papel 

fundamental em decisões de implantação e abandono de projetos exploratórios.  

De acordo com [4] os investimentos necessários para a implantação desse tipo de 

projeto, assim como os custos de mantê-lo, devem ser pagos com a receita obtida com a 

comercialização dos fluidos a serem produzidos. Por essa razão, uma estimativa adequada é 

essencial para a tomada de decisões na exploração, nos investimentos e em diversas decisões 

a serem feitas pelos stakeholders de uma companhia petrolífera. 

Nesse contexto, teve-se como objetivo nessa pesquisa a investigação do desempenho do 

número de poços (L) como variável explicativa para prever o volume de óleo recuperável 

acumulado, numa adaptação do método de avaliação de modelos proposto por [3] e aplicado 

aos modelos de [1]. 

Assim, testou-se a eficácia de modelos de estimativa do volume de óleo recuperável em 

função do esforço exploratório acumulado (L). Foi utilizado o modelo mais eficaz para a 

realização de previsões. 

Além disso, foi verificado se os modelos que [1] mostrou serem eficazes para a 

estimativa na época de sua pesquisa continuaram sendo eficazes com a utilização de 

diferentes séries. Foram estudados dados referentes à bacia de Campos. 

 

METODOLOGIA 



 

A metodologia abaixo foi aplicada aos modelos propostos por [1] que consideram o 

esforço exploratório (L). Trata-se de uma adaptação do método de avaliação de modelos 

proposto por [3]. 

Para a classificação da pesquisa, toma-se como base a taxionomia apresentada por [5], 

que define os tipos de pesquisa segundo dois critérios: quanto aos fins e quanto aos meios de 

investigação.  

Quanto aos fins, essa pesquisa é do tipo aplicada, pois tem finalidade prática e é motivada 

pela necessidade de resolver problemas concretos.  

Quanto aos meios de investigação, a pesquisa é do tipo experimental por ser uma 

investigação empírica, na qual o pesquisador manipula e controla variáveis independentes, ao 

mesmo tempo em que se observam as variações que tal manipulação e controle produzem em 

variáveis dependentes.  

O projeto de pesquisa se iniciou com a proposta de analisar os conjuntos de dados 

disponíveis. Assim, verificou-se a existência de quedas relevantes nos volumes recuperáveis 

de forma a comprometer o formato da curva estudada.  

A seguir, foram estimados os parâmetros dos modelos no software econométrico (E-

Views 4.1). O E-Views 4.1 forneceu ainda os valores da soma dos quadrados dos resíduos 

(SS) e R-squared (R²) para a escolha do modelo que melhor se ajusta à série de dados. O 

modelo mais adequado para previsões possui os mais baixos valores de SS e os mais altos 

valores de R². 

Seguindo o método de avaliação do desempenho de modelos proposto por [3], 

modificou-se a série de dados, com a finalidade de verificar se o melhor modelo continuava 

sendo o mais eficaz. Assim, em vez de utilizar a série com dados disponíveis até o último ano 

(t), utilizou-se a série com dados disponíveis até o penúltimo ano (t-1).  

Esse procedimento foi repetido quatro vezes (até t-4), pois testes feitos por [3] mostraram 

que a partir da quarta rodada não existe grande variação em relação aos resultados obtidos. 

Por fim, com todos os ajustes feitos para todos os períodos, os valores da SS de cada 

modelo são somados e, com isso, é gerado um ranking geral ordenando os modelos de menor 

para a maior SS. 

Com esse ranking, visualiza-se o modelo que obteve menores valores de SS com as 

diferentes séries utilizadas. Finalmente, realiza-se o teste BDS e, caso o teste seja favorável, 

considera-se o modelo num contexto preditivo. 
 

RESULTADOS 

[1] propôs 63 modelos resultantes da multiplicação de 9 equações formuladas por [2] e 7 

formuladas pelo próprio [1]. Os modelos de, ao contrário dos propostos por [2] se baseavam 

em funções de controle não linear e eram mais eficazes em suas previsões.  

[1] adotou a nomenclatura “Modelo 1x1” a “Modelo 7x9” para representar esses 63 

modelos. Tal nomenclatura também será adotada neste trabalho. 

