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RESUMO 

   O custo dos poços de petróleo têm impactos significativos nos gastos totais dos 

campos de produção, e, dependendo de seu valor final, pode vir a inviabilizar 

economicamente os mesmos, fazendo com que tenham de ser abandonados e 

posteriormente devolvidos à Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e 

Biocombustíveis (ANP). Além disto, inúmeros campos já estão em produção há 

bastante tempo, exigindo que os custos sejam cada vez menores sob o risco de não 

serem viáveis economicamente. Apesar de vultosos investimentos em Pesquisa e 

Desenvolvimento, o custo/metro em inúmeras empresas ainda continua crescendo 

ou se encontra sem um padrão definido. Este trabalho descreve uma Metodologia 

desenvolvida que permite estimar o custo/metro perfurado, analisando o grau de 

relacionamento entre 10 (dez) variáveis (profundidade final, número de dias, Poço 

Exploratório/Desenvolvimento da Produção, poço Vertical/Direcional, número de 

fases, utilização ou não de sondas tipo hidráulica roto-pneumática, percentual do 

Tempo perdido, índice pluviométrico, tipo de sonda - se Própria ou Contratada e 

Custo diário da sonda) com a variável custo/metro. Neste estudo foram selecionados 

todos os poços de dois campos onshore na região Nordeste do Brasil, no período 

2006 a 2011. O estudo demonstrou que o custo/metro dos poços do campo “A” 

campo foi impactado pelas variáveis: profundidade final, número de dias, Poço 

Exploratório/Desenvolvimento da Produção, poço Vertical/Direcional, número de 

fases, e custo diário da sonda. As variáveis que impactaram o custo/metro do campo 

“B” foram: Poço Vertical/Direcional, o percentual do Tempo perdido, o tipo de 

sonda (Própria ou Contratada) e o Custo diário da sonda. O estudo também 

comprovou que a equação que descreveu o Modelo para o período 2006-2011, é 

também valida ao se utilizar os dados de 2012. Conclui-se que a Metodologia foi 

desenvolvida com sucesso, validada cientificamente, e pode ser aplicada em 

qualquer campo terrestre do mundo. A mesma também pode ser aplicada em 

campos marítimos, neste caso tendo-se de incorporar no Modelo algumas variáveis 

típicas desta atividade, tais como profundidade da lâmina d'água, distância da costa, 

custos com helicópteros, custos com embarcações, dentre outras variáveis. 

Palavras chave: custo de poços, simulação, regressão linear múltipla 
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ABSTRACT 

The cost of oil wells has significant impacts on the total cost of production fields, and, 

depending on their final values, can derail these fields, causing them to be abandoned and 

later returned to the National Agency of Petroleum, Natural Gas and Biofuels (ANP). In 

addition, many fields are already in production for a long time, requiring smaller costs in 

order to become economically viable. Despite huge investments in research and 

development, it can be observed that in many companies the cost per meter of the wells is 

still increasing, or does not have yet an established standard. This paper analyzes the 

relationship of ten variables (final depth, number of days, Exploratory/ Development 

production well, Vertical/Directional well, number of phases, if using Rigs hydraulic-

pneumatic type, percentage of lost time on drilling, the precipitation index of area, Rig type -  

own or hired,  and daily cost of the Rig) with the variable cost per meter of the well. For this 

research it were selected all wells that were drilled on two selected fields on the eastern 

region of Brazil, in the period 2006-2011. This study scientifically concluded that the cost 

per meter of the wells of the first field was impacted by the following variables: final depth, 

number of days, Exploratory/ Development production well, Vertical/Directional well, 

number of phases, and the daily cost of the rig. On the other hand, the variables that impacted 

the cost per meter of the second field were: Vertical/Directional well, % of lost time on 

drilling, Rig type (own/ hired) and the daily cost of the Rig. The research also proved that the 

equation that described the Model for the period 2006-2011, was also validated when using 

the 2012 data. The final conclusion is that the methodology was successfully developed and 

scientifically validated, and can be implemented in any onshore field in the world. This 

methodology can also be applied in offshore fields, in this case having to incorporate on the 

model typical variables of this activity, such as the depth of water depth, distance from the 

coast, helicopters costs, costs of vessels, among other variables.  

Keywords: cost of wells, simulation, multiple linear regression 
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“O maior obstáculo para a descoberta da 

forma da terra, dos continentes e dos oceanos, 

não foi a ignorância, mas sim, a ilusão do 

conhecimento.” 

 

 

Daniel J. Boorstin, The Discoverers 
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1. Introdução 

Este capítulo mostra inicialmente, e de forma preliminar, o comportamento crescente do 

custo por metro dos poços perfurados de todos os campos da empresa deste estudo. A seguir, 

são detalhados o objetivo geral e os objetivos específicos, seguido das justificativas do estudo 

e da estrutura deste trabalho. 

 

1.1 Problematização 

O petróleo e o gás natural são hoje responsáveis pela maior parte da energia consumida no 

mundo. Segundo palestra efetuada pela ex-Presidente da PETROBRAS, Engenheira Graça 

Foster, no Painel da Fundação Getúlio Vargas, “o petróleo e os demais combustíveis fósseis 

continuarão a dominar a matriz energética pelo menos nos próximos 50 ou 60 anos, com as 

projeções indicando que para 2030 a demanda mundial por energia atendida por 

combustíveis fósseis representará 77% do total e, no Brasil, 52%, ficando evidente nos dois 

casos que a redução da participação dessas fontes na matriz energética não será significativa 

até 2030”. A presidente enfatizou ainda que, “olhando para este cenário, é preciso continuar 

investindo forte na busca por petróleo, já que os prazos para desenvolver a produção são 

longos”. 

O projeto de desenvolvimento de um campo de petróleo envolve várias etapas que vão 

desde a avaliação das suas reservas até a construção das unidades de produção, passando pela 

definição da malha de drenagem, pelo número de poços a serem perfurados e pelo layout das 

linhas para escoamento da produção. 

A construção de poços é essencial para o desenvolvimento da produção de campos de 

petróleo, sendo uma atividade considerada complexa e que exige elevados investimentos.  

 Neste contexto, temos que, se o custo da perfuração dos poços de petróleo atingir elevados 

patamares, pode vir a inviabilizar economicamente os campos, podendo fazer inclusive com 

que os mesmos venham a ser abandonados e devolvidas à ANP - Agência Nacional do 

Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, por inviabilidade econômica. 

 A Figura 1.1 mostra a evolução do custo/metro dos poços considerando-se todos os campos 

terrestres explorados e desenvolvidos por uma determinada Unidade Operacional da 

PETROBRAS. Os valores de US$/m estão contabilizados com o US$ do momento da 

perfuração dos poços, e, portanto, não foram atualizados para uma mesma data. 
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Figura 1.1 - Evolução do custo/metro dos poços, considerando-se todos os campos explorados e desenvolvidos. 

Fonte: Dados coletados na pesquisa. 

 Apesar de vultosos investimentos em Pesquisa e Desenvolvimento, o custo/metro dos 

campos terrestres desta Unidade Operacional vem aumentando ao longo dos anos. 

Da figura, percebe-se que esta variável aumentou continuamente no período 2007 (667 

US$/metro) a 2011 (1.473 US$/metro), com uma variação de 120 % no período. Em 2012, o 

valor reduziu para 1.350 US$/metro. O valor médio do período 2006-2012 para todos os 

campos foi de 1.040 US$/metro. 

Assim sendo, devido aos altos custos envolvidos na atividade de perfuração de poços, é 

essencial que seja bem claramente identificado quais são os fatores que impactam os custos 

de um poço, objetivando desta forma otimizar o seu resultado econômico e a viabilidade 

econômica do campo de petróleo aonde o mesmo se localiza. 

Foi considerado como hipótese que as seguintes variáveis impactam o custo/metro dos 

campos estudados: profundidade final; dias de perfuração; tipo de poço (se Exploratório ou 

de Desenvolvimento da produção); tipo de poço (se Vertical ou Direcional); número de fases; 

utilização de SHRP (Sonda Hidráulica Roto-Pneumática); % de Tempo Perdido; índice 

Pluviométrico; tipo de Sonda (se própria ou contratada) e custo diário da Sonda. 

Tendo caracterizado o contexto desta pesquisa, as questões que se busca responder são: 

 Considerando-se as hipóteses acima, quais efetivamente impactam o custo/metro dos 

poços ? 

 dentre estas variáveis, quais apresentam maior impacto no custo final dos poços ? 

Estas questões serão analisadas criticamente no decorrer deste trabalho. 
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 1.2 Objetivos da pesquisa 

1.2.1 Objetivo geral 

Para GIL (2009, p. 17), “uma pesquisa é requerida quando não se dispõe de informação 

suficiente para responder a um problema, ou quando a informação disponível se encontra em 

tal estado de desordem que não possa ser adequadamente relacionada ao problema.” 

 Toda pesquisa deve ter um objetivo determinado para saber o que se vai procurar e o que se 

pretende alcançar. O objetivo torna explícito o problema, aumentando os conhecimentos 

sobre determinado assunto (MARCONI e LAKATOS, 1999, p. 26). 

 Para ALEXANDRE (2003, p. 59), “O objetivo geral consiste na visão global e abrangente 

do tema proposto. Deve ser apresentado de forma claro, utilizando-se verbos na forma 

infinitiva”. 

Neste cenário, o objetivo geral desta pesquisa é desenvolver uma metodologia que 

permita estimar os custos de perfuração de poços de petróleo. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 Os problemas propostos para investigação geralmente os são definidos de maneira bastante 

geral. Todavia, para que se possa realizar a pesquisa com a precisão requerida, torna-se 

necessário especificá-los. Os objetivos gerais são os pontos de partida, indicam uma direção 

a seguir, mas, na maioria dos casos, não possibilitam que se parta para a investigação. Logo, 

precisam ser redefinidos, esclarecidos, delimitados. Daí surgem os objetivos específicos da 

pesquisa (GIL, 2008, p. 86). 

Igualmente pensam SILVA e MENEZES (2007, p. 31) ao mencionarem que “o objetivo 

geral é a síntese do que se pretende alcançar, enquanto que os objetivos específicos 

explicitarão os detalhes e serão um desdobramento do objetivo geral. Os objetivos 

informarão para que você está propondo a pesquisa, isto é, quais os resultados que pretende 

alcançar ou qual a contribuição que sua pesquisa irá efetivamente proporcionar.  

 Para ALEXANDRE (2003, p. 59), “Os objetivos específicos correspondem a formulação de 

como se vai alcançar o objetivo geral, passo a passo e devem ser formulados de modo claro e 

objetivo, sob a forma de frases, sendo recomendado iniciar sempre com o verbo no 

infinitivo”. 

 Os objetivos específicos foram definidos como os seguintes: 
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a)  levantar e analisar os valores do custo/metro dos dois campos, no período 2006 a 

2011, estratificando pelas seguintes variáveis:  

 profundidade final 

 número de dias de perfuração 

 tipo de poço - se exploratório ou de desenvolvimento da produção 

 tipo de poço - se vertical ou direcional 

 número de fases 

 utilização de SHRP (Sonda Hidráulica Roto-Pneumática) 

 % de Tempo Perdido 

 índice Pluviométrico 

 tipo de Sonda - se própria ou contratada 

 custo diário da Sonda 

b) verificar se a equação encontrada para os dois campos, para o período 2006 a 

2011, é também válida para os poços perfurados em 2012; 

c)  identificar as variáveis que fazem com que diferentes poços, perfurados no 

mesmo campo, apresentem variações de até 150 % no seu custo total; 

d) levantar e fazer análise crítica dos tempos perdidos dos dois campos estudados, 

estratificando-os segundo as seguintes dimensões: 

 em sonda, em poço e em outros 

 por sonda (média de cada ano); 

 por sonda (variação mensal dentro de cada ano) 

 em sondas próprias e contratadas 

 

1.3 Delimitação do estudo 

Para MARCONI e LAKATOS (1999, p. 29), “a caracterização do problema define e 

identifica o assunto em estudo, ou seja, um problema muito abrangente torna a pesquisa mais 

complexa. Quando bem delimitado, simplifica e facilita a maneira de conduzir a 

investigação“.  
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Assim sendo, o critério de seleção para os dois campos estudados deve-se a: 

 produção significativa de petróleo; 

 grande quantidade de poços perfurados no período estudado; 

 elevados custos totais de perfuração e 

 possibilidade de grande quantidade de poços no futuro. 

 

Os dados de tempos e custos destes poços foram coletados a partir dos Bancos de dados 

corporativos, filtrados através de pesquisas de extração de dados, e posteriormente 

exportados para análises em uma planilha Excel. 

Para a análise estatística dos dados, foi utilizado o Microsoft Office Excel 2010 ™, 

produzido pela Microsoft, e para a análise de Regressão Linear Múltipla, foi utilizado o 

Software STATISTICA ™, desenvolvido pela Empresa StatSoft. 

 

 

1.4 Justificativas do estudo  

Segundo (GIL, 2008, p. 54), “uma pesquisa científica visa fornecer respostas tanto a 

problemas determinados por interesses intelectuais, quanto por interesses práticos. Interessa, 

pois, na seleção do tema de estudo, determinar qual a sua relevância em termos científicos e 

práticos”.  

Para SILVA e MENEZES (2007, p. 30), o tema é um aspecto ou uma área de interesse de 

um assunto que se deseja provar ou desenvolver. Escolher um tema significa eleger uma 

parcela delimitada de um assunto, estabelecendo limites ou restrições para o 

desenvolvimento da pesquisa pretendida. 

Ainda segundo os referidos autores, “o tema selecionado para estudo deve ser justificado 

pela sua importância em relação a outros temas, e quais vantagens e benefícios que a 

pesquisa irá proporcionar”. 

 Neste contexto, GIL (2008, p. 145) cita que a justificativa de um estudo “consiste na 

apresentação, de forma clara e sucinta, das razões de ordem teórica e/ou prática que 

justificam a realização da pesquisa”. 
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Esta pesquisa se justifica pelos seguintes fatos: 

 os custos de perfuração dos poços são relevantes, podendo tornar inviável, do ponto 

de vista econômico, o desenvolvimento de inúmeros campos de petróleo; 

 há a necessidade de se identificar claramente as variáveis que impactam os custos dos 

poços, de forma a permitir a elaboração de um plano, com o objetivo de minimizar 

seus impactos. 

 

 As contribuições esperadas desta pesquisa são as seguintes: 

- na área acadêmica: esta pesquisa disponibilizará novos conhecimentos na área de gestão 

de custos e tempos de perfuração de poços de petróleo, preenchendo uma lacuna devido à 

pouca literatura disponível e reduzido número de trabalhos publicados com dados de campos 

do Brasil; 

- na área industrial: a metodologia de análise desenvolvida nesta pesquisa pode ser aplicada 

em campos de petróleo de qualquer outra empresa que atue neste ramo, independente de seu 

porte. A metodologia desenvolvida pode ser utilizada para se ter uma análise rápida, porém 

profunda, dos custos e tempos perdidos na perfuração de poços de petróleo. À luz das 

variáveis identificadas e validadas, a pesquisa poderá também ser utilizada de forma 

preditiva pelos executivos e projetistas de poço de petróleo, com o objetivo de reduzir os seus 

custos finais; 

 

1.5 Estrutura do trabalho 

Esta tese de Doutorado é composta de seis capítulos, além de Referências Bibliográficas e 

Apêndice. 

O primeiro capítulo (Introdução) mostra de forma preliminar, o comportamento crescente 

do custo por metro dos poços perfurados de todos os campos da empresa deste estudo. Em 

seguida, detalhada o objetivo geral e os objetivos específicos, acompanhado das justificativas 

do estudo e da estrutura deste trabalho. 

O segundo capítulo (Aspectos Teóricos) descreve o que é um poço de petróleo, 

detalhando todas as etapas e sistemas utilizados no processo de perfuração de um poço. A 

seguir, é efetuada uma descrição de como os custos dos poços estudados são acompanhados, 
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bem como os critérios de classificação dos tempos. O capítulo finaliza com um relato teórico 

sobre a Estatística Descritiva e sobre a Metodologia de Regressão Linear Múltipla. 

Um histórico dos trabalhos relacionados a poços de petróleo é apresentado no terceiro 

capítulo (Estado da Arte), onde é feita uma revisão dos principais trabalhos que estudaram 

tempos e custos de poços. 

O quarto capítulo (Materiais e Métodos) relata a classificação metodológica da pesquisa, 

o processo de coleta e análise dos dados, as ferramentas computacionais utilizadas, o Modelo 

criado para o estudo, dados consolidados dos campos estudados, e a Metodologia do 

trabalho. 

O quinto capítulo (Resultados e Discussões) descreve os resultados obtidos e suas 

discussões, onde são evidenciadas as conclusões obtidas para os dois campos estudados a 

partir da estatística Descritiva, da regressão linear múltipla e da Metodologia de Superfície de 

Resposta. 

No sexto capítulo (Conclusões e Recomendações) são apresentadas as conclusões mais 

importantes sobre tempos e custos de poços obtidas neste trabalho, e recomendações para 

futuros trabalhos. 

Na seção 7 é apresentada a Revisão Bibliográfica, com os principais artigos, dissertações, 

teses e livros que foram citados neste trabalho. 

No próximo capítulo serão abordados diversos tópicos associados ao processo de 

perfuração de poços de petróleo, com ênfase em tempos e custos.   
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Capítulo 2 

Aspectos Teóricos 
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2. Aspectos teóricos 

Neste capítulo serão abordados diversos tópicos associados ao processo de perfuração de 

poços de petróleo, com ênfase em tempos e custos.  No mesmo é detalhado todas as etapas e 

sistemas utilizados no processo de perfuração de um poço. A seguir, é efetuada uma 

descrição de como os custos dos poços estudados são acompanhados pela empresa deste 

estudo, bem como os critérios de classificação dos tempos de perfuração. Posteriormente, é 

efetuado um relato teórico sobre a Estatística Descritiva e sobre a Metodologia de Regressão 

Linear Múltipla. O capítulo finaliza descrevendo a classificação metodológica da pesquisa e 

a população e amostra do estudo. 

 

2.1 O processo de perfuração de poços de petróleo 

A seguir será descrito os objetivos dos poços de petróleo, o processo de construção de um 

poço, os sistemas de uma sonda de perfuração, a classificação dos poços de petróleo, a 

codificação de poços de petróleo segundo a Portaria ANP 75/2000, as brocas, os fluidos e os 

revestimentos de perfuração, a importância do planejamento de um poço de petróleo, os tipos 

de sondas e os contratos de perfuração. 

 

2.1.1 Os objetivos dos poços de petróleo: os poços de petróleo têm inúmeros objetivos, tais 

como o de se adquirir informações sobre as formações geológicas, para se descobrir e 

produzir óleo e gás de reservatórios, ou para se desenvolver reservatórios de hidrocarbonetos 

(KAISER, 2007, p. 1097).  

Uma determinada empresa adquire uma área baseada em dados geológicos e geofísicos, e 

investe em dados adicionais para refinar seu conhecimento desta área ou região. Se os 

resultados da análise são animadores, pode resultar em perfuração exploratória. Uma equipe 

de geólogos, geofísicos e engenheiros seleciona a locação do poço e o alvo da perfuração, 

baseado em métodos de prospecção, tais como as pesquisas magnéticas, as pesquisas 

gravitacionais e/ou sísmicas. 

Um projeto de poço e uma estimativa de custo são realizados, tipicamente pelo engenheiro 

de poço, que é o profissional que tem a responsabilidade de coletar os dados dos demais 

profissionais especializados, e garantir o sucesso desta operação. 
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Recursos significativos de dinheiro e de tempo são investidos para identificar o alvo 

geológico, e o prognóstico é confirmado, ou recusado, baseado nos resultados da perfuração, 

perfilagem e testes de formação. 

Durante a perfuração, testes são realizados a partir dos cascalhos e dos fluidos dos 

reservatórios que surgem na superfície, bem como a partir das testemunhagens 

eventualmente realizadas. Uma operação técnica intitulada de Teste de Formação, na qual a 

resposta de pressão do reservatório é registrada durante pequenos intervalos de tempo, pode 

também ser executada para se coletar  informações adicionais do reservatório. 

Os resultados dos poços exploratórios são avaliados e pode resultar tanto em um programa 

de poço, quanto em um prospecto de abandono. Se hidrocarbonetos são detectados, 

tipicamente a empresa irá confirmar e delinear o campo através de perfurações adicionais de 

Avaliação. Se o campo for julgado econômico, a empresa irá desenvolver e produzir as 

reservas de acordo com sua estratégia particular de risco x recompensa. 

 

2.1.2 O processo de construção de um poço de petróleo: o processo de construção de um 

poço consiste de 4 etapas: projeto, planejamento, execução e análise. 

As etapas de projeto e planejamento representam a fundação da construção do poço, e é 

geralmente inicializada através da preparação de uma proposta de perfuração elaborada por 

geólogos e engenheiros de reservatórios. 

A proposta disponibiliza as informações necessárias para a elaboração do projeto do poço e 

do programa de perfuração, e inclui a seleção dos profissionais que participarão deste 

empreendimento, o projeto do poço, requisitos de saúde, meio ambiente e segurança, 

estimativas de custos, planejamento das operações e de logística. 

O engenheiro de perfuração prepara o planejamento da perfuração, e coleta toda a 

informação necessária para se perfurar o poço com segurança e de forma eficiente. Como 

exemplo de dados coletados pode-se citar: a locação do poço, a profundidade da lâmina 

d’água, a profundidade vertical, as profundidades esperadas dos reservatórios portadores de 

hidrocarbonetos, as pressões dos reservatórios, a presença de CO2, as necessidades de 

avaliação (perfilagem, testemunhagem, testes diversos, etc.). 

A etapa de execução consiste na perfuração do poço de acordo com o programa de 

perfuração, frequentemente sob um contrato diário, embora contratos tipo turnkey – aonde a 
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empresa de perfuração perfure o poço por um preço fixo – sejam também empregados, 

dependendo de cada caso e da estratégia da empresa. 

Com o objetivo de se melhor entender as operações de perfuração - o que funcionou 

adequadamente e o que não funcionou, e porque – costuma-se efetuar uma detalhada análise 

após o término do poço.  

O processo de perfuração de um poço passa por inúmeros estágios. O início da perfuração 

de um poço é chamado de cravação. Para cravar, um grande tubo, chamado de condutor, é 

perfurado, jateado ou martelado até a uma profundidade previamente estabelecida. Este 

condutor serve como a parte superior do poço e cria um buraco para que a coluna de 

perfuração e o revestimento possam ser descidos dentro do poço. 

Os poços são perfurados em estágios, conforme detalhado a seguir: 

a) a broca e a coluna de perfuração são inseridas dentro do poço e perfura-se até uma 

determinada profundidade; 

b) a coluna de perfuração é removida de dentro do poço; 

c) a coluna de revestimento é descida dentro do poço e as paredes do poço são 

cimentadas; 

d) a broca reentra no poço e o processo é repetido até que o alvo seja alcançado; 

Existem na superfície e subsuperfície inúmeros equipamentos com a finalidade de dar 

suporte à coluna de perfuração com a broca. Os poços são perfurados “abertos” até que seja 

necessário descer a coluna de revestimento e executar a operação de cimentação para 

proteger a integridade do poço. 

A instabilidade das paredes de um poço pode ter como origem um problema mecânico 

aonde existem formações fracas, ou devido a problemas químicos aonde argilas nos folhelhos 

e outras formações são enfraquecidas quando expostas ao fluido de perfuração. 

Um poço penetra diferentes tipos de formações (zonas) até que a profundidade final seja 

atingida, e, à medida que a perfuração continua em zonas mais profundas, as operações e a 

perfuração se tornam mais difíceis, a temperatura e pressão crescem, as formações se tornam 

mais abrasivas e duras e o tempo e custo da perfuração aumentam, normalmente de maneira 

bastante significativa. 

Considerando-se que o orçamento da perfuração representa uma parte significativa do total 

do capital envolvido – às vezes de 40% a 60% do custo total de desenvolvimento, as 

operações de perfuração devem ser cuidadosamente planejadas e meticulosamente 
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acompanhadas. Os operadores devem armazenar de forma detalhada todos os registros dos 

poços perfurados. 

 

2.1.3 Os sistemas de uma sonda de perfuração - todos os equipamentos de uma sonda 

rotativa são responsáveis por determinadas funções na perfuração de um poço, e são 

agrupados nos chamados “sistemas” de uma sonda. Os principais sistemas são: a) sustentação 

de carga; b) geração e transmissão de energia; c) de movimentação de carga; d) rotação; e) 

circulação e f) segurança do poço. A Figura 2.1 mostra um esquema simplificado de uma 

sonda.                                         

 
                                          Figura 2.1 - Esquema simplificado de uma sonda 

                                          Fonte:   https://diariodopresal.wordpress.com/o-que-e-o-pre-sal/ 

                                          petroleo-sonda-de-perfuracao-petrolifera/ 

                                     

a) sistema de sustentação de carga: este sistema é constituído do mastro (ou torre), da 

subestrutura e da base ou fundação (Figura 2.2). A carga correspondente ao peso da coluna 

de perfuração ou revestimento que está no poço é transferida para o mastro ou torre, que, por 

sua vez, a descarrega para a subestrutura e esta para a fundação ou base. 

 

 

 

       

              

https://diariodopresal.wordpress.com/o-que-e-o-pre-sal/
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                       Figura 2.2 – Sistema de sustentação de cargas de uma sonda de petróleo 

                       Fonte: https://www.google.com.br/search?q=figura+sistema+de+sustentacao+de+uma+sonda 
 

A principal função da torre de sondagem de um poço de petróleo (Figura 2.3) é a de 

orientar o equipamento de perfuração de modo que ele permaneça na posição vertical. Esta 

grande estrutura metálica, que algumas vezes atinge os 90 metros de altura, tem de estar 

firmemente apoiada, pois as cargas que o conjunto tem de suportar podem pesar até 500 

toneladas. Além disso, a perfuração das rochas duras produz sobre a estrutura vibrações 

intensas e constantes, que sem um apoio adequado, podem fazer ruir a torre de perfuração. 

A subestrutura é constituída de vigas de aço especial montadas sobre a fundação ou base da 

sonda, de modo a criar um espaço de trabalho sobre a plataforma, onde são instalados os 

equipamentos de segurança de poço. 

O estaleiro de tubos de perfuração (Figura 2.3) é uma estrutura metálica constituída de 

diversas vigas apoiadas acima do solo por pilaretes, ficando na frente da sonda, e permite 

manter todas as tubulações dispostas para facilitar o seu manuseio e transporte. 

     

     
               Figura 2.3 – Mastro de uma sonda de perfuração e estaleiro de tubos de perfuração  

              Fonte - http://portuguese.sinocoredrill.com/supplier-drilling_rig_mast-6087.html 
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b) sistema de geração e transmissão de energia: a energia necessária para acionamento dos 

equipamentos de uma sonda de perfuração é normalmente fornecida por motores diesel. Nas 

sondas marítimas em que existe produção de gás, é comum e economicamente viável a 

utilização de turbinas a gás para geração de energia para toda a plataforma. Quando 

disponível, a utilização de energia elétrica de redes públicas pode ser vantajosa, 

principalmente quando o tempo de permanência da sonda em cada locação for elevado. 

(THOMAS, 2004, p. 58). 

A depender do modo de transmissão de energia para os equipamentos, as sondas de 

perfuração são classificadas em sondas mecânicas ou diesel-elétricas, 

Nas sondas mecânicas, a energia gerada nos motores diesel é levada a uma transmissão 

principal através de acoplamentos hidráulicos (conversores de torque) e embreagens. No caso 

das sondas diesel-elétricas, que geralmente são tipo AC/DC, a geração é feita em corrente 

alternada e a utilização é em corrente contínua A energia é fornecida por motores diesel, 

turbinas a gás ou através da rede pública. 

c) sistema de movimentação de carga: este sistema tem por objetivo movimentar as 

colunas de perfuração, de revestimento e outros equipamentos. Os principais componentes 

deste sistema são: guincho, bloco de coroamento, catarina, cabo de perfuração, gancho e 

elevador (Figura 2.4).  

O guincho é o equipamento da sonda responsável pela movimentação vertical das 

tubulações no poço. Suas partes principais são: (a) tambor principal, (b) freio, (c) caixa de 

marchas, (d) tambor auxiliar e molinetes (QUEIROZ FILHO, 2012). 

O bloco de coroamento é um conjunto estacionário de 4 a 7 polias montadas em linha num 

eixo suportado por dois mancais de deslizamento. O bloco suporta todas as cargas que lhe 

são transmitidas pelo cabo de perfuração. 

 

 
         Figura2.4 - Guincho, bloco de coroamento, catarina, gancho e cabo de perfuraç 

         Fonte: http://macacaolaranja.blogspot.com.br/2013_02_01_archive.html 
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d) sistema de rotação: Nas sondas convencionais, a coluna de perfuração é girada pela mesa 

rotativa (Figura 2.5) localizada na plataforma da sonda. O torque é transmitido a um tubo de 

parede externa poligonal - o Kelly (trata-se do elemento que transmite rotação da mesa 

rotativa à coluna de perfuração) que fica enroscado no topo da coluna de perfuração. Nas 

sondas equipadas com top drive (trata-se de um dispositivo mecânico em uma sonda de 

perfuração que fornece torque no sentido horário para a coluna de perfuração para facilitar o 

processo de perfuração de um poço, sendo uma alternativa à mesa rotativa) a rotação é 

transmitida diretamente ao topo da coluna de perfuração por um motor acoplado à catarina. O 

conjunto desliza em trilhos fixados a torre, onde o torque é absorvido. Quando se perfura 

com motor de fundo, colocado logo acima da broca, o torque é gerado pela passagem de 

fluido de perfuração. Este motor pode ser de deslocamento ou de turbina (THOMAS, 2004, 

p. 62). 

A mesa rotativa (Figura 2.5) é o equipamento que transmite rotação à coluna de perfuração 

e permite o livre deslizamento do Kelly no seu interior. Em certas operações, a mesa rotativa 

deve suportar o peso da coluna de perfuração.   

O Kelly (Figura 2.5) é o elemento que transmite a rotação proveniente da mesa rotativa à 

coluna de perfuração e à cabeça de injeção (ou swivel) e é o equipamento que separa os 

elementos rotativos daqueles estacionários na sonda de perfuração.                       

 

 
                   Figura 2.5 - Mesa rotativa, Kelly e cabeça de injeção (swivel) 

                   Fonte: https://www.drilling-rig.com.pt/dill-rotary-table.html 

 

e) sistema de circulação: são os equipamentos que permitem a circulação e o tratamento do 

fluido de perfuração. Os principais elementos deste sistema são as bombas, as peneiras 

vibratórias, o desareiador, o dessiltador, e as centrífugas de alta velocidade (Figura 2.6). 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-BR&prev=/search%3Fq%3Dtop%2Bdrive%26client%3Dfirefox-a%26hs%3DOsn%26rls%3Dorg.mozilla:pt-BR:official&rurl=translate.google.com.br&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Drilling_rig&usg=ALkJrhjUkSN3ZWaCotWSJAOW3DbGMmSUog
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-BR&prev=/search%3Fq%3Dtop%2Bdrive%26client%3Dfirefox-a%26hs%3DOsn%26rls%3Dorg.mozilla:pt-BR:official&rurl=translate.google.com.br&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Drilling_rig&usg=ALkJrhjUkSN3ZWaCotWSJAOW3DbGMmSUog
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-BR&prev=/search%3Fq%3Dtop%2Bdrive%26client%3Dfirefox-a%26hs%3DOsn%26rls%3Dorg.mozilla:pt-BR:official&rurl=translate.google.com.br&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Drill_string&usg=ALkJrhiwECe5V_RXgZl6BYX8BHebvMhZ1A
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-BR&prev=/search%3Fq%3Dtop%2Bdrive%26client%3Dfirefox-a%26hs%3DOsn%26rls%3Dorg.mozilla:pt-BR:official&rurl=translate.google.com.br&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Borehole&usg=ALkJrhihjdRNZJayOwXKi08dRMJNRZnkNg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-BR&prev=/search%3Fq%3Dtop%2Bdrive%26client%3Dfirefox-a%26hs%3DOsn%26rls%3Dorg.mozilla:pt-BR:official&rurl=translate.google.com.br&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Rotary_table_%28drilling_rig%29&usg=ALkJrhiGdePa22n8wU9TXna-GLDFcFeldg
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Numa circulação normal, o fluido de perfuração é bombeado através da coluna de 

perfuração até a broca, retornando pelo espaço anular até a superfície, trazendo consigo os 

cascalhos cortados pela broca. Na superfície, o fluido permanece dentro de tanques, após 

receber o tratamento adequado (THOMAS, 2004, p. 65).  

Durante a fase de injeção, o fluido de perfuração é succionado dos tanques pelas bombas de 

lama e injetado na coluna de perfuração até passar para o espaço anular entre o poço e a 

coluna por orifícios na broca conhecidos como jatos da broca. 

Durante a perfuração, as vazões e pressões de bombeio variam com a profundidade e a 

geometria do poço. As bombas são associadas em paralelo na fase inicial da perfuração, 

quando são exigidas grandes vazões. Com o prosseguimento da perfuração, quando são 

exigidas altas pressões e baixas vazões, usa-se apenas uma bomba, e substituem-se pistões e 

camisas por outros de menor diâmetro de forma a atender às solicitações do poço. 

A fase de retorno tem início com a saída do fluido de perfuração nos jatos da broca, e 

termina ao chegar à peneira vibratória, percorrendo o espaço anular entre a coluna de 

perfuração e a parede do poço ou revestimento. 

A fase de tratamento consiste na eliminação de sólidos ou gás que se incorporam a ele 

durante a perfuração, e, quando necessário, na adição de produtos químicos para ajustes de 

suas propriedades. O primeiro equipamento é a peneira vibratória, que tem a função de 

separar os sólidos mais grosseiros do fluido de perfuração, tais como cascalhos e grãos 

maiores de areia. Em seguida, o fluido passa por um conjunto de dois a quatro hidroclones, 

conhecidos como desareiadores, que são responsáveis por retirar a areia do fluido.  

Saindo do desareiador, o fluido passa pelo dessiltador, cuja função é a de descartar 

partículas de dimensões equivalentes ao silte. O equipamento seguinte, o mud cleaner, nada 

mais é do que um dessiltador com uma peneira a qual permite recuperar partículas. Parte 

deste material é descartado e parte retorna ao fluido, reduzindo desta forma os gastos com 

aditivos. 

Um equipamento importante na sonda é o desgaseificador, que elimina o gás do fluido de 

perfuração. Durante a perfuração de uma formação com gás, ou quando da ocorrência de um 

influxo de gás contido na formação para dentro do poço, as partículas de gás se incorporam 

ao fluido de perfuração e a sua recirculação no poço é perigosa. 
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              Figura 2.6 - Sistema de circulação e bombas de lama tipo triplex. 

              Fonte - http://slideplayer.com.br/slide/1358173 

 

 

e) sistema de segurança do poço: é constituído pelos equipamentos de segurança de cabeça 

de Poço e de equipamentos complementares que possibilitam o fechamento e controle do 

poço. O mais importante destes equipamentos é o Blowout Preventer (BOP) (Figura 2.7), que 

é um conjunto de válvulas que permite fechar o poço. 

 
     Figura 2.7 – Blowout Preventer (BOP) e cabeça de poço compacta. 

     Fonte - http://completioninfo.com/blowout_preventer.html 

 

Segundo COSTA (2011, 18), o controle de poço pode ser definido como uma série de 

procedimentos a serem executados sobre a pressão das formações perfuradas a fim de se 

evitar o fluxo de hidrocarbonetos dessas formações para o poço durante as operações de 

perfuração e os métodos a serem utilizados para combater este influxo caso ele ocorra.  

 

 

Tais procedimentos são separados em três níveis: 

BOMBAS DE LAMA TIPO TRIPLEXSISTEMA DE CIRCULAÇÃO
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a) controle primário: ação da pressão hidrostática sobre a rocha, isto é, a pressão do 

fluido de perfuração deve ser mantida superior a pressão existente nos poros da rocha 

a ser perfurada. O kick, fluxo inesperado e indesejado de fluido da formação para o 

poço, ocorre quando esse primeiro controle não é satisfatório; 

b) controle secundário: conjunto de equipamentos de segurança a ser utilizado quando o 

controle primário é perdido. Nessa etapa, o kick já ocorreu e se quer evitar o blowout, 

ou seja, fluxo descontrolado de fluido da formação para a superfície; 

c) controle terciário: caso o controle do poço a nível secundário não possa ser mantido, 

um blowout irá ocorrer e o controle da formação só poderá ser conseguido através de 

medidas especiais. 

Um importante elemento do sistema de segurança é a cabeça do poço, que é constituída de 

diversos equipamentos que permitem a ancoragem e vedação das colunas de revestimento na 

superfície, tais como a cabeça de revestimento, o carretel de perfuração, adaptadores, carretel 

espaçador, dentre outros. 

Outro importante elemento são os preventores, que permitem o fechamento do espaço 

anular, e podem ser de dois tipos: preventor anular ou preventor de gaveta. O preventor 

anular tem a função básica de fechar o espaço anular de um poço, podendo atuar em qualquer 

diâmetro de tubulação, e até mesmo em poços sem coluna. Consta de um pistão, que ao ser 

deslocado dentro de um corpo cilíndrico, comprime um elemento de borracha que se ajusta 

contra a tubulação que esteja dentro do poço. 

O preventor de gavetas tem a função de fechar o espaço anular do poço pela ação de dois 

pistões que ao serem acionados hidraulicamente deslocam duas gavetas, uma contra a outra, 

transversalmente ao eixo do poço. 