A Tabela 1 mostra os resultados da soma dos quadrados dos resíduos (SS) e a Tabela 2 

mostra os resultados de R² para os 63 modelos testados no software E-Views. Esses são 

resultados do primeiro teste, realizado com uma série composta por 29 dados referentes à 

Bacia de Campos (dados anuais analisados de 1974 à 2003). O Modelo 1x5 foi o que melhor 

se ajustou aos dados nesse teste, pois apresentou menor valor de SS e maior valor de R². 

 

Tabela 1: Soma dos quadrados dos resíduos dos dados referentes à primeira série da bacia de 

Campos. Fonte: Elaboração Própria. 



 

 
 

Tabela 2: R² dos dados da bacia de Campos referentes à primeira série. Fonte: 

Elaboração própria. 

 
 

Outros quatro testes foram realizados com séries de dados distintas, identificáveis na 

primeira linha da tabela 3. Essa tabela apresenta os resultados das SS para vinte dos sessenta e 

três modelos de [1], nas quatro rodadas realizadas. Também apresenta, em sua última coluna, 

o somatório das SS de todas as rodadas para cada um desses modelos.  

 

Tabela 3: SS total de vinte modelos de Barcelos. Fonte: Elaboração própria. 

 
 



 

Na tabela 4, pôde-se verificar que, para séries de dados diferentes, modelos distintos 

apresentaram melhor desempenho em relação ao valor da SS. Porém, de uma forma geral, os 

modelos de melhores desempenhos se mantém entre os 20 primeiros da lista. 

O mesmo que foi mostrado na tabela 3 para vinte modelos de Barcelos foi repetido para 

os outros quarenta e três. Assim, com todos os somatórios de SS obtidos, foi elaborado o 

ranking representado na tabela 4, que contém os vinte modelos com menores SS totais.  

 

Tabela 4: Ranking dos modelos com menores valores de SS. Fonte: elaboração própria. 

Modelo  Ranking Modelo 
 

Ranking 

 1x8 1  3x7 11 

 6x5 2  7x2 12 

 1x7 3  1x3 13 

 1x5 4  1x9 14 

5x8 5  6x8 15 

6x2 6 5x5 16 

 6x7 7  4x9 17 

 4x8 8  2x9 18 

5x7 9  6x9 19 

 7x7 10  7x9 20 

 

Observando o ranking da tabela 4 e a tabela 3, é possível observar que os modelos com 

menores SS mantiveram estabilidade, ou seja, seus valores de SS não oscilaram 

drasticamente, de forma que, mesmo no ranking geral, apresentaram os melhores 

desempenhos. Entretanto, é importante ressaltar que, na avaliação dos modelos, outros 

parâmetros devem ser analisados. Um desses parâmetros é o teste BDS, apresentado a seguir 

para o modelo 1x8. 

 

Tabela 5: Teste BSD para o modelo 1x8. Fonte: Elaboração própria. 

 
 

Na tabela 6 é possível perceber que todos os valores foram superiores à 5%, logo, o 

teste BDS foi satisfatório. 

Previsões com o modelo 1x8 também já haviam sido feitas por [1], pois o mesmo 

também havia apresentado melhor desempenho no teste específico com a série de 31 dados 

(1974-2001) estudada pelo autor. Essas previsões, bem como seus respectivos erros 

percentuais (calculados com a utilização dos dados reais) podem ser observadas na Tabela 6. 

 

Tabela 6: Previsão no horizonte de 10 anos. Elaboração própria.  

 



 

 
 

CONCLUSÕES 

Através desse estudo foi possível avaliar os modelos de [1] com base nos procedimentos 

propostos por [3]. Foi considerado o esforço exploratório como variável de previsão. Assim, 

obteve-se valores de R² e SS expressivos, que foram ordenados e avaliados para posterior 

identificação do melhor modelo entre os 63 estudados.  

Nesse trabalho, tais modelos foram aplicados exclusivamente à realidade da Bacia de 

Campos. Sugere-se, portanto, suas aplicações em outras Bacias, visando verificar se os 

modelos de melhor desempenho são os mesmos que foram apontados como mais eficazes 

nesse trabalho. 

Recomenda-se também um acompanhamento do desempenho dos modelos que se 

mostraram mais eficazes nessa avaliação, a fim de verificar se tal desempenho se mantém ao 

longo dos anos.  
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