 

2.1.4 Classificação dos poços de petróleo: existem inúmeras maneiras de se classificar os 

poços de petróleo. Para LADEIRA NETO (2012), uma das metodologias utilizadas é quanto 

a sua finalidade conforme detalhado a seguir:  

1. poço exploratório pioneiro:  visa testar a ocorrência de petróleo e/ou gás natural em 

um ou mais objetivos de um prospecto geológico; 

2. poço exploratório estratigráfico: objetiva conhecer a coluna estratigráfica de uma 

bacia e obter outras informações geológicas de subsuperfície; 
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3. poço exploratório de extensão: tem por finalidade delimitar a acumulação de petróleo 

e/ou gás natural em um reservatório; 

4. poço exploratório pioneiro adjacente: objetiva testar a ocorrência de petróleo e/ou 

gás natural em uma área adjacente a uma descoberta; 

5. poço exploratório para jazida mais rasa: visa testar a ocorrência de jazidas mais 

rasas do que as já descobertas numa determinada área; 

6. poço exploratório para jazida mais profunda: tem como objetivo testar a ocorrência 

de jazidas mais profundas do que as já descobertas numa determinada área; 

7. poço explotatório de produção: visa drenar uma ou mais jazidas de um campo; 

8. poço explotatório de injeção: é aquele destinado à injeção de fluidos visando 

melhorar a recuperação de petróleo, de gás natural ou a manter a energia do reservatório; e 

9. poço especial: objetiva permitir uma operação específica que não se enquadra nas 

situações anteriormente definidas; 

Para NEVES (2012), os poços podem ser classificados também segundo sua finalidade, 

podendo ser rasos, médios ou profundos. Para o autor, a título de referência pode-se  limitar a 

1.500 m a profundidade máxima de um poço raso e classificar um poço como profundo 

quando a profundidade final atingir 2.500 m . 

Ainda para este autor, NEVES (2012), os poços podem ser classificados quanto ao 

percurso. São vários os fatores que influenciam a direção de um poço: a dureza das 

formações a serem atravessadas, a inclinação e direção das camadas da rocha bem como as 

características da coluna que se está empregando na perfuração. Assim sendo, um poço pode 

ser: 

 poço vertical: quando a sonda e o alvo a ser atingido estão situados na mesma 

direção  

 poço direcional: quando a sonda e o alvo não se situam na mesma reta vertical 

Para KAISER (2009, p. 1097), uma das maiores distinções que deve ser analisada é entre 

poços exploratórios e de desenvolvimento da produção.  

 poços exploratórios: são perfurados para descobrir petróleo e gás, e sua finalidade 

principal é a de coletar informações subterrâneas e confirmar se as formações 

geológicas contêm hidrocarbonetos. A maioria dos poços exploratórios é perfurada 
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tão vertical quanto possível, mas, em determinadas condições especiais, podem ser 

perfurados em um determinado ângulo, ou até mesmo, horizontalmente.  

O primeiro poço exploratório em uma determinada área deve ser perfurado com bastante 

cuidado, devido às formações geológicas não terem sido ainda testadas, e o risco da 

sobrepressão se transformar em um blowout. Usualmente, após alguns poços terem sido 

perfurados e as camadas estratigráficas terem se tornado mais conhecidas e previsíveis, a 

perfuração dos poços nesta área poderão são excutados em uma taxa mais rápida. 

 poços de desenvolvimento da produção: são perfurados em uma área de extensão 

para produzir reservas provadas como parte de um plano de produção. Pode ocorrer 

de em determinadas situações apenas o primeiro poço de desenvolvimento ser 

vertical, enquanto os demais poços subsequentes serem perfurados de forma vertical 

até uma determinada profundidade, e então desviados em um padrão com formato 

tipo “J” ou tipo “S” até a sua profundidade final. 
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2.1.5 A importância do planejamento de um poço de petróleo 

O primeiro passo no processo de planejamento de qualquer poço é efetuar o projeto da 

trajetória do poço para interceptar um determinado alvo. Um questionamento frequente nesta 

etapa é se foi dado tempo e recursos suficientes para os envolvidos neste processo para 

desenvolver um projeto eficiente e de melhores práticas ou se os recursos foram insuficientes 

ou disponibilizados de forma tardia. 

São requeridas constantes avaliações e um planejamento cuidadoso para se realizar com 

sucesso um determinado projeto, seja um poço de fácil perfuração, de pressões normais, de 

águas rasas e com alvos de pequenas profundidades ou para poços difíceis, de complexas 

geometrias, com altas temperaturas, altas pressões, grandes ângulos, grandes lâminas d´água 

e grandes restrições ambientais. 

Geralmente a melhor maneira de se tratar dos diferentes tópicos e objetivos do projeto de 

construção de um poço é através da utilização de uma equipe multidisciplinar. 

Proatividade, clareza e detalhamento, planejamento integrado das diversas áreas da 

engenharia, execução, gerenciamento, incluindo contingências claramente explicitadas com 

opções, são fatores que ajudam com que o programa de perfuração seja executado no menor 

tempo possível - o gerenciamento do projeto e a liderança.  

Frequentemente surgem inúmeros questionamentos, tais como: qual era a experiência da 

equipe de gerenciamento de projeto? Como o gerenciamento deste projeto foi executado? 

Houve algum tipo de liderança no processo decisório e no processo de planejamento das 

metas? 

A quantidade de tempo deliberado para operações de perfilagem, testes de formação e 

outros processos técnicos é um importante parâmetro para se avaliar a rentabilidade do 

campo.  

 

2.1.6 A complexidade dos poços de petróleo 

Existe uma grande variedade de tipos e configurações de poços, bem como várias 

definições sobre o que constitue um “poço complexo”, e, desta forma, é improvável que uma 

única definição seja amplamente aceita, pois as práticas, opiniões e experiências das 

empresas de perfuração variam significativamente. 
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Os poços complexos surgem das formações geológicas, profundidade do alvo, do tamanho 

do reservatório, da trajetória do poço, da experiência da empresa de perfuração, da aplicação 

de tecnologias, e de inúmeros outros fatores. 

Condições que criam um poço complexo são frequentemente identificadas através da 

descrição das características físicas do poço, tais como a profundidade da lâmina dágua, da 

profundidade vertical, do ângulo máximo e do número de diferentes tipos de revestimento. 

Os poços de alta pressão/alta Temperatura (HP/HT - High Pressure / High Temperature) 

usualmente começam a apresentar altas temperaturas em grandes profundidades, embora em 

áreas com atividades geotérmicas, condições quentes de perfuração podem ocorrer em 

profundidades menores. Estes tipos de poços são usualmente planejados e perfurados 

utilizando menos dados das formações do que poços mais rasos e com menores temperaturas. 

A trajetória de um poço pode também ser medida para descrever poços complexos. Um 

poço é frequentemente considerado complexo se a pressão da formação exceder 10.000 psi 

ou a temperatura for maior do que 300º.  F em qualquer parte do poço.  

A razão entre o comprimento horizontal e o comprimento total perfurado (HR – Horizontal 

Ratio) descreve a percentagem de metragem do poço perfurado sobre condições horizontais. 

Geralmente, para a maioria dos poços pioneiros exploratórios esta razão é igual a zero, e para 

a maioria dos poços de desenvolvimento e poços de longo alcance, este índice é maior do que 

zero e menor ou igual a um. 

Outros indicadores também utilizados são o Aspect Ratio (quantifica a curva agregada à 

curvatura na trajetória do poço) e o ER - Extended Ratio (mede a proporção da profundidade 

final à profundidade vertical).  

 

2.1.7 Tipos de sonda de perfuração: existem muitos diferentes tipos de sonda que podem 

ser utilizadas para se perfurar um poço. A seleção do tipo de sonda depende de inúmeros 

fatores tais como: o tipo de poço que será perfurado, a profundidade esperada, a capacidade 

de carga, a disponibilidade de sondas no mercado naquele momento, da profundidade da 

lâmina d´água e de critérios ambientais.  

As sondas tipo terrestre podem ser classificadas em convencionais, montadas em caminhão 

ou helitransportáveis, conforme Figura 2.8. 
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Figura 2.8 – Tipos de sonda terrestre: convencional, montada em caminhão ou helitransportável. 

Fonte - http://www.hidrosolodumke.com.br/roto.php 

 

Neste estudo, em especial para o campo “A”, foi utilizada em diversos poços uma sonda 

tipo SHRP – Sonda Hidráulica Roto-Pneumática. Esta sonda se caracteriza por perfurar com 

ar, ao invés do fluido tradicional, e é frequentemente utilizada em poços d’água. Ela foi 

utilizada pela empresa objeto deste estudo na 1ª fase de alguns poços aonde não se tinha 

riscos geológicos, com o objetivo de se reduzir os custos. 

Muitas companhias de petróleo contratam empresas de perfuração para fornecer 

equipamentos e mão de obra em vez de terem suas próprias sondas e equipe (JAHN e 

COOK, 2008). Existem inúmeras razões para este fato, tais como : a) são necessários grandes 

investimentos para se construir ou comprar uma sonda; b) a sonda e sua equipe tem de ser 

mantida e paga, independentemente dos requisitos operacionais e do nível de atividades da 

empresa e c) as sondas contratadas podem vir a operar de forma mais eficiente e mais barata 

do que empresas cuja atividade central não seja a de perfurar poços. 

Existem muitas modalidades de contratos no mercado. Um contrato tipo footage (por metro 

perfurado) é comumente utilizado aonde a empresa empreiteira recebe uma determinada 

quantidade de dinheiro para cada metro perfurado do poço. Isto incentivará a empresa 

contratada a perfurar o mais rapidamente possível, o que pode vir a comprometer os riscos de 

acidentes com pessoas e com o poço.  

Em um contrato tipo day rate (taxa diária) basicamente a empresa empreiteira aluga a sonda 

e sua equipe, e cobra por uma taxa diária, até que o poço seja totalmente perfurado. Este tipo 

de contrato incentiva a empresa contratada a passar o máximo de tempo possível na locação, 

em atividades associadas à perfuração, pois o seu faturamento é por dia de aluguel.  

Em um contrato turnkey, uma empresa empreiteira concorda em perfurar um poço por um 

preço fixo e ser remunerado somente quando uma determinada profundidade for alcançada 

ou quando o poço estiver sido completado. A dificuldade deste tipo de contrato é a que a 
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empresa contratada desejará perfurar o poço o mais rápido e barato possível, podendo vir a 

comprometer a qualidade dos poços bem como riscos de acidentes.  

Os contratos tipo incentive contract (com incentivos), tem sido utilizado mais recentemente 

e resultado em consideráveis economias, as quais são divididas entre a empresa contratante e 

a operadora do contrato. Vários sistemas estão em operação, usualmente disponibilizando um 

bônus para desempenhos melhores do que a média histórica. 
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2.2. Tempos e custos de perfuração de poços de petróleo  

A seguir será descrito como é acompanhado os custos de perfuração dos poços perfurados 

pela empresa que explora os campos deste estudo, e como a mesma classifica os tempos de 

intervenção em poços.  

 

2.2.1 O processo de acompanhamento dos custos de perfuração dos poços estudados 

Para facilitar a análise dos dados físicos e de custos dos poços em um só ambiente, os dados 

de custos foram migrados para uma planilha através de pesquisas de extração de dados que 

rodam no ambiente Corporativo, através de cargas com periodicidade definida. Processo 

semelhante foi feito para a carga dos dados físicos (ex: nome da sonda, nome do poço, 

profundidade do poço, nome do campo, etc..), conforme detalhado na Figura 2.9. 

Desta forma, tem-se em uma única planilha, de forma sistematizada, todos os dados físicos 

e de custos dos poços perfurados.    

    

 
       Figura 2.9 - Fluxo dos dados físicos e de custos dos poços para uma planilha de dados  

       Fonte: Fluxo criado pelo autor 

 

 

 

 

Indicadores de Perfuração

(dados físicos e de custos dos poços)

Dados de  custos dos poços
Dados físicos dos poços

(sonda, poço, campo, número de dias,

número de fases, profundidade final,

Vertical/Direcional, Exploração/Desenv.

da produção,, ...
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2.2.2 A classificação dos tempos de perfuração dos poços estudados 

Para melhor entendimento das análises que foram efetuadas neste trabalho, torna-se 

necessário detalhar como a empresa em questão classifica os tempos de perfuração em poços.  

Conforme Figura 2.10, os tempos de perfuração são estratificados em um primeiro nível 

como sendo tempo útil ou tempo perdido. 

         

 
         Figura 2.10- Estratificação dos tempos  dos poços estudados  

          Fonte: Fluxo criado pelo autor 

 

São considerados como tempo útil todos os tempos gastos para executar a sequência de 

operações normais planejadas ou não planejadas, essenciais para atingir os objetivos da 

intervenção e que, consequentemente, não estejam sob o efeito de anomalia que gerem 

interrupção na sequência operacional. 

Neste contexto, tempo perdido é aquele envolvido com operações normais planejadas ou 

não planejadas, que estejam sob efeito de anomalia que gerou a interrupção da sequência 

operacional que estava sendo executada. 

O tempo útil pode ainda ser estratificado em tempo útil Produtivo (quando ocorre avanço 

na perfuração) ou tempo útil improdutivo (quando não ocorre avanço na Perfuração). 

O tempo Perdido é estratificado em tempo perdido em sonda, tempo perdido em poço e 

em tempo perdido com outras operações. 
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Outros
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Tempo
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ÚTIL

Tempo  
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A seguir será detalhado quais anomalias impactam o tempo Perdido em Poço. 

 Cimentação/Tampão Deficiente 

 Dificuldade de avanço 

 Dificuldades em manobras 

 Falha de componente do poço 

 Falha de equipamentos de trabalho no poço 

 Falha de trajetória do poço 

 Instabilidade na cabeça do povo 

 Kick/Blowout 

 Perda de circulação 

 Prisão 

 Queda de objeto no poço / mar 

                        

Detalharemos abaixo as operações que são consideradas como tempo Perdido em Outros. 

 Condições ambientais diversas 

 Indisponibilidade do recurso 

 Operações paralelas que atrasaram 

 Falha operacional 

 Atraso / paralização sequencia operacioanl 

 Indisponibilidade pela falta de recurso 

 Falha de planejamento / mudança de programação 

 Exigências de órgãos internos reguladores 

 Falha da equipe na execução 
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2.3 Classificação metodológica da pesquisa 

Do ponto de vista de seus objetivos, a pesquisa pode ser classificada como exploratória, 

descritiva ou explicativa. 

As pesquisas exploratórias têm como principal finalidade proporcionar maior familiaridade 

com um problema, com vistas a torná-lo mais explicito, ou a constituir hipóteses. Pode-se 

dizer que estas pesquisas têm como objetivo principal o aprimoramento de ideias ou a 

descoberta de intuições. Seu planejamento é, portanto, bastante flexível, de modo que 

possibilite a consideração dos mais variados aspectos relativos ao fato estudado. O produto 

final deste processo é um problema mais esclarecido, passível de investigação mediante 

procedimentos sistematizados (GIL, 2009, p. 41). 

Para MARCONI e LAKATOS (1999, p. 87), estes tipos de pesquisa “são investigações de 

pesquisa empírica, cujo objetivo é a formulação de questões ou de um problema, com tripla 

finalidade: (a) desenvolver hipóteses; (b) aumentar a familiaridade do pesquisador com um 

ambiente e (c) ou modificar e clarificar conceitos para pesquisas futuras”.  

As pesquisas descritivas têm como objetivo a descrição das características de determinada 

população ou fenômeno, ou o estabelecimento de relações entre variáveis. Uma de suas 

características mais significativas está na utilização de técnicas padronizadas de coleta de 

dados. Dentre as pesquisas descritivas salientam-se as que têm por objetivo estudar as 

características de um grupo: sua distribuição por idade, sexo, procedência, nível de 

escolaridade, opiniões, atitudes, crenças, etc. Estas pesquisas descritivas são, juntamente com 

as exploratórias, as que habitualmente realizam os pesquisadores sociais preocupados com a 

atuação prática. São também as mais solicitadas por organizações como instituições 

educacionais, empresas comerciais, partidos políticos, etc. (GIL, 2009, p. 42). 

As pesquisas explicativas têm como preocupação identificar fatores que determinam a 

ocorrência de fenômenos. As pesquisas explicativas, nas ciências naturais, valem-se do 

método experimental. Nas ciências sociais, recorre-se a outros métodos, sobretudo ao 

observacional. Entretanto, nem sempre se torna possível a realização de pesquisas 

rigidamente explicativas em ciências sociais (GIL, 2009, p. 42). 

Considerando-se que o objetivo principal deste trabalho é o de identificar cientificamente 

causas ou fatores que tiveram significativos impactos nos custos e tempos finais dos poços de 

petróleo estudados, bem como calcular quais variáveis identificadas apresentaram maior 

impacto no custo final do poço, esta pesquisa é do tipo descritiva. 
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2.4 População e sujeitos da pesquisa 

Para GIL (2009, p. 91), “população da pesquisa ou universo, é um conjunto definido de 

elementos que possuem determinadas características. Em termos estatísticos, uma população 

pode ser definida como o conjunto de alunos matriculados numa escola, toda a produção de 

televisores de uma fábrica, etc.”. 

MARCONI e LAKATOS (1999, p. 43) definem universo ou população como sendo “o 

conjunto de seres animados ou inanimados que apresentam pelo menos uma característica em 

comum”. 

Para BARROS NETO (2007, p. 33), uma amostra “é uma parte da população, normalmente 

selecionada com o objetivo de se fazerem inferências sobre a população”.  O mesmo autor 

destaca que, para que uma amostra seja uma representação realista, não tendenciosa, da 

população completa, é necessário que seus elementos sejam escolhidos de forma 

rigorosamente aleatória. 

Existem diversos fatores que fazem com que adotemos uma amostra e não a população 

toda, tais como: a) custo alto para obter informação da população toda; b) tempo muito longo 

para obter informação da população toda; c) algumas vezes impossível, por exemplo, estudo 

de poluição atmosférica e d) algumas vezes logicamente impossível, por exemplo, em 

ensaios destrutivos.  

   Em relação à amostra, LAVILLE e DIONNE (2006, p. 168) destacam que “nem sempre é 

fácil, nem mesmo possível, alcançar toda uma população. Diversos embaraços 

frequentemente levam a se trabalhar apenas com uma parte, uma amostra dessa população. É 

preciso, portanto, que a amostra seja representativa da população, isto é, que forneça dela 

uma imagem fiel”.  

 Conforme descreve MARCONI e LAKATOS (1999, p. 43), “... a amostra é um 

subconjunto do universo, ou seja, são uma porção ou parcela, convenientemente selecionada 

do universo (população)“. 

Para GIL (2008, p. 97), de um modo geral, as pesquisas sociais abrangem um universo de 

elementos tão grande que se torna impossível de serem considerados em sua totalidade. Por 

essa razão, nas pesquisas sociais é muito frequente trabalhar com uma amostra, ou seja, 

pequena parte dos elementos que compõem o universo. Ao selecionar uma pequena parte de 

uma população, o pesquisador deve tomar cuidados para que ela seja representativa dessa 

população que pretende estudar. A amostra é, portanto, um subconjunto do universo ou da 
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população por meio do qual se estabelecem ou se estimam as características desse universo 

ou população.  

Para MARCONI e LAKATOS (1999, p. 54), na amostragem por tipicidade, o pesquisador 

está interessado na opinião de determinados elementos da população, mas não 

representativos dela. O pesquisador não se dirige, portanto, à “massa”, mas àqueles que, 

segundo seu entender, pela função desempenhada, cargo ocupado, prestígio social, exercem 

as funções de líderes de opinião na comunidade. 

Para este estudo, dentre todos os campos explorados e desenvolvidos pela empresa objeto 

deste estudo, foram selecionados como amostra, dois campos, intitulados de Campo “A” e 

“B”, para o período 2006 a 2011. 

 

2.5 Estatística e Regressão Linear Múltipla 

A seguir será descrita a Estatística Descritiva e a Metodologia de Regressão linear múltipla.  

 

2.5.1 Estatística Descritiva 

A estatística é uma ciência cujo campo de aplicação estende-se a muitas áreas do 

conhecimento humano, sendo, em sua essência, a ciência que apresenta processos próprios 

para coletar, apresentar e interpretar adequadamente conjuntos de dados numéricos ou não. 

Pode-se dizer que seu objetivo mais relevante é o de apresentar informações sobre dados em 

análise, para que se tenha uma maior compreensão dos fatos que os mesmos representam.  

A estatística subdivide-se em três áreas: descritiva, probabilística e inferencial.  

A estatística descritiva se preocupa em descrever os dados, e tem como objetivo básico 

sintetizar uma série de valores de mesma natureza, permitindo dessa forma que se tenha uma 

visão global da variação desses valores. Este tipo de estatística permite organizar e descrever 

os dados através de tabelas, gráficos e de medidas descritivas. Os dados relativos a custos de 

poços/metro podem estar associados a diversas variáveis impactantes. Neste contexto, para 

resumi-los de forma que tivessem algum sentido para o processo decisório, a ferramenta 

estatística indicada foi a descritiva, a qual permitiu a produção de tabelas e gráficos que 

possibilitassem uma melhor compreensão dos dados. Este pensamento é compartilhado por 

STEVENSON (2001, p. 2), que diz que “a estatística descritiva compreende a organização, o 
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resumo e, em geral, a simplificação de informações que podem ser muito complexas, e tem 

como finalidade tornar as coisas mais fáceis de entender, de relatar e de discutir”. 

A estatística inferencial, fundamentada na teoria das probabilidades, se preocupa com a 

análise destes dados e sua interpretação, e compreende as técnicas por meio das quais são 

tomadas decisões sobre uma população estatística, decisões estas baseadas unicamente na 

observação de uma amostra ou na elaboração de um juízo.    

 

2.5.2 Modelo de Regressão Linear Múltipla 

A Regressão e a Correlação são técnicas utilizadas para estimar uma relação que possa 

existir na população, enquanto técnicas como Medidas de Tendência Central e de Dispersão, 

tais como média, desvio padrão, ou variância servem para estimar um único parâmetro 

populacional. 

Para STEVENSON (2001, p. 342), a análise de Correlação e Regressão compreende a 

análise de dados amostrais para saber se e como duas ou mais variáveis estão relacionadas 

entre si, numa população. 

Segundo os autores, “a Regressão dá a equação que descreve o relacionamento em termos 

matemáticos”. 

Os dados para análise de Regressão provêm de observações de variáveis emparelhadas. Na 

Regressão pressupõe-se alguma relação de causa e efeito para a obtenção de uma explanação 

do comportamento entre as variáveis. 

Segundo LAPPONI (2000, p.334), “o objetivo da Regressão linear múltipla é encontrar a 

equação de uma reta que permita descrever e compreender a relação entre duas variáveis 

aleatórias ou estimar uma das variáveis em função da outra.” 

Para STEVENSON (2001, p. 342), a Regressão linear pode ter as seguintes aplicações: 

 ser uma tentativa de estabelecer uma equação matemática linear (linha reta) que 

descreva o relacionamento entre duas variáveis; 

 explicar valores de uma variável em termos da outra, ou seja, pode-se suspeitar de 

uma relação de causa e efeito entre duas variáveis; 

 predizer valores futuros de uma variável, presumindo-se que haja um relacionamento 

matemático entre o resultado do teste e o potencial futuro. 
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Na Regressão, os valores de y são preditos com base em valores dados ou conhecidos de x. 

A variável y é chamada de variável dependente, e a variável x de variável independente. 

A equação linear (reta de regressão), cuja fórmula é Ŷ a bX  possui inúmeras 

características, como detalhado a seguir: 

 para um valor Xi podem existir um ou mais valores de Yi amostrados; 

 para esse mesmo valor Xi se terá apenas um valor projetado îY ; 

 para cada valor de Xi existirá um desvio di (ou erro ei) dos valores de îY . 

 sempre se terá observações que não são pontos da reta. 

 

O Modelo de Regressão linear tem as seguintes premissas: 

 ter os parâmetros ‘a’ e ‘b’ lineares. Não pode ser b
2
, √a, etc. 

 para cada valor de x existe um grupo de valores de y. Estes grupos de valores de y 

têm distribuição normal com o mesmo desvio padrão; 

 o valor esperado dos desvios é nulo, pois a variância é mínima. Alguns valores de Y 

estão acima e outros abaixo da média (reta). Os resíduos são, portanto, positivos e 

negativos; 

 o número de observações tem que ser maior que o número de variáveis 

independentes; 

 os resíduos devem ter distribuição normal. 

 

Um dos critérios utilizados para se obter os valores dos coeficientes a e b é o de ajustar uma 

reta que divida os pontos observados de forma que a soma dos desvios seja nula. 

O método mais usado para ajustar uma linha reta a um conjunto de pontos é conhecido 

como técnica dos Mínimos Quadrados, e consiste em encontrar os coeficientes a e b da reta 

de regressão que minimizem a soma dos quadrados dos desvios. 

A reta resultante tem duas características importantes: (1) a soma dos desvios verticais dos 

pontos em relação à reta é zero, e (2) a soma dos quadrados desses desvios é mínima (isto é, 

nenhuma outra reta daria menor soma de quadrados de tais desvios). 

Simbolicamente, o valor que é minimizado é: 
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2 2

i i cd y y                                                                                          (Equação 2.1) 

Onde: 

yi = um valor observado de y 

yc = o valor calculado de y utilizando-se a equação de mínimos quadrados com o valor de x 

correspondente a yi.  

O método de ajuste dos Mínimos Quadrados é preferível por que: 

 obtém as melhores estimações, isto é, as estimativas não terão tendenciosidade; 

 onera os desvios maiores, fato desejável que evita grandes desvios; 

 permite realizar testes de significância na equação de regressão; 

 a reta de regressão passa pelo ponto formado pelos valores das médias das duas séries 

de observações. 

LAPPONI (2000, p.385) alerta que “nem todas as situações são bem aproximadas por uma 

equação linear. Quando isto acontece, as alternativas são procurar um modelo não-linear 

conveniente, ou transformar os dados para a forma linear. Pode ocorrer de, por exemplo, ao 

se converter uma ou ambas as escalas em logaritmos, dar em um modelo linear”.  

Ao aplicarmos o método de Regressão linear múltipla, devemos ter clara a possibilidade de 

ocorrência de dispersão. Isto acontece quando não existe um relacionamento perfeito entre as 

duas variáveis na população, ou quando há outras variáveis que influenciam os valores da 

variável dependente que não entram na análise de regressão (STEVENSON, 2001, p. 352). 

Existem inúmeros motivos pelo qual estas variáveis não estarem incluídas no estudo, tais 

como: 

 com influência provavelmente pequena de cada uma dessas variáveis, o custo da 

inclusão supera o benefício decorrente da inclusão das mesmas; 

 um ou dois fatores geralmente respondem por quase toda a variação da variável 

dependente; 

 o número de variáveis explanatórias potenciais é muito grande, que seria altamente 

improvável obter uma descrição perfeita. 
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De uma maneira objetiva, deve ser dito que a dispersão na população significa que, para 

qualquer valor de x, haverá muitos valores possíveis de y. 

Uma medida útil associada à reta de Regressão é o grau de qualidade que as predições 

baseadas na equação de regressão superam as predições baseadas em y, ou seja, se as 

predições baseadas na reta não são melhores do que as baseadas no valor médio de y, então 

não adianta dispormos de uma equação de regressão.  

Para tal, utiliza-se o Coeficiente de Determinação r
2
. Este coeficiente indica a proporção da 

variação total na variável dependente y que é explicada pela variação da variável 

independente x. 

Segundo STEVENSON (2001, p. 358), “o Coeficiente de Determinação r
2
 é o grau em que 

as predições baseadas na equação de regressão superam as predições baseadas em y_médio, 

isto é, se as predições baseadas na reta não são melhores que as baseadas no valor médio de 

y, então não adianta se dispor de uma equação de regressão".  

O Coeficiente de Determinação r
2
 é calculado conforme a seguir (Equações 2.2, 2.3 e 2.4, 

respectivamente) : 
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O valor do Coeficiente de Determinação r
2
 pode variar entre 0 (zero) e 1 (um). Se r

2
 = 0, 

significa que o valor médio de y é a melhor projeção para qualquer valor de x.
 
O fato de r

2
 

não estar próximo de zero sugere que a equação é melhor que a média de y como preditor. 

Por outro lado, se o valor do Coeficiente de Determinação r
2
 for próximo de 1, isso 

significa que a variação explicada responde por uma grande percentagem da variação total. 

Se r
2
 = 0,81, por exemplo, indica que aproximadamente 81% da variação em y está 

relacionada com a variação de x e que 19% não é explicado por x. 
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A Metodologia desenvolvida neste trabalho consiste em explicar valores de uma variável 

em termos de outras, ou seja, confirmar uma relação de causa e efeito entre inúmeras 

variáveis. 

Deve-se neste momento fazer uma breve introdução sobre o significado estatístico de p-

valor. 

O p-valor ou nível descritivo é uma estatística utilizada para sintetizar o resultado de um 

teste de hipóteses.  

Para LAPPONI (2000, p. 322), define-se p-valor como sendo “a probabilidade da média da 

amostra ser mais extrema que o valor X médio considerando a hipótese nula verdadeira”.  

Em um teste clássico de hipóteses, são definidas duas hipóteses, a nula (H0) e a alternativa 

(HA). Em muitas aplicações da Estatística, convenciona-se definir a hipótese alternativa 

como a hipótese formulada pelo pesquisador, enquanto a hipótese nula é sempre uma 

igualdade. A princípio, a hipótese nula é considerada a verdadeira até que os dados amostrais 

provem o contrário. Ao confrontarmos a hipótese nula com os achados de uma amostra 

aleatória tomada de uma população de interesse, verifica-se a sua plausibilidade em termos 

probabilísticos, o que nos leva a rejeitarmos ou não H0. Se não rejeitamos H0, considera-se a 

mesma como verdadeira, caso contrário, considera-se HA como verdadeira. 

No entanto, por se utilizar nesta tomada de decisão uma amostra (uma parte da população) e 

não a população inteira pode ser cometido dois tipos de erros: a) um erro tipo I, ao se rejeitar 

H0 e H0 for verdadeira, e b) um erro tipo II, quando não se rejeita H0, e H0 é falsa.  

A probabilidade de ser cometido um erro tipo I é chamada de nível de significância, denotado 

pela letra grega α. O nível de significância é geralmente determinado pelo pesquisador antes 

da coleta dos dados. Em muitas aplicações da estatística, o nível de significância é 

tradicionalmente fixado em 0,05. 

Com base nestes conceitos, pode-se definir o p-valor como a menor escolha que se teria 

feito para o nível de significância, de forma que se rejeitaria H0. Se por exemplo foi 

escolhido um nível de significância α de 0,05, ou 5% há então 5 probabilidades, em 100, da 

hipótese ser rejeitada, quando deveria ser aceita, isto é, há uma confiança de cerca de 95 % 

de que se tome uma decisão acertada. Nesses casos, diz-se que a hipótese é rejeitada no nível 

de significância 0,05, o que significa que a probabilidade de erro seria 0,05 (SPIEGEL, 1985, 

p. 208). 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Testes_de_hip%C3%B3teses
http://pt.wikipedia.org/wiki/Estat%C3%ADstica
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Para LAPPONI (2000, p. 322), o p-valor ”tem a vantagem operacional de ajudar a entender 

a força da decisão, pois apresenta o resultado com o nível de observância observado, e deixa 

por conta do analista a decisão de escolher o máximo α tolerado”. 

 

2.6 Metodologia de Superfície de resposta 

As técnicas de superfície de resposta são ferramentas matemáticas muito úteis quando se 

está interessado na otimização de um processo em que ocorre a influência de vários fatores 

em uma variável resposta, ou seja, os modelos de superfície de resposta podem ser 

explorados para determinar condições ótimas para se trabalhar ou a sensibilidade da 

variável resposta a mudanças dos níveis dos fatores de interesse. 

Basicamente, as diretrizes para se trabalhar com um modelo de superfície de resposta são: 

 Amostragem: são definidos o número de ensaios que se vai executar, já pensando 

nos modelos que se irá implementar. 

 Modelagem e Testes de Hipóteses: ajusta-se os modelos e se analisa os ajustes 

obtidos. 

 Otimização: obtêm-se a configuração ótima dos níveis dos fatores de interesse, entre 

os intervalos considerados, e verifica-se a necessidade de realizar novamente o 

experimento considerando-se novos níveis para os fatores. 

Um gráfico de superfície mostra uma superfície tridimensional que conecta um conjunto de 

pontos de dados. Este tipo de gráfico é útil quando você precisa localizar combinações ideais 

entre dois conjuntos de dados. Como em um mapa topográfico, as cores e os padrões em um 

gráfico de superfície indicam áreas que contêm o mesmo intervalo de valores. Diferente dos 

outros tipos de gráfico, um gráfico de superfície (Figura 2.11) não usa cores para distinguir 

as séries de dados - em vez disso, as cores são usadas para distinguir os valores.  

 
Figura 2.11- Gráfico de Superfície de resposta  
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Os gráficos de superfície incluem os seguintes subtipos de gráfico: 

 Superfície 3D    Os gráficos de superfície 3D mostram tendências de valores em duas 

dimensões em uma curva contínua. Esse gráfico mostra uma exibição 3D dos dados, 

que podem ser imaginadas como uma folha de borracha disposta sobre um gráfico de 

colunas 3D. Ele é geralmente usado para mostrar a relação entre grandes quantidades 

de dados que normalmente seriam difíceis de identificar. 

 Superfície 3D delineada: quando exibido sem cor na superfície, um gráfico de 

superfície 3D é denominado gráfico de superfície 3D delineado. Esse gráfico mostra 

somente as linhas. Não é fácil ler um gráfico de superfície 3D delineado, mas ele é 

útil para se plotar grandes conjuntos de dados com mais rapidez. 

 Contorno: os gráficos de contorno são gráficos de superfície exibidos de cima, 

similares aos mapas topográficos 2D. Em um gráfico de contorno, as faixas coloridas 

representam intervalos de valores específicos. As linhas em um gráfico de contorno 

conectam pontos interpolados de igual valor.  

 Contorno delineado: os gráficos de contorno delineado também são gráficos de 

superfície exibidos de cima. Sem faixas de valores na superfície, um gráfico 

delineado mostra somente as linhas. Atentar que não é fácil ler gráficos de contorno 

delineado, sendo talvez necessário usar um gráfico de superfície.  

 

No próximo capítulo será descrito um histórico dos trabalhos relacionados a poços de 

petróleo, e apresentada uma revisão dos principais trabalhos e pesquisas sobre tempos e 

custos de poços. 
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3. Estado da Arte 

Ao longo dos anos, à medida que as empresas de petróleo passaram a perceber o impacto 

dos custos dos poços no valor final de seus projetos, passaram a investir vultosos recursos em 

pesquisa e desenvolvimento com o intuito de melhor entender as variáveis que impactam o 

valor final dos custos dos poços, objetivando posteriormente atuar para otimizar estes custos. 

Será relatado a seguir alguns dos mais relevantes estudos feitos por pesquisadores, com o 

objetivo de analisar criticamente os tempos e custos de poços perfurados. 

- JENKINS e CROCKFORD (1975): tinham como hipótese que a variação dos custos 

finais de um poço era muito grande, devido a inúmeros fatores, tais como taxa diária da 

sonda, período do ano, localização do poço, e problemas mecânicos. 

Com o objetivo de averiguar o impacto individual de cada uma destas variáveis, referidos 

pesquisadores estudaram 24 poços perfurados pela Empresa Shell no Mar do Norte durante o 

ano de 1973. Para a massa de dados analisada, os mesmos concluíram que os custos finais se 

distribuíam conforme Figura 3.1. 

           

 
         Figura 3.1 - Distribuição dos custos finais dos poços perfurados no Mar do Norte em 1973 

         Fonte: JENKINS, et al. Drilling Costs. Society of  Petroleum Engineers SPE 5266 

 
 

Referidos pesquisadores concluíram que “as condições meteorológicas foi a variável que 

mais impactou nos custos finais dos poços estudados, pois ela faz com que se tenham 

equipamentos mais sofisticados e sondas de maior capacidade, com custos maiores”. 
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- HARRISON e MORTIMER (1989): mapearam custos de poços perfurados, na mesma 

faixa de profundidade, nos Estados Unidos (média nacional) e do Reino Unido (poços 

geotérmicos), no ano de 1984.  

Objetivando uma melhor análise, os autores estratificaram o custo médio destes poços em 

inúmeras categorias de custos, tais como taxas de perfuração, custos de preparação da 

locação, custos de transporte das sondas, e outros, conforme detalhado na Tabela 3.1. 

  

             Tabela 3.1 - Custo médio dos poços perfurados no Reino Unido e nos Estados Unidos em 1984 

 
             Fonte: HARRISON e MORTIMER, Comparison of U.K Geothermal and US Oil Well Costs 
 

Em suas análises, eles observaram que o custo médio dos poços perfurados no Reino Unido 

foi de US$mil 1.891, aproximadamente 5 vezes superior em relação ao custo médio dos 

poços perfurados nos Estados Unidos (US$mil 375). Os pesquisadores efetuaram análises 

individuais das diversas categorias de custos. 

Em relação às taxas de perfuração, as mesmas foram influenciadas por 2 fatores: a) pela 

taxa diária da sonda e b) pelo tempo total de aluguel de sonda. Os valores encontrados no 

Reino Unido foram maiores do que o dos Estados Unidos devido à necessidade de utilização 

de sondas com maior potência. Outro fator que encareceu deve-se ao fato de as sondas 

utilizadas no Reino Unido terem menor nível de ruído, pois alguns dos poços perfurados 

foram em áreas urbanas ou semiurbanas.  

No que tange aos custos de transporte das sondas, a explicação deve-se a maior distância 

entre os poços do Reino Unido em relação aos poços dos Estados Unidos, pois que possuía 

uma maior densidade de poços perfurados. 

Uma das conclusões dos pesquisadores foi a de que deve-se ter bastante cuidado ao se 

comparar poços entre dois países, pois, detectou-se neste estudo que os projetos dos poços 

Categorias de Custos (em US$ mil)
Reino 

Unido

Estados 

Unidos

Taxas de Perfuração 219 73

Preparação da locação 131 9

Transporte das Sondas 47 12

Combustível, fluido de perfuração, perfilagem e brocas 270 29

Revestimento e acessórios 176 112

Cimento e serviços de cimentação 49 27

Cabeça de poço 19 16

Perfilagem e pesquisas 168 27

Testes de formação 275 0

Diversos 537 70

Total 1.891 375
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dos dois países eram substancialmente diferentes, além do fato de os poços dos Estados 

Unidos terem apresentados limitadas oportunidades para otimização durante a perfuração em 

relação aos poços do Reino Unido.  

Outra conclusão obtida foi a de que “o detalhamento dos custos em diversas dimensões é 

essencial para se explicar as diferenças que ocorrem em custos de poços”. 

 

- ANDERSEN e COOPER (1991): trabalharam com um banco de dados de 3.111 poços 

terrestres e marítimos, de todas as profundidades, perfurados em todas as partes do mundo, 

durante o período de 1977 a 1988. Os autores analisaram as diferentes atividades envolvidas 

na perfuração de poços, com o objetivo de identificar aquelas que tinham grande impacto nos 

custos, pois os autores tinham como premissa que estas atividades seriam as que envolveriam 

grandes esforços em pesquisas e desenvolvimento no futuro. 

A Figura 3.2 mostra uma visão estratificada dos tempos dos poços estudados. 

         

 
   Figura 3.2 - Fração de tempo em diferentes operações enquanto se perfura um poço (3.111 poços           

   em todo o mundo, poços terrestres e marítimos, 1977 a 1988) 
     Fonte: ANDERSEN, et al. An Analysis of Relative Costs in Drilling Deep Wells, 1991 

  

Ao estratificar os poços em terrestres e marítimos, eles perceberam que ocorreu uma 

sensível diferença na atividade de “Completação” (12,1 % no total, sendo 11,4 % em terra 

contra 15,6% no mar) e em “DTM/DMM” (9,9 % no total, sendo 11,2 % em terra contra 5,4 

% no mar). Os pesquisadores concluíram que a causa destas diferenças deve-se 

primeiramente ao fato de que as completações em poços marítimos consumiram mais tempo 

do que em poços equivalentes terrestres, e, como segunda causa, o fato de mais tempo ter 

sido consumido ao mover uma sonda terrestre, pois as sondas terrestres tiveram de ser 
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desmontadas em pedaços menores para poderem ser transportadas e montadas na nova 

locação, enquanto que as sondas marítimas foram transportadas como uma unidade inteira. 

Para estudar o impacto da profundidade nos tempos estudados, os autores estratificaram os 

poços nos seguintes intervalos de profundidade: a) menor do que 4.000 m; b) entre 4.000 e 

4.500 m e c) mais profundos do que 4.500 m.  

Focando na atividade “perfurando”, os autores perceberam que o valor médio percentual 

para poços mais rasos era de 24,1 %, aumentando para 37,9 % para poços entre 4.000 e 4.500 

metros, e de 48,5 % para poços mais profundos do que 4.500 metros. Eles citam que, embora 

existissem diferenças geológicas em cada região estudada, os tempos na atividade 

“Perfurando” e todos os custos aumentaram acentuadamente com o aumento da 

profundidade, em especial após a profundidade de 4.500 metros. A justificativa sustentada 

pelos mesmos foi a de que “poços mais profundos duram mais tempo e requerem 

equipamentos mais pesados e sofisticados”. 

 

- BELKE e HOLTZ (1995): efetuaram estudos com o objetivo de identificar equações que 

explicassem os custos dos poços da região do Texas. As informações analisadas incluiram 

dados de custos de perfuração, de equipamentos e de operação, os quais foram relacionados 

ao preço do petróleo. Os custos foram categorizados por região (oeste do Texas e sul do 

Texas), e intervalo de profundidade (600, 1.200 e 2.400 metros). 

A premissa utilizada nestes estudos foi a de que o preço do petróleo seria um parâmetro 

crítico que influenciaria fortemente os custos de perfuração, de equipamentos e custos 

operacionais. Foi assumido que as decisões de investimentos dependiam da evolução do 

preço do petróleo, tendo como premissa que, com o aumento dos preços do petróleo 

aumentaria o desejo das empresas em perfurar e produzir mais poços. Esta premissa, por sua 

vez, estimularia as empresas prestadoras de serviço de petróleo a aumentarem os preços de 

seus materiais ou de seus serviços. Por outro lado, no cenário de redução do preço do 

petróleo, as empresas prestadoras de serviço tenderiam a também reduzir os preços de seus 

serviços, de tal forma que os parâmetros de custos também diminuiriam.  

Desta forma, uma influência direta dos preços do petróleo nos parâmetros de custos foi 

estabelecida. 

Neste estudo, foi utilizada uma regressão linear contemplando as variáveis custos de 

perfuração, custos de leasing dos equipamentos, custos operacionais e preço do petróleo, e 

pôde-se desta forma disponibilizar uma equação de custos para os investidores. 
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Os valores do Coeficiente de Determinação r
2
 obtidos no estudo atenderam aos requisitos 

do Modelo idealizado pelos pesquisadores. 

- PETROBRAS (1999): detectou que a explosão dos preços do petróleo no mercado 

internacional havia  refletido não só nos lucros das companhias, mas também no 

aquecimento da demanda e dos preços dos bens e serviços do setor, sendo a atividade de 

perfuração uma das áreas que mais tinha sido afetada por essa disputa. 

Os levantamentos feitos pela empresa naquele ano mostraram que as sondas de perfuração 

offshore, que até então eram alugadas por 181.827 US$/dia, com prazo de 159 dias em 

média, passaram a ser alugadas por 427.500 US$/dia, por período médio de 1.575 dias. 

Visando minimizar o impacto desse aquecimento da demanda e dos preços dos bens e 

serviços nos seus custos internos, a empresa adotou várias medidas com o objetivo de 

melhorar os seus processos, otimizar o tempo de uso dos equipamentos e minimizar os seus 

custos. Neste contexto, foi criado um Programa Estratégico, que tinha como uma de suas 

principais iniciativas aumentar a eficiência na perfuração de poços, com um melhor 

aproveitamento de seus recursos e tempo de uso das sondas. Este Programa foi criado 

para desenvolver técnicas de gestão, e, desta forma, t ornar mais eficientes a 

perfuração, a  avaliação, a completação e a manutenção de poços offshore. 

Entre suas  metas estava a redução de atrasos e retrabalho, pois estes fatores aumentavam 

o tempo de perfuração em cerca de 20% a 30%. Como exemplo do impacto desses atrasos 

no investimento total, ci ta-se que o aluguel de uma sonda flutuante naquele momento 

(que respondia pela maior parte do custo de perfuração) custava aproximadamente US$ 

300.000/dia. Como os poços offshore levavam em média 100 dias para serem construídos, 

uma redução de 10% no tempo impactava em uma economia de custo de US$ 3 milhões 

por poço. 

 

- HAMEED e RUSHAID (2000): citam que embora os custo das brocas sejam uma pequena 

fração do custo total de um poço, o desempenho das mesmas podem ter severos impactos no 

custo final do poço, e, portanto, a seleção adequada da broca pode incrementar a taxa de 

penetração e reduzir o custo por metro perfurado. Os autores comentam que o uso de brocas 

tipo PDC (Polycrystalline Diamond Compact) aumentou significativamente na última 

década, pois, geralmente este tipo de broca geralmente fura mais rápido, permanece mais 

tempo no fundo do poço e perfura em uma grande variedade de dificuldades operacionais. 
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Eles concluíram que a brocas tipo PDC duram mais no poço, desta maneira reduzindo a 

quantidade de manobras, que por sua vez diminui o tempo e custo total dos poços. 

 

- JOSHI (2003): estudou o custo/benefício de poços horizontais nos Estados Unidos em 

2003. O autor concluiu que os poços horizontais têm as seguintes desvantagens: a) maiores 

custos em relação aos poços verticais (nos Estados Unidos, um novo poço horizontal 

perfurado desde a superfície, custa de 1,5 a 2,5 vezes mais do que um poço vertical); b) 

geralmente somente uma zona de cada vez pode ser produzida utilizando-se um poço 

horizontal. Se o reservatório tem múltiplas zonas de interesse, especialmente com grandes 

diferenças na profundidade vertical, ou grandes diferenças de permeabilidade, não é tão fácil 

de drenar todas as zonas utilizando-se apenas um poço horizontal. 

Por outro lado, segundo o autor, os poços horizontais têm as seguintes vantagens: a) 

maiores taxas e reservas se comparadas às dos poços verticais. Isto resulta em menores 

valores de custo de descoberta e menores custos operacionais por barril de petróleo 

produzido; b) para se produzir a mesma quantidade de petróleo, pois são necessários menos 

poços horizontais em relação a quantidade de poços verticais. Isto resulta em redução de 

custos com linhas de superfície, locações, etc. 

 

- CRAMER et al (2004): descreveram uma metodologia com redução de custos para 

monitorar continuamente e controlar a performance de poços. Dentre os principais benefícios 

identificados na metodologia está que as operações se tornaram mais seguras e com redução 

de custos operacionais, pois os operadores passaram a visitar somente os poços com 

problemas, desta maneira reduzindo a exposição aos riscos e eliminando viagens 

desnecessárias. Eles concluíram que os benefícios do monitoramento contínuo foram 

significativos, pois as ações de correção/melhoria puderam ser tomadas em menor tempo – 

geralmente quanto mais tempo se leva para tomar as ações corretivas, mais difícil e caro 

ficam as correções. Desta forma, ocorreu uma significativa redução nos custos operacionais, 

e melhorias em segurança e produtividade de perfuração. 

 

 - LAKE (2006): alertou para a importância do processo de planejamento de um poço e o 

impacto da qualidade deste planejamento no preço final do poço. Ele enfatizou que “os 

custos para se planejar um poço de forma adequada são insignificantes se comparados aos 

custos reais da perfuração de um poço. Em muitos casos, menos do que 1.000 US$ é 
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investido na atividade de planejamento de um poço que pode vir a custar 1.200.000 US$, o 

que representa menos de 1% do custo do poço”. 

O autor destacou que “infelizmente se constata com frequência que, sob a justificativa de 

redução de custos, a etapa de planejamento de um poço é sacrificada, e isto resulta em poços 

cujos custos finais excedem os recursos para se perfurar este mesmo poço, se o planejamento 

tivesse sido executado de forma adequada”. 

O autor também citou que provavelmente a ação mais comum para acelerar o planejamento 

é a de minimizar a etapa de coleta de dados, não se contemplando nesta estimativa os 

possíveis problemas durante a perfuração. 

O autor enfatizou que o planejamento de um poço é um processo ordenado, e que requer 

que alguns aspectos do programa sejam desenvolvidos antes que outros itens sejam 

projetados, conforme Figura 3.3.  

   

 
    Figura 3.3 - Fluxo de informações para o planejamento de um poço 

    Fonte: LAKE, Petroleum Engineering Handbook, 2006, p. 459 

 

- KAISER (2009): cita que, devido aos altos custos envolvidos no processo de perfuração de 

um poço, o objetivo da perfuração é executar o poço o mais rapidamente possível, sempre se 

levando em consideração as restrições tecnológicas, operacionais, de qualidade e de 

segurança do processo, e que estes objetivos são freqüentemente conflitantes e dependem de 
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vários fatores. A Figura 3.4 detalha as variáveis que impactam o tempo e o custo de 

perfuração de um poço, segundo a visão deste autor, e detalhadas a seguir: 

 

 
        Figura 3.4 - As variáveis que impactam o tempo e o custo de perfuração de um poço 

        Fonte: KAISER, Modeling the Cost and Time to Drill an Offshore Well, 2009, p.1099 

 
 

• as formações geológicas do local e a localização do reservatório alvo são fatores 

importantíssimos. As formações geológicas variam ao longo do mundo, e, com 

frequência, dentro de uma mesma bacia produtora. Formações duras, abrasivas, e 

heterogêneas apresentam tipicamente baixas taxas de penetração, frequentes quebras nas 

colunas de perfuração e significativos desvios em relação à trajetória planejada. 

Reservatórios profundos são normalmente caracterizados por uma baixa permeabilidade, 

alta temperatura e pressão, com a presença de contaminantes tais como o Dióxido de 

Carbono (CO2) e gás Sulfídrico (H2S), o que aumenta a complexidade do poço, exigindo 

desta forma que os operadores tenham de tratar com um grande número de itens 

associados à segurança e ao desempenho operacional. 

• a seleção do método a ser utilizado no processo de perfuração de um poço depende da 

formação geológica, da tecnologia adotada, da quantidade de informação que se sabe da 
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formação geológica, da experiência e perfil do operador e dos seus equipamentos 

disponíveis. 

• as características do poço devem estar devidamente detalhadas no projeto do poço, o 

qual deve também contemplar a localização do reservatório-alvo e as condições 

previstas de serem encontradas durante a perfuração do poço. 

• as características da região, tais como profundidade da água, a experiência do 

operador na área e as restrições ao meio-ambiente influenciam as decisões do 

operador, que consideram as mesmas quando da seleção do contrato e do tipo de 

sonda, que, por sua vez, impactam o desempenho da perfuração. 

• fatores exógenos tais como furo na tubulação de perfuração, condições 

meteorológicas adversas e falhas mecânicas não podem ser previstas, mas, podem 

causar significativos impactos no tempo e no custo da perfuração de um poço. 

 

Ainda neste mesmo estudo, o autor cita que os fatores que podem impactar o tempo e o 

custo de perfuração de um poço podem ser classificados como observáveis ou como não 

observáveis, e podem ser medidos diretamente ou indiretamente, conforme Figura 3.5. 

Como exemplos de fatores que podem ser medidos diretamente, podem ser citados as 

características mecânicas do poço, a geologia e os parâmetros de perfuração. 

Fatores medidos indiretamente incluem características indiretas, como por exemplo, o 

projeto do poço, a experiência do operador e a qualidade do poço, e precisam ser estimados 

através de outras variáveis se os mesmos necessitam ser incorporados nas análises de custos. 
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             Figura 3.5 - Os fatores de perfuração são classificados em variáveis observáveis e não-observáveis   

            Fonte: KAISER, Modeling the cost and time to drill an offshore well, 2009, p. 1103.  

 

Segundo o autor, fatores tais como comunicação, liderança, e habilidades de gerenciamento 

de projeto também impactam o desempenho da perfuração, algumas vezes inclusive de forma 

significativa, mas, é geralmente muito difícil e foge ao escopo de qualquer análise de custo 

capturar e identificar as influências destas variáveis (não observáveis).  

Ainda sobre custos, KAISER (2009), faz as seguintes importantes observações: 

• poços exploratórios x de desenvolvimento: é de esperar que o tempo e os custos 

para se perfurar poços de desenvolvimento sejam menores do que os dos poços 

exploratórios, pois as  informações coletadas durante a fase exploratória são utilizadas 

quando na perfuração dos poços de desenvolvimento.  

• poços produtores x poços secos: o resultado final da perfuração de um poço pode vir 

a classificá-lo como “poço produtor” ou “poço seco”. Se comprovado que o mesmo é 

realmente seco, ele é finalmente cimentado e abandonado, e o tempo e custo extra 

desta operação sugere que poços secos serão mais caros do que poços produtores, se 

todas as demais condições forem iguais; 

• poços verticais x poços horizontais: alguns poços de óleo e de gás são perfurados 

horizontalmente devido a uma variedade de motivos, mas, a principal razão deve-se a 

aumentar a produção e alcançar reservas que de outro modo não poderiam ser 

desenvolvidas. A perfuração horizontal é menos estável que a perfuração vertical, 
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mais difícil de perfilar e completar, e frequentemente custam de 2 a 3 vezes o custo de 

poços verticais semelhantes; 

• poços marítimos x poços terrestres: os problemas, os custos e os perigos aumentam 

ao se perfurar poços marítimos.  A profundidade da lâmina dágua é um importante 

fator, pois, à medida que esta profundidade aumenta, as especificações da plataforma 

precisam também aumentar. As operações de perfuração com flutuadores requerem 

maiores tecnologias, o que se traduz em maiores taxas diárias de aluguel. Quanto 

mais profundo o poço, mais tempo se gasta em manobras para a substituição das 

brocas gastas, nas operações de descida de revestimento e de perfilagens. Neste 

contexto, poços marítimos são significativamente mais caros do que poços terrestres; 

• número de revestimentos: os revestimentos são uma das partes mais caras de um 

programa de perfuração, variando de 10 a 20% do custo total de um poço completado. 

Na medida em que se aumenta o número de revestimentos, também é aumentado o 

número de manobras para descida do revestimento, o tempo das manobras, e o tempo 

para a operação de cimentação.  

• fluido de perfuração em poços marítimos: o fluido de perfuração de poços 

marítimos é uma preparação complexa e bastante cara, e, quanto mais profundo o 

poço, torna-se necessário maiores volumes de fluido de perfuração. Em muitos poços 

marítimos de grandes profundidades, a percentagem do custo total do poço como uma 

fração da profundidade final é tal que, mais do que 50% do custo total pode ser gasto 

na perfuração dos últimos 10 a 20% do poço. 

 

Finalizando sua pesquisa, KAISER (2009) estudou 73 poços perfurados no Golfo do 

México, entre 2002 e 2003. Considerando-se que estes tipos de custos normalmente não são 

divulgados pelas empresas, para obter estes dados o autor contratou duas empresas 

especializadas em levantamento de custos de poços. A variável dependente de seu estudo foi 

o custo total do poço. 

As variáveis independentes utilizadas em seu modelo foram: a) tipo do poço (Exploratório 

ou de Desenvolvimento); b) profundidade da água; c) intervalo perfurado; d) deslocamento 

horizontal; e) número de colunas de revestimento; f) AR (Aspect Ratio) - quantifica a curva 

agregada à curvatura na trajetória do poço; g) ER (Extended Ratio) - mede a proporção da 

profundidade final à profundidade vertical; h) diametro final da broca; i) peso máximo da 

lama e j) profundidade vertical. 
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Depois de o Modelo inicial ter sido computado e a variância estatística das variáveis 

determinada, o conjunto de variáveis foi refinado e o Modelo reestimado. De uma maneira 

geral, somente as variáveis com p-valor < 0,05 foram mantidas.  

KAISER concluiu que as variáveis que impactaram de forma significativa o custo total dos 

poços por ele estudados foram: tipo do poço, profundidade da água, intervalo perfurado, 

deslocamento horizontal e o número de colunas de revestimento.  

 

- O´LEARY et al (2010): efetuou estudos em poços de petróleo, objetivando obter respostas 

para os seguintes questionamentos:  

 quais ações podem ser adotadas para se ter melhorias na atividade de perfuração 

(aumento na eficiência, decréscimo de custos, etc.) ? 

 quais são as barreiras técnicas para se implementar estas ações ? 

 existem barreiras não-técnicas que estão impedindo avanços ou melhorias ? 

Para este pesquisador, os custos de perfuração de um poço podem representar mais de 50% 

da despesa total de um projeto, e devem ser classificados em custos fixos (por exemplo, 

cabeças de poço), custos baseados na profundidade (por exemplo, custos de revestimento, de 

cimentação) e custos baseados no tempo (como as taxas de sonda, por exemplo). O autor 

enfatizou que os custos baseados na profundidade e no tempo são predominantes em relação 

aos custos fixos, e podem ser otimizados através de novas tecnologias e aumento da 

eficiência. 

 

Neste estudo, ele estratificou os tempos dos poços segundo uma visão de tarefas, e mediu os 

tempos de cada uma destas tarefas para todos os poços, e, após tabular os dados, listou as 

atividades que consumiram mais tempo: 

 a atividade “perfurando” (59,0 %) foi a que consumiu mais tempo dentre as demais 

atividades; 

 a atividade “manobrando” representou 19,0 % devido a necessidade de substituição 

de brocas; 

 

Ele conclui seus estudos afirmando que para se reduzir custos, deve-se atuar:  

 na melhoria da eficiência da perfuração (desafio: aumentar a vida útil das brocas); 

 nas atividades de revestimento e de cimentação (desafios: cimentação a alta 

temperatura, corrosão dos revestimentos, e custos dos materiais); 
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 em poços rasos e de pequeno diâmetro (desafios: a adequação de sondas para estes 

tipos de poço, e os altos custos de poços de desenvolvimento da produção). 

 

- NKWOCHA (2010): comenta que as variáveis a seguir podem impactar os custos dos 

poços: 

 performance da sonda de perfuração: o custo da sonda constitui o maior componente 

de custo de poço na maioria das operações de perfuração. A adequação da sonda ao 

escopo do projeto é usualmente um fator crítico de sucesso para o projeto; 

 eficiência da perfuração: através de um índice, se mede o realizado do projeto versus 

o planejado; 

 descida do revestimento e cimentação: para as operações de descida do revestimento 

se mede o tempo de descida dos revestimentos, os tempos de conexão e o tempo de 

circulação. Para a cimentação, se considera o tempo de operação, os tempos de 

preparação, mistura e deslocamento do cimento, os volumes e o topo do cimento; 

 as operações de avaliação das formações: contempla os tempos e custos com 

perfilagens, testemunhagens e testes de formação; 

 sistemas de fluido de perfuração: contempla os tempos e custos de tratamento, 

preparo, circulação, e as perdas (como por exemplo, recirculação). 

 

O pesquisador concluiu que as variáveis acima devem ser criticamente estudadas e 

analisadas quando da elaboração do projeto de um poço. 

 

- MEDEIROS e VIDAL (2012): alertam que “na perfuração, como em qualquer análise, 

todos os custos precisam ser determinados e estudados separadamente, para que o estudo 

apresente resultados satisfatórios”. 

Segundo os mesmos, os custos a serem considerados em um poço podem ser classificados 

como:  

- custos não recorrentes - são os que incidem uma única vez no projeto e que não variam com 

o tempo (fixos), mas que se fazem presentes em toda a operação. Como exemplo deste tipo 

de custos pode-se citar o custo de DTM (Desmontagem, Transporte e Montagem), o custo de 

fornecimento de água, o custo da descida do revestimento, o custo de perfilagem, dentre 

outros. 
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- custos diários de operação - são todos os custos que variam com o tempo, pois dependem 

diretamente da operação, e cujo valor total varia com o número de dias ou com o tempo 

necessário à perfuração do poço. Neste grupo estão os custos de pessoal de sondagem, preço 

da broca, custo de reparos, custo de suprimentos, dentre outros. 

Em seus estudos, eles alertam que, “por efeito principalmente dos custos diários de 

operação, os custos crescem com o aumento da profundidade, sendo, portanto, esta variável o 

principal parâmetro a ser otimizado no processo de perfuração de um poço”. 

Para estes autores, na análise do projeto “deve-se dar o máximo ênfase possível na redução 

do tempo gasto na execução das tarefas, visando aumentar a velocidade de perfuração. Por 

isso, deve-se alcançar o máximo rendimento dos materiais e equipamentos utilizados, pois 

assim se perfura maiores metragens por dia, reduzindo desta forma o custo final do poço”. 

Eles enfatizam que é muito importante a análise econômica de todos dos custos envolvidos 

na perfuração de um poço, e que, “apesar da necessidade de se tentar reduzir os custos fixos, 

maior ênfase deve ser dada aos custos variáveis, objetivando principalmente a otimização do 

tempo”. 

 

- OKUBOR e OKOLI (2012): citam que os custos de perfuração de recentes poços 

marítimos não se reduziram ultimamente, e que, perfurar novos poços para se alcançar as 

metas de produção vem se tornando cada vez mais desafiantes, enquanto as trajetórias dos 

poços vêm se tornando cada vez mais complexas, encarecendo o custo final do poço. Os 

estudos foram realizados na Fase 1 de desenvolvimento da produção do campo de Okwori, 

em 2012. 

Eles relatam que sua empresa (Addax Petroleum Nigeria) vem superando os desafios 

técnicos, organizacionais e de logística com a aplicação da técnica de lições aprendidas de 

operações anteriores, o que vem melhorando a performance das operações de perfuração, 

através da redução de tempos de perfuração e custos operacionais.  

Os autores concluíram seus estudos citando que “para se melhorar as operações futuras, um 

bom engenheiro deveria ser capaz de analisar operações do passado e catalogar pontos de 

aprendizagem, de modo a melhorar as operações futuras”. 

Este trabalho acrescentará novos conhecimentos a esta área, pois a Metodologia 

desenvolvida para estimar o custo/metro supre a carência de trabalhos nesta área.  

O próximo capítulo detalhará os Materiais e Métodos utilizados nesta pesquisa.  
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Capítulo 4 

Materiais e Métodos 
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4. Materiais e Métodos 

O primeiro tópico descreve a técnica da coleta e análise dos dados, e as ferramentas 

computacionais utilizadas neste estudo. No segundo tópico, temos o Modelo criado para o 

estudo dos fatores que impactam o custo/metro dos poços. O terceiro tópico mostra a 

Estrutura Analítica dos custos dos poços da empresa deste estudo. No quarto e no quinto 

tópicos são apresentados os dados consolidados dos poços perfurados nos campos “A” e “B”. 

No sexto tópico é detalhada a Metodologia deste trabalho. 

4.1 Coleta e análise dos dados e ferramentas computacionais utilizadas 

Os dados de tempos e custos dos poços de petróleo dos campos objetos deste estudo foram 

obtidos através de pesquisas de extração de dados que acessam os bancos de dados da 

empresa, conforme Figura 4.1. 

 
        Figura 4.1 - Fluxo dos dados físicos e de custos dos poços para a planilha Excel.  

        Fonte: Fluxo criado pelo autor 

 

GIL (2009, p. 166) define que a fase de análise de dados tem como objetivo organizar e 

sumariar os dados de forma tal que possibilite o fornecimento de respostas ao problema 

proposto para investigação. 

Pensamento semelhante é apresentado por SILVA e MENEZES (2007, pg. 35) que citam 

que “a análise deve ser feita para atender aos objetivos da pesquisa e para comparar e 

confrontar dados e provas com o objetivo de confirmar ou rejeitar a(s) hipótese(s) ou os 

pressupostos da pesquisa”. 
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Neste estudo, para a análise estatística, foi utilizado o Microsoft Office Excel 2010 ™, 

produzido pela Microsoft. 

Para a análise de Regressão Linear Múltipla, foi utilizado o Software STATISTICA ™, 

desenvolvido pela Empresa StatSoft.  

 

4.2 Modelo criado para o estudo dos fatores que impactam o custo/metro dos 

poços 

Ao se colocar um problema e uma hipótese, deve ser feita também a indicação das variáveis 

dependentes e independentes. Elas devem ser definidas com clareza e objetividade e de 

forma operacional. Todas as variáveis que possam interferir ou afetar o objeto em estudo 

devem não só ser levadas em consideração, mas também devidamente controladas, para 

impedir comprometimento ou risco de invadir a pesquisa (MARCONI e LAKATOS, 1999). 

Para este estudo exploratório foi criado um modelo, cujas variáveis podem ser visualizadas 

graficamente na Figura 4.2. 

   
 

 
  Figura 4.2 – Modelo detalhando as variáveis que impactam o custo/metro dos poços dos campos estudados 

  Fonte: o autor 
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A seguir, será descrito um maior detalhamento das variáveis independentes selecionadas 

para este estudo. Referidas variáveis foram selecionadas a partir da experiência do autor 

deste trabalho em projetos de perfuração de poços, bem como após pesquisas efetuadas na 

literatura sobre este assunto. Caso estas variáveis iniciais não atendessem ao modelo, seriam 

selecionadas outras variáveis até que o modelo fosse atendido para os campos estudados. 

- número de fases do poço: na empresa objeto deste estudo, quando as condições do poço 

permitem (poços rasos até 800 metros, por exemplo), o programa do poço contempla apenas 

uma fase, pois isto minimiza o tempo e custo total do mesmo. Dependendo de outras 

variáveis (como por exemplo, se está previsto encontrar gás durante a perfuração, ou da 

capacidade do revestimento ao se fechar o BOP), o programa do poço contemplará duas ou 

três fases de diâmetro de broca. Apenas em ocasiões especiais, para determinados campos, se 

projeta preliminarmente a utilização de quatro fases. Para os dois campos selecionados neste 

estudo, foram detectados poços de uma fase (73,0 %), duas fases (23,0 %) e três fases (4,0 

%). 

- tipos de poços: existem inúmeras maneiras de se classificar poços. A distinção mais 

comum é a entre poços Exploratórios e de Desenvolvimento da Produção. Poços que são 

perfurados em uma área pioneira para adicionar reservas são poços Exploratórios, enquanto 

que poços perfurados na extensão conhecida de um campo com objetivo de produzir reservas 

conhecidas são poços de Desenvolvimento da Produção. Os poços exploratórios são 

perfurados para encontrar óleo e gás, e seu objetivo principal é o de coletar informações 

subterrâneas, e confirmar se as formações geológicas contêm hidrocarbonetos. A maioria dos 

poços exploratórios é perfurado o mais verticalmente possível, porém, em circunstâncias 

especiais podem vir a ser perfurados sob um ângulo ou até mesmo horizontalmente dentro da 

formação geológica. Os poços de Desenvolvimento da Produção são perfurados como parte 

integrante de um plano de produção, sendo que normalmente o primeiro poço é vertical, 

podendo os demais serem verticais até uma determinada profundidade, e depois desviados 

em ângulos pré-definidos até a sua profundidade final. O primeiro poço exploratório de uma 

área é perfurado com bastante cuidado, pois as formações geológicas não são totalmente 

comprovadas, e o risco de pressões anormais pode resultar em um fluxo descontrolado de 

fluidos da formação para a superfície devido ao desbalanceamento entre a pressão 

hidrostática da lama de perfuração ou fluido de completação e a pressão da formação. A 

expectativa é a de que os custos e os tempos para se perfurar poços de Desenvolvimento da 

Produção sejam menores do que a dos poços Exploratórios. 
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- índice pluviométrico do ano/mês/área do poço - em regiões onde o índice pluviométrico 

tem valores significativos, a expectativa é a de que os poços que foram perfurados nesta 

condição apresentem maiores custos do que poços similares perfurados em regiões com 

menor índice pluviométrico, pois a chuva pode implicar em maiores tempos de DTM ou em 

determinadas operações, devido a questões de segurança. 

- seleção da sonda: diferentes sondas podem ser selecionadas para se perfurar um poço.  

Para JAHN, et al (2008), o processo de seleção de uma determinada sonda depende dos 

seguintes fatores: 

- custo e disponibilidade; 

- tipo de poço que será perfurado 

- mobilidade/transportabilidade; 

- profundidade da zona de interesse; 

- pressões esperadas das formações; 

- expectativas de segurança; 

- profundidade final e 

- capacidade de carga 

 

Outra opção a ser definida é se as sondas serão próprias ou contratadas, cuja decisão 

depende da política de contratação da empresa. O custo diário de uma sonda varia 

enormemente, variando, neste estudo, desde 15.000 US$/dia a até 80.000 US$/dia, 

dependendo da data em que mesma foi utilizada, de seu porte, se própria ou contratada, e do 

tipo de contrato. Neste estudo, diversos poços foram executados com sondas tipo SHRP. Esta 

sonda se caracteriza por perfurar com ar, ao invés do fluido tradicional, e é frequentemente 

utilizada em poços d’água. Ela foi utilizada pela empresa objeto deste estudo na 1ª fase de 

alguns poços aonde não se tinha riscos geológicos, com o objetivo de se reduzir os custos. 

Conforme já mencionado, para a seleção dos dois campos utilizou-se os seguintes critérios: 

a) produção significativa de petróleo; b) a grande quantidade de poços perfurados no período 

estudado; c) os elevados custos totais de perfuração ou d) a possibilidade de grande 

quantidade de poços no futuro. 
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A Tabela 4.1 mostra um quadro resumo dos campos estudados, com os valores médios das 

variáveis estudadas. A seguir, faremos um sucinto comentário do comportamento de cada 

uma das variáveis para os dois campos estudados: 

 profundidade final: os dois campos tem valores médios bastantes aproximados; 

 número de dias: os poços do campo “A” em média são mais rápidos do que os do 

campo “B”; 

 custo/metro: os poços do campo “A” em média custam 60% em relação aos poços do 

campo “B”; 

 poço Vertical x Direcional: 73 % dos poços do campo “A” são do tipo Vertical, 

contra 35 % em relação aos poços do campo “B”; 

 número de fases: a maioria dos poços do campo “A” é de uma fase (73%), sendo que 

no campo “B”, 100% dos poços são de duas fases; 

 utilização de Sondas SHRP - em 48 % dos poços do campo “A” foram utilizadas 

sonda tipo SHRP, e, em nenhum dos poços do campo “B”; 

 % Tempo Perdido – foi de 16,9 % para os poços do campo “A”, e 24,6 % para os 

poços do campo “B”; 

 sondas próprias x contratadas: a maioria dos poços do campo “A” foi perfurada com 

sondas contratadas. Por outro lado, 67 % dos poços do campo “B” foram perfurados 

com sondas próprias. 

 

                  Tabela 4.1 - Resumo dos valores médios das variáveis dos campos estudados 

a  
                      Fonte: Dados coletados na pesquisa 

 Unidade Campo "A" Campo "B"

Profundidade Média metros 893 916,5

Dias (médio) dias 13 17,4

número de poços qtde 475 54

Custo/metro médio  (US$/m) 694,9 1.160,3

Poço Exploratório em % 2% 0%

Poço Desenvolvimento da Produção em % 98% 100%

Poços Verticais em % 73% 35%

 Poços Direcionais em % 27% 65%

1 Fase em % 73% 0%

2 Fases em % 23% 100%

3 Fases em % 4% 0%

Poços não utilizaram SHRP em % 52% 100%

Poços utilizaram SHRP em % 48% 0%

Tperd/Ttotal médio em % 16,9% 24,6%

Sondas Próprias em % 34% 67%

Sondas Contratadas em % 66% 33%
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O perfil litológico do Campo “A” está representado na Figura_4.3. A camada superficial 

consiste em um arenito pouco consolidado, com espessuras variando de 2 a 20 metros. A 

seguir ocorrem sedimentos carbonáticos constituídos predominantemente por calcarenitos e 

calcilutitos que podem atingir profundidades entre 350 e 650 metros. Após esta sequência 

ocorre um espesso pacote sedimentar com predomínio de arenitos grossos a finos 

intercalados com argilitos e siltitos. Este intervalo pode apresentar espessuras da ordem de 

700 metros. Na maior parte do campo, esta sequência se posiciona diretamente sobre o 

embasamento rochoso. Há, entretanto, em regiões não muito extensas, poços que, após a 

sequência de intercalações de arenitos e argilitos/siltitos, atravessam um pacote bastante 

espesso composto por conglomerados e/ou arenitos médios a grossos intercalados com 

folhelhos mais expressivos.  Estes sedimentos compreendem as porções mais inferiores da 

coluna estratigráfica, ocorrendo entre 1000 metros e 3000 metros de profundidade. 

 

                                                  
                                                Figura 4.3 - Perfil litológico do Campo “A” 
                                                Fonte: dados coletados na pesquisa 
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O perfil litológico do Campo “B” está representado na Figura 4.4.  A camada superficial 

consiste em um arenito pouco consolidado, com espessuras variando de 2 a 20 metros. Na 

sequência, ocorre um pacote composto por arenitos grossos e carbonatos, intercalados por 

rochas intrusivas, atingindo uma espessura de até 50 metros. Soto-posto ao pacote anterior, 

ocorrem sedimentos carbonáticos constituídos predominantemente por calcarenitos e 

calcilutitos, que atingem espessuras de 400 metros.  Após esta sequência, existe um espesso 

pacote sedimentar com predomínio de arenitos grossos a finos intercalados com argilitos e 

siltitos, podendo atingir uma espessura de 400 a 450 metros. Na maior parte do campo, esta 

sequência se posiciona diretamente sobre o embasamento. Nas porções estruturalmente mais 

baixas e de ocorrência mais restrita, pode ocorrer uma sequência intercalada de arenitos, 

argilitos/siltitos e carbonatos, com espessura de até 100 metros. 

 

                                                          
                                                         Figura_4.4 - Perfil litológico do Campo “B” 

                                                         Fonte: dados coletados na pesquisa 

As colunas estratigráficas dos 2 campos são semelhantes em termos litológicos, mas há 

variação na espessura das formações presentes. 
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4.3 Estrutura Analítica dos custos dos poços da empresa deste estudo 

O Quadro 4.1 mostra como é a Estrutura Analítica de custos dos poços desta empresa. 

                              Quadro 4.1 - Estrutura Analítica dos custos dos poços       
1

1.1 Construção de Base e Acesso

1.1.1 Preparação de locação e acesso

1.2 Perfuração

1.2.1 Cravação / Pre set

1.2.2 Sonda

1.2.3 Materiais e serviços de perfuração

1.2.4 Fluido

1.2.5 Direcional

1.2.6 Perfilagem

1.2.7 Revestimento e Cimentação

1.2.8 Disponibilidade de Equipamentos

1.2.9 Atividades Internas

1.2.10 Abandono 

1.2.11 Testemunhagem ou Teste de Formação 

1.3 Avaliação 

1.3.1 Sonda

1.3.2 Materiais e serviços de avaliação

1.3.3 Disponibilidade de Equipamentos 

1.3.4 Atividades Internas

1.4

1.4.1 Transporte DTM

1.4.2 Transporte

2

2.1

2.1.1 Sonda

2.1.2 Materiais e serviços de completação

2.1.3 Materiais e serviços de estimulação

2.1.4 Equipamentos para o poço

2.2

Perfuração / Avaliação

Transporte

Transporte

Completação

Completação

 
                                              Fonte: Dados coletados na pesquisa. 

 

4.4 Dados sobre os poços perfurados no campo “A” 

A Figura 4.5 mostra a dispersão do custo/metro versus a profundidade final.  
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 Figura 4.5 - Dispersão do custo/metro versus a profundidade final        

Da Figura 4.5 podem ser observadas inúmeras considerações em relação a variável 

custo/metro: 

 o valor médio para todos os poços deste estudo foi de US$/m 694,9; 

 há uma grande concentração de poços com custo/m entre US$/m 300 a US$/m 1.000; 

 o menor valor de custo/m foi de US$/m 232,5 em 2007; 

 o maior valor de custo/m foi de US$/m 4.474,8 em 2010; 

                    

A Tabela 4.2 mostra a quantidade de poços, e os custos/metro mínimo, médio e máximo 

dos poços deste campo, estratificado por cada ano do estudo.  

Ao se analisar os valores médios, percebe-se que em 2006 este valor foi de US$/m 439,5, 

aumentando continuamente até atingir o valor de US$/m 1.065,4 - que foi o maior valor 

médio anual. Em 2012, o valor diminuiu para US$/m 838,4. 

Ao se analisar o valor de cada ano percebe-se que em todos os anos ocorrem grandes 

variações entre o menor valor de custo/metro e o maior valor. Tome-se como exemplo o ano 

de 2006, quando o menor valor foi de US$/m 240,7 e o maior valor foi US$/m 903,0, com 

uma variação de 275 %. Em 2007, esta variação foi de 299 %. A partir de 2008, a variação 

alcançou patamares maiores (1043 % em 2008, 913 % em 2009, 1002 % em 2010). 

A partir de 2011, a variação entre o maior custo/m diminui, passando para 319%, reduzindo 

novamente em 2012, para 286 %. 

 

 

Tabela 4.2 - Número de poços e custos/metro estratificados por ano dos poços do Campo “A” 

                   

 
               Fonte: Dados coletados na pesquisa. 

 

 

Ano poços mínimo médio Máximo Var (max, min) %

2006 31 240,7 439,5 903,0 275%

2007 81 232,5 436,0 928,2 299%

2008 147 264,2 531,0 3.021,0 1043%

2009 83 267,9 773,0 2.713,8 913%

2010 79 406,2 1.081,5 4.474,8 1002%

2011 24 460,6 1.065,4 1.932,3 320%

2012 30 397,0 838,4 1.532,5 286%

2006 a 2012 475 232,5 694,9 4.474,8 1825%

US$ / metro
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A Figura 4.6 mostra o custo/metro dos poços do campo “A” estratificado pelos anos em que 

os mesmos ocorreram. Percebe-se da mesma uma grande variação do custo/metro dentro de 

cada ano, e variando-se o ano. 

 

 

 
      Figura 4.6 - Dispersão do custo/metro dos poços do Campo “A” versus os anos         

      Fonte: Dados coletados na pesquisa. 

 
 

4.5   Dados sobre os poços perfurados no campo “B” 

A Figura 4.7 mostra a dispersão do custo/metro versus a profundidade final.  

 

 
                 Figura 4.7 - Dispersão do custo/metro versus a profundidade final        

                 Fonte: Dados coletados na pesquisa. 
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Da Figura 4.7 podem ser observadas inúmeras considerações em relação a variável 

custo/metro: 

 o valor médio para todos os poços deste estudo foi de US$/m 1.160,3; 

 há uma grande concentração de poços com custo/m entre US$/m 500 a US$/m 1.500; 

 o menor valor de custo/m foi de US$/m 478,6 em 2006; 

 o maior valor de custo/m foi de US$/m 2.665,8 em 2008; 

 
       

A Tabela 4.3 mostra a quantidade de poços, e os custos/metro mínimo, médio e máximo 

dos poços deste campo, estratificado por cada ano do estudo.  

Ao se analisar os valores médios, percebe-se que em 2006 este valor foi de US$/m 728,4, 

aumentando continuamente até atingir o valor de US$/m 1.305,7 em 2009. Em 2010, o valor 

reduziu para US$/m 1.240,4, tendo ocorrido um significativo aumento em 2011 (US$/m 

1.803,8), e redução em 2012 (US$/m 1.051,4). 

Ao se analisar o valor de cada ano percebe-se que em todos os anos ocorrem grandes 

variações entre o menor valor de custo/metro e o maior valor. Tome-se como exemplo o ano 

de 2006, quando o menor valor foi de US$/m,478,6 e o maior valor foi US$/m 915,5, com 

uma variação de 91 %. Em 2007, esta variação foi de 135 %. Em 2008, ocorreu um 

significativo aumento na variação, passando a ser de 298 %. O ano que apresentou a menor 

variação foi em 2012 (31 %). 
 

 

 Tabela 4.3 - Número de poços e custos/metro estratificados por ano dos poços do Campo “B” 

 
Fonte: Dados coletados na pesquisa. 

 

 

 

Ano poços mínimo médio Máximo Var (max, min) %

2006 6 478,6 728,4 915,5 91%

2007 7 616,1 842,0 1.446,4 135%

2008 10 669,3 1.247,1 2.665,8 298%

2009 6 1.006,5 1.305,7 2.054,6 104%

2010 16 855,3 1.240,4 2.278,5 166%

2011 4 1.063,3 1.803,8 2.407,3 126%

2012 5 886,7 1.051,4 1.162,8 31%

06 a 12 54 478,6 1.160,3 2.665,8 457%

US$ / metro



Tese de Doutorado  PPGCEP / UFRN 

________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Max Simon Gabbay     66 

 

 

A Figura 4.8 mostra o custo/metro dos poços estratificado pelos anos em que os mesmos 

ocorreram. Percebe-se que há uma grande variação dentro de cada ano, e variando-se o ano. 

       

 
      Figura 4.8 - Dispersão do custo/metro dos poços do Campo “B” versus os anos         

      Fonte: Dados coletados na pesquisa. 
 

4.6 Metodologia do trabalho 

A Metodologia de trabalho utilizado neste estudo está detalhada na Figura 4.9. 

 

 
  Figura 4.9 - Fluxograma da metodologia de trabalho 

    Fonte: o autor 
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Esta Figura 4.9 descreve os passos que foram utilizados para a validação do modelo dos 

dois campos. O processo iniciou com a criação de um modelo contemplando a variável 

dependente (custo/metro) e as variáveis independentes. 

O próximo passo consistiu em efetuar uma simulação inicial no Software STATISTICA. 

Após esta simulação, verificou-se se existiam variáveis que apresentavam p-valor maior do 

que 0,05. Caso afirmativo, verificou-se qual variável apresentou o maior p-valor, e simulou-

se novamente no STATISTICA, porém desconsiderando-se esta variável na nova  simulação. 

Este processo se repetiu tantas vezes quantas necessárias, até o momento em que todas as 

variáveis ainda em análise apresentaram p-valor menor do que 0,05. 

A próxima etapa foi a de analisar se o valor do Coeficiente de Determinação r
2 

atendeu aos 

requisitos do estudo, lembrando que este coeficiente indica a proporção da variação total na 

variável dependente y que é explicada pela variação da variável independente x. 

Se o valor do Coeficiente de Determinação r
2 

não atender aos requisitos do estudo, se 

desconsidera do modelo os registros considerados como outliers, pois valores atípicos 

apresentaram um grande afastamento dos demais da série estudada, ou estavam 

inconsistentes.  

O software STATISTICA permite a visualização dos outliers, explicitando os registros e a 

quantidade de desvios padrão da média. 

O processo se repete da seguinte forma: se desconsidera os outliers mais significativos e se 

simula para se obter os novos valores do Coeficiente de Determinação r
2
 e verificar se o 

mesmo atende aos requisitos do estudo. Se não atende, se desconsidera novamente os novos 

outliers mais significativos e se repete o processo até o momento em que o Coeficiente de 

Determinação r
2 

seja atendido. 

Uma vez atendido o critério de o p-valor de todas as variáveis ser maior do que 0,05, e do 

valor do Coeficiente de Determinação r
2
, a última etapa do processo consistiu em analisar se 

os registros restantes atendiam aos inúmeros testes de validação, dentre os quais destacamos 

o teste da probabilidade Normal dos resíduos, o teste da média dos resíduos, o teste de 

valores observados versus valores previstos, o teste da normalidade dos resíduos e o teste 

para ver se a variabilidade dos resíduos é constante. 

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Consist%C3%AAncia_interna
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Todo este processo se encontra detalhado na Figura 4.10. 

 

 
Figura 4.10 - Fluxograma com os passos da validação da Regressão Linear 

Fonte: o autor 

 

Para este estudo, tomou-se como premissa que a equação seria aceita se todas as variáveis 

apresentassem p-valor < 0,05, Coeficiente de Determinação r2 maior do que 0,86, e que os 

resíduos tinham de atender a todos os testes de Validação. 

 

No próximo capítulo será descrito os resultados obtidos e suas discussões, bem como 

evidenciadas as conclusões obtidas para os dois campos estudados a partir da Estatística 

Descritiva, da Regressão Linear Múltipla e da Metodologia de Superfície de Resposta. 
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Capítulo 5 

Resultados e discussões 
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5. Resultados e Discussões 

Neste tópico está detalhado inicialmente as análises efetuadas para as variáveis tempo 

perdido e custo/metro dos dois campos estudados. Em relação a variável tempo perdido, é 

feito um detalhamento do comportamento desta variável em relação à sonda, ano, e tipo de 

sonda (se Própria e/ou Contratada). Para a variável custo/metro, são feitas análises iniciais 

através da estatística descritiva. Posteriormente, é utilizada a regressão linear múltipla para se 

encontrar uma equação que explique o comportamento do custo/metro em função de outras 

variáveis. Finalmente, são mostrados gráficos de Superfícies de Resposta da variável 

custo/metro com as demais variáveis deste estudo. Os valores de US$/m estão contabilizados 

com o US$ do momento da perfuração dos poços, e, portanto, não foram atualizados para 

uma mesma data. 

5.1 Estudo do custo/metro dos poços perfurados nos campos “A” e “B” 

Neste tópico se detalha a análise feita da variável custo / metro dos poços, estratificado para 

cada campo estudado. Inicialmente, são mostrados tabelas obtidas através da estatística 

descritiva, detalhando o comportamento do custo/metro em relação as seguintes variáveis: 

profundidade final, número de dias, se poço exploratório ou de desenvolvimento da 

produção, se poço vertical ou direcional, número de fases, se utilização de sondas tipo 

hidráulica roto-pneumática, % Tempo perdido, índice pluviométrico do ano/mês/área do 

poço, tipo de sonda (própria ou contratada) e custo diário da sonda. A seguir, está detalhado 

os passos utilizados para, com a utilização da regressão linear múltipla, se obter uma equação 

que explique o comportamento do custo/metro em função destas variáveis. Finalmente, são 

mostrados os gráficos de Superfície de Resposta da variável custo/metro com as demais 

variáveis deste estudo. 

  

5.1.1 Visão geral do custo/metro dos poços de todos os campos 

A Figura 5.1 mostra a evolução do custo/metro dos poços de petróleo no período 2006 a 

2012.  
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     Figura 5.1 - Evolução do Custo/metro de todos os campos, explicitando os campos “A” e “B” 

     Fonte: Dados coletados na pesquisa. 

 

Ao se analisar o custo/metro de todos os campos explorados e desenvolvidos, percebe-se 

que esta variável aumentou continuamente no período 2007 (667 US$/metro) a 2011 (1.473 

US$/metro), com uma variação de 120 % no período. Em 2012, o valor reduziu para 1.350 

US$/metro. O valor médio do período 2006-2012 para todos os campos foi de 1.040 

US$/metro 

O custo/metro do campo “A” aumentou de 440 US$/metro (em 2006) para 1.082 

US$/metro (em 2010), com um aumento de 144 % neste período. Em 2012, o valor reduziu 

para 838 US$/metro. O valor médio do período 2006-2012 para este campo foi de 695 

US$/metro. 

Para o Campo “B”, também ocorreu um aumento no período 2006 a 2011 (de 728 

US$/metro para 1.804 US$/metros) com um aumento de 149 % neste período. Em 2012, 

também ocorreu uma melhoria, tendo sido registrado um valor de 1.051 US$/metro. O valor 

médio do período 2006-2012 para este campo foi de 1.160 US$/metro. 
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5.1.2 Campo “A” - análise do custo/metro dos poços através da Estatística Descritiva 

A seguir, utilizando-se a estatística descritiva, será detalhado o comportamento de todas as 

variáveis independentes deste Modelo versus o custo/metro. 

a) Custo/metro dos poços estratificado pela profundidade final do poço 

A Tabela 5.1 evidencia que, do total de poços perfurados no campo “A”, 88% teve 

profundidade final entre 500 e 1.100 metros. Em relação ao número de dias de perfuração, 

pode-se verificar que o poço que teve a menor duração foi de 4,6 dias, e o de maior duração 

foi de 72,8 dias, com um valor médio de 13,0 dias. Em relação ao custo/metro, o mesmo 

variou de 232,5 US$/metro a 4.474,8 US$/metro, com um valor médio de 694,4 US$/metro. 

 

Tabela 5.1 - Custo/metro dos poços do campo “A”, estratificado pela profundidade final 

 
Fonte: Dados coletados na pesquisa. 

 

A Figura 5.2 mostra a dispersão do custo/metro versus a profundidade final dos poços 

perfurados. A profundidade média foi de 893 metros, com uma grande concentração de 

poços perfurados entre 500 e 1.100 metros. O poço mais profundo atingiu os 2.440 metros. 

Em relação ao custo/metro, há uma razoável concentração de poços entre 300 US$/metro a 

1.000 US$/metro (valor médio de 694,9 US$/metro). O maior custo/metro foi 4.474,8 

US$/metro. 

Prof final % Menor valor

Maior 

Valor

Valor 

Médio Menor valor

Maior 

Valor

Valor 

Médio

500 <= x < 800 metros 51% 5,3 32,2 10,0 232,5 4.474,8 600,4

800 <= x < 1.100 metros 37% 4,6 42,0 12,4 240,7 3.762,0 677,2

1.100 <= x < 1.400 metros 5% 7,9 29,7 15,5 278,9 1.452,9 571,8

x >= 1.400 metros 7% 17,0 72,8 36,5 305,1 2.713,8 1.090,9

Prof médio = 893,0 m 100% 4,6 72,8 13,0 232,5 4.474,8 694,9

dias de perfuração US$/metro
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              Figura 5.2 - Dispersão do custo/metro dos poços do campo “A” versus a profundidade final        

               Fonte: Dados coletados na pesquisa. 

 

 

b) Custo/metro dos poços estratificado pelo número de dias de perfuração 

A Tabela 5.2 evidencia que, do total de poços perfurados neste campo, 45% dos mesmos 

durou menos do que 10 dias, e 45% durou entre 10 e 20 dias.  

                  

Tabela 5.2 - Custo/metro dos poços do campo “A”, estratificado pelo número de dias de perfuração. 

 
               Fonte: Dados coletados na pesquisa 

 

A Figura 5.3 mostra a dispersão do custo/metro versus o número de dias. A duração média 

dos poços foi de 13,0 dias, com uma grande concentração de poços perfurados entre 5 e 20 

dias. O poço mais rápido durou 4,6 dias, e o mais longo durou 72,8 dias.     

O custo/metro variou de 232,5 US$/metro a 4.474,8 US$/metro, com um valor médio de 

694,9 US$/metro.    
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0 <= x < 10 dias 45% 232,5 3.021,0 434,7

10 dias <= x < 20 dias 45% 285,0 4.474,8 750,2

x >= 20 dias 10% 361,6 2.713,8 1.158,3

Dias médio = 13,0 d 100% 232,5 4.474,8 694,9

US$/metro
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            Figura 5.3- Dispersão do custo/metro dos poços do campo “A” versus número de dias  

            Fonte: Dados coletados na pesquisa. 

 

 

c) Custo/metro dos poços estratificado pelo tipo de poço (Exploratório ou de 

Desenvolvimento da Produção) 

A Tabela 5.3 evidencia que, do total de poços perfurados neste campo, a maioria (98%) é 

do tipo Desenvolvimento da Produção. Este tipo de poço durou entre 4,6 e 66,8 dias e 

apresentou o custo/metro variando de 232,5 US$/metro a 4.474,8 US$/metro, com uma 

grande concentração entre 700,0 US$/metro e 1.000,0 US$/metro. 

O valor médio do custo/metro para este tipo de poços foi de 660,9 US$/metro. 

 
Tabela 5.3 - Custo/metro dos poços do campo “A”, estratificado em poços Exploratórios e poços de 

Desenvolvimento da Produção 

 
Fonte: Dados coletados na pesquisa 

 

A Figura 5.4 mostra a dispersão do custo/metro para poços tipo Exploratório,  enquanto que 

a Figura 5.5 mostra a dispersão do custo/metro para poços tipo de Desenvolvimento da 

Produção.  
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Tipo Poço (Exp/DP) % Menor valor

Maior 

Valor

Valor 

Médio Menor valor

Maior 

Valor

Valor 

Médio

Exploratório 2% 20,4 72,8 41,1 682,9 2.713,8 1.334,0

Desenv. da Produção 98% 4,6 66,8 12,3 232,5 4.474,8 660,9

Dias médio = 13,0 d 100% 4,6 72,8 13,0 232,5 4.474,8 694,9

dias de perfuração US$/metro
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             Figura 5.4 - Dispersão do custo/metro versus a profundidade - campo “A”, Exploratórios  

            Fonte: Dados coletados na pesquisa 

 

 
      Figura 5.5 - Dispersão do custo/metro versus a profundidade – campo “A”, DP  

      Fonte: Dados coletados na pesquisa 

 

Para poços tipo Exploratório, o poço mais raso foi de 975 metros, e o mais profundo, de 

2.440 metros. A profundidade média deste tipo de poço foi de 1.948,9 metros. Em relação a 

custo/metro, o mesmo variou de 682,9 US$/metro a 2.713,8 US$/metro, com um valor médio 

de 1.334,0 US$/metro.  

Os poços tipo Exploratório duraram entre 20,4 dias a 72,8 dias, com um tempo médio de 

41,1 dias. 
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Para poços tipo de Desenvolvimento da Produção, o poço mais raso foi de 370 metros, e o 

mais profundo, de 2.373 metros. A profundidade média deste tipo de poço foi de 867,9 

metros. Em relação a custo/metro, o mesmo variou de 232,5 US$/metro a 4.474,8 

US$/metro, com um valor médio de 660,9 US$/metro.  

Os poços tipo Desenvolvimento da Produção duraram entre 4,6 dias a 66,8 dias, com um 

tempo médio de 12,3 dias. 

Portanto, os poços tipo Desenvolvimento da Produção foram em média mais rasos (867,9 

m) dos que os poços tipo Exploratórios (1.948,9 m), tiveram menor duração média (12,3 dias 

contra 41,1 dias) e menor custo/metro (660,9 US$/metro contra 1.334,0 US$/metro), 

conforme previsto na literatura sobre este assunto. 

 

 
 

 

d) Custo/metro dos poços estratificado pelo tipo de poço (Vertical ou Direcional) 

A Tabela 5.4 evidencia que, do total de poços perfurados neste campo, 73% é do tipo 

Vertical, com duração entre 4,6 a 72,8 dias e custo/metro variando entre 232,5 US$/metro a 

3.021,0 US$/metro. 

 

Tabela 5.4 - Custo/metro dos poços do campo “A”, estratificado em poços tipo Vertical e Direcional  

 
 Fonte: Dados coletados na pesquisa 

 

 

A Figura 5.6 mostra a dispersão do custo/metro versus a profundidade final para poços tipo 

Vertical, enquanto que a Figura 5.7 mostra a dispersão do custo/metro versus a profundidade 

final para poços tipo Direcional.  

 

Tipo Poço (V/D) % Menor valor

Maior 

Valor

Valor 

Médio Menor valor

Maior 

Valor

Valor 

Médio

Vertical 73% 4,6 72,8 12,6 232,5 3.021,0 598,9

Direcional 27% 8,6 33,4 14,0 422,7 4.474,8 969,9

Dias médio = 13,0 d 100% 4,6 72,8 13,0 232,5 4.474,8 694,9

dias de perfuração US$/metro
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              Figura 5.6 - Dispersão do custo/metro versus a profundidade - campo “A”, Vertical 

              Fonte: Dados coletados na pesquisa 

 

 

 
 

 
              Figura 5.7 - Dispersão do custo/metro versus a profundidade - campo “A”, Direcional 

              Fonte: Dados coletados na pesquisa 

 

Para poços tipo Vertical, o poço mais raso foi de 370 metros, e o mais profundo, de 2.440 

metros. A profundidade média deste tipo de poço foi de 903,7 metros. Em relação a 

custo/metro, o mesmo variou de 232,5 US$/metro a 3.021,0 US$/metro, com um valor médio 

de 598,9 US$/metro.  
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Para poços tipo Direcional, o poço mais raso foi de 584 metros, e o mais profundo, de 1.712 

metros. A profundidade média deste tipo de poço foi de 863,7 metros. Em relação a 

custo/metro, o mesmo variou de 422,7 US$/metro a 4.474,8 US$/metro, com um valor médio 

de 969,9 US$/metro.  

Portanto, os poços tipo Vertical tiveram em média menor duração média (12,6 dias contra 

14,0 dias) e menor custo/metro médio (598,9 US$/metro contra 969,9 US$/metro), conforme 

previsto na literatura sobre este assunto. 

     

 

e) Custo/metro dos poços estratificado pelo número de fases 

A Tabela 5.5 evidencia que, do total de poços perfurados neste campo, a maioria (73%) foi 

de apenas 01 fase, tendo este tipo de poço apresentado uma duração entre 4,6 a 42,0 dias e 

custo/metro variando entre 232,5 US$/metro a 3.762,0 US$/metro. 

 

 

 

  Tabela 5.5 - Custo/metro dos poços do Campo “A”, estratificado pelo número de fases 

 
   Fonte: Dados coletados na pesquisa 

 

As Figuras 5.8, 5.9 e 5.10 mostram a dispersão do custo/metro versus a profundidade final 

para poços com 1, 2 e 3 fases respectivamente.  

 

Número de Fases % Menor valor

Maior 

Valor

Valor 

Médio Menor valor

Maior 

Valor

Valor 

Médio

1 73% 4,6 42,0 10,7 232,5 3.762,0 612,7

2 23% 6,5 66,8 16,0 277,4 4.474,8 742,0

3 4% 25,6 72,8 38,6 682,9 2.713,8 1.196,1

Dias médio = 13,0 d 100% 4,6 72,8 13,0 232,5 4.474,8 694,9

dias de perfuração US$/metro
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             Figura 5.8 - Dispersão do custo/metro versus a profundidade - Campo “A”, 1 fase                                                                  

             Fonte: Dados coletados na pesquisa 

                                            

 
             Figura 5.9 - Dispersão do custo/metro versus a profundidade - Campo “A”, 2 fases                                                                                         
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           Figura 5.10 - Dispersão do custo/metro versus a profundidade - Campo “A”, 3 fases  

           Fonte: Dados coletados na pesquisa 

 

Para poços com 1 fase, a profundidade média foi de 804,3 metros, o custo/metro médio foi 

de 612,7 US$/metro e durou em média 10,7 dias.  

Para poços com 2 fases, a profundidade média foi de 1.005,5 metros, o custo/metro médio 

foi de 742,0 US$/metro e durou em média 16,0 dias.  

Para poços com 3 fases, a profundidade média foi de 1.888,8 metros, o custo/metro médio 

foi de 1.196,1 US$/metro e durou em média 38,6 dias. 

Portanto, os poços com 3 fases tiveram em média maior duração (38,6 dias contra 16,0 dias 

dos com 2 fases, e 10,7 dias dos poços com 1 fase) e maior custo/metro médio (1.196,1 

US$/metro contra 742,0 US$/metro dos com 2 fases, e 612,7 US$/metro dos poços com 1 

fase).              

      

 

f) Custo/metro dos poços estratificado pela utilização (ou não) de SHRP - Sonda 

Hidráulica Roto-pneumática 

A Tabela 5.6 evidencia que, do total de poços perfurados neste campo, houve razoável 

distribuição entre os poços que utilizaram SHRP (48%) e os que não utilizaram este recurso 

(52%). Percebe-se também que os dias de perfuração e os custos/metro variaram dependendo 

da utilização (ou não) deste recurso.  
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   Tabela 5.6 - Custo/metro dos poços do campo “A”, estratificado pela utilização (ou não) de SHRP. 

 
   Fonte: Dados coletados na pesquisa 

Os poços que utilizaram SHRP apresentaram menor tempo médio (11,2 dias) do que os que 

não utilizaram SHRP (14,7 dias) e menor custo/metro (541,4 US$/m versus 814,6 US$/m).  

A Figura 5.11 mostra a dispersão do custo/metro versus a profundidade final para os poços 

que não utilizaram SHRP, enquanto a Figura 5.12 mostra a dispersão para os que utilizaram 

SHRP.  

 

               Figura 5.11 - Dispersão do custo/metro versus a profundidade - sem utilização SHRP  
 

 

 
            Figura 5.12 - Dispersão do custo/metro versus a profundidade - com utilização SHRP 

Utilização SHRP % Menor valor

Maior 

Valor

Valor 

Médio Menor valor

Maior 

Valor

Valor 

Médio

Não 52% 4,6 72,8 14,7 238,3 4.474,8 814,6

Sim 48% 5,8 66,8 11,2 232,5 3.021,0 541,4

Dias médio = 13,0 d 100% 4,6 72,8 13,0 232,5 4.474,8 694,9

dias de perfuração US$/metro
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Para os poços que não utilizaram SHRP, o poço mais raso foi de 584,0 metros, e o mais 

profundo, de 2.440,0 metros. A profundidade média dos poços que não utilizaram SHRP foi 

de 964,5 metros. Em relação a custo/metro, o mesmo variou de 238,3 US$/metro a 4.474,8 

US$/metro, com um valor médio de 814,6 US$/metro.  

Para os poços que utilizaram SHRP, o poço mais raso foi de 370 metros, e o mais profundo, 

de 1.720 metros. A profundidade média deste tipo de poço foi de 815,5 metros. Em relação a 

custo/metro, o mesmo variou de 232,5 US$/metro a 3.021,0 US$/metro, com um valor médio 

de 541,4 US$/metro.  

Portanto, os poços que utilizaram SHRP em média tiveram menor duração (11,2 dias contra 

14,7 dias) e menor custo/metro (541,4 US$/metro contra 814,6 US$/metro), conforme 

previsto na literatura sobre este assunto. 

 

 

g) Custo/metro dos poços estratificado pelo % de Tempo perdido 

A Tabela 5.7 evidencia que 46% dos poços perfurados apresentaram um % de Tempo 

Perdido menor do que 10%, e 38% dos poços com % de Tempo Perdido entre 10 % a 30%. 

Os poços com menor % de Tempo Perdido (<10%) apresentaram um custo/metro médio de 

566,9 US$/m. Por outro lado, constata-se que os poços com maior % de Tempo Perdido 

(>=50%) apresentaram um custo/metro médio de 1.049,9 US$/m. 

Uma observação importante é a de que, à medida que o % de Tempo Perdido aumenta, o 

valor médio do custo/metro também aumenta, conforme previsto na literatura sobre este 

assunto. 

     
Tabela 5.7 - Custo/metro dos poços do campo “A”, estratificado pelo % de Tempo Perdido.  

 
Fonte: Dados coletados na pesquisa 

 

 

 

 

% Tempo perdido/Ttotal % Menor valor

Maior 

Valor

Valor 

Médio Menor valor

Maior 

Valor

Valor 

Médio

x < 10% 46% 4,6 46,3 9,8 232,5 4.474,8 566,9

10% <= x < 30% 38% 6,0 72,8 14,0 238,3 3.762,0 754,8

30% <= x < 50% 12% 7,5 66,8 17,2 296,6 3.048,3 855,7

x >= 50% 4% 13,5 65,3 28,6 544,7 2.186,1 1.049,9

% Tperd/Ttotal médio = 16,9 % 100% 4,6 72,8 13,0 232,5 4.474,8 694,9

dias de perfuração US$/metro
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A Figura 5.13 mostra a dispersão do custo/metro versus o % de Tempo Perdido. 

 

 
            Figura 5.13 - Dispersão do custo/metro versus o % de Tempo Perdido dos poços do Campo “A”  

            Fonte: Dados coletados na pesquisa 

  

O % de Tempo Perdido médio dos poços deste Campo foi de 16,9 %, com uma variação 

desde 0 % a 75 %. Percebe-se também que o custo/metro médio foi de 566,9 US$/metro para 

os poços com % de Tempo Perdido < 10%. O valor do custo médio passou para 754,8 

US$/metro para os poços com % de Tempo Perdido entre 10% e 30%. Para os poços com % 

de Tempo Perdido >= 50%, o custo/metro médio aumentou para 1.049,9 US$/metro. 
         

h) Custo/metro dos poços estratificado pelo índice pluviométrico 

 A Figura 5.14 evidencia o índice pluviométrico da área do campo “A”. 

 
    Figura 5. 14 - Índice pluviométrico mensal do campo “A”, no período 2006 a 2012. 

   Fonte: EMPARN (Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do Norte) 
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A Tabela 5.8, evidencia um quadro resumo dos poços, os quais estão estratificados por 

faixas de índice pluviométrico. Da mesma fica evidenciado que 79,0 % dos poços foram 

perfurados com um índice pluviométrico menor do que 80 mm, com um custo/metro médio 

de 673,3 US$/m.  
   

Tabela 5.8 - Custo/metro dos poços do campo “A”, estratificado pelo índice pluviométrico.                      

                

 
             Fonte: Dados coletados na pesquisa 

 

 

A Figura 5.15 mostra a dispersão do custo/metro versus o índice pluviométrico para os 

poços deste Campo. 

      

 
           Figura 5.15 - Dispersão do custo/metro versus o índice pluviométrico para os poços do campo “A” 

           Fonte: EMPARN (Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do Norte) 

 
 

 

i) Custo/metro dos poços estratificado em sondas próprias e contratadas 

A Tabela 5.9 mostra o custo/metro estratificado em sondas próprias e contratadas. 

Tabela 5.9 - Custo/metro dos poços do campo “A”, estratificado em sondas próprias e contratadas 

 
 Fonte: Dados coletados na pesquisa 

Ind Pluv. qtde poços

(em mm) (em %) Mínimo (US$/m) Médio (US$/m) Máximo (US$/m)

< 80 79% 232,5 673,3 4.474,8

80 <=x < 230 15% 267,9 790,0 2.713,8

> =230 6% 277,5 727,1 2.616,6

Custo médio 

0
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0 50 100 150 200 250 300 350 400

Índ Pluv médio (mm) e Custo médio (US$/m) Campo "A"

Índ. Pluv (mm)

Valores médios
Índ. Pluviométrico - 52,5 mm
Custo/metro - 694,9 US$/m

Tipo Sonda (Prop/Contr) % Menor valor

Maior 

Valor

Valor 

Médio Menor valor

Maior 

Valor

Valor 

Médio

Própria 34% 4,6 65,3 14,1 240,7 2.441,3 699,7

Contratada 66% 5,3 72,8 12,4 232,5 4.474,8 692,1

Dias médio = 13,0 d 100% 4,6 72,8 13,0 232,5 4.474,8 694,9

dias de perfuração US$/metro
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A Tabela 5.9 evidencia que 34% dos poços perfurados neste Campo foi com a utilização de 

sondas próprias, enquanto 66% foram executados com sondas contratadas. As sondas 

contratadas apresentaram um tempo médio de 12,4 dias, menor do que as sondas próprias 

(14,1 dias). Os custos médios destes tipos de Sondas foram aproximados (692,1 US$/metro 

para as contratadas contra 699,7 US$/metro para as próprias). 

As Figuras 5.16 e 5.17 mostram a dispersão do custo/metro versus a profundidade final para 

os poços perfurados com sondas próprias e sondas contratadas, respectivamente. 

 

 
           Figura 5.16 - Dispersão do custo/metro versus a profundidade - campo “A”, sondas próprias      

           Fonte: Dados coletados na pesquisa 
 

 

 
            Figura 5.17 - Dispersão do custo/metro versus a profundidade - campo “A”, sondas contratadas             
             Fonte: Dados coletados na pesquisa 
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Para os poços perfurados com sondas próprias, o custo/metro variou de 240,7 US$/metro 

até 2.441,3 US$/metro, com um valor médio de 699,7 US$/metro. A profundidade final 

média foi de 968,6 US$/m. 

Para os poços perfurados com sondas contratadas, o custo/metro variou de 232,5 US$/metro 

até 4.474,8 US$/metro, com um valor médio de 692,1 US$/metro. A profundidade final 

média foi de 854,2 US$/m. 
            

 

5.1.3 Campo “A” - análise do custo/metro através da Regressão Linear Múltipla  

Com o software STATISTICA, foi realizada uma simulação inicial considerando-se todas 

as variáveis do estudo, conforme Tabela 5.10. O modelo de regressão indicou que as 

variáveis “Utilização de SHRP”, “% de Tempo Perdido”, “Índice Pluviométrico” e “Sonda 

Própria / Contratada” não foram significativos, pois apresentaram p-valor de (0,130424), 

(0,762410), (0,236342) e (0,0866795), portanto, todos maiores do que 0,05. As variáveis que 

estão com a cor vermelha são as que apresentaram p-valor menor do que 0,05. 

O valor de r
2
 obtido neste contexto foi de 0,4586. 

 

Tabela 5.10 - Regressão linear múltipla do campo “A”, com todas as variáveis do estudo 

 
Fonte: Dados coletados na pesquisa 

 

Segundo a Metodologia de regressão linear, uma variável deve ser retirada do modelo 

quando o seu coeficiente é não significativo e não impacta significativamente no custo/metro, 

dada a presença das demais variáveis. 

Isto ocorre devido a algum dos fatores abaixo: 

 a variável em questão está explicando uma variabilidade que já está sendo explicada 

por outra variável mais importante, ou seja, há variáveis independentes com 

explicação redundante, e/ou 

 a variável independente realmente não está relacionada com a variável de interesse.  

p-value b

Profundidade final 0,000000 -0,825

Dias 0,000000 33,866

Exploração / Desenvolvimento da Produção 0,022074 -365,973

Vertical / Direcional 0,000000 326,857

Número de Fases 0,024430 105,514

Utilização de Sonda tipo SHRP 0,130424 -64,264

%Tempo Perdido 0,762410 0,479

Índice pluviométrico 0,236342 -0,232

Sonda Própria / Contratada 0,086795 75,723

Custo diário da Sonda 0,000247 0,009
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Assim sendo, foi efetuada nova simulação, porém desconsiderando a variável “% Tempo 

perdido” por ter sido a variável que apresentou o maior p-valor (0,762410). 

A Tabela 5.11 mostra que a variável “Utilização de SHRP” alterou seu p-valor (0,130424-> 

0,102065), a variável “Índice Pluviométrico” (0,236342-> 0,226430) e a variável “Sonda 

Própria / Contratada” (0,0866795-> 0,090795).  

O valor de r
2
 teve insignificante alteração, tendo passado de 0,4586 para 0,4585. 

 

Tabela 5.11 - Regressão linear múltipla para o campo “A”, desconsiderando-se a variável 

“% de Tempo Perdido” 

 
   Fonte: Dados coletados na pesquisa 

 

Foi efetuada nova simulação, porém desconsiderando adicionalmente a variável “Índice 

pluviométrico” por ter sido a variável que apresentou um p-valor > 0,05, e também o maior 

p-valor na simulação anterior (0,226430). 

A Tabela 5.12 mostra que a variável “Utilização de SHRP” alterou seu p-valor de 

(0,102065 -> 0,090169) e a variável “Sonda Própria / Contratada” de (0,090795 -> 

0,076709). O valor de r
2
 alterou de (0,4585-> 0,4566). 

 

Tabela 5.12 - Regressão linear múltipla para o campo “A”, desconsiderando-se as variáveis 

“% de Tempo Perdido” e “Índice Pluviométrico” 

 
Fonte: Dados coletados na pesquisa 

 

p-value b

Profundidade final 0,000000 -0,838

Dias 0,000000 34,720

Exploração / Desenvolvimento da Produção 0,023089 -360,409

Vertical / Direcional 0,000000 324,005

Número de Fases 0,025082 102,483

Utilização de Sonda tipo SHRP 0,102065 -67,360

Índice pluviométrico 0,226430 -0,236

Sonda Própria / Contratada 0,090795 74,228

Custo diário da Sonda 0,000238 0,009

p-value b

Profundidade final 0,000000 -0,838

Dias 0,000000 34,319

Exploração / Desenvolvimento da Produção 0,019399 -370,585

Vertical / Direcional 0,000000 326,555

Número de Fases 0,024911 102,658

Utilização de Sonda tipo SHRP 0,090169 -69,777

Sonda Própria / Contratada 0,076709 77,588

Custo diário da Sonda 0,000244 0,009
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Foi efetuada nova simulação, porém desconsiderando adicionalmente a variável “Utilização 

de SHRP” por ter sido a variável que apresentou um p-valor > 0,05, e também o maior p-

valor na simulação anterior (0,0901). 

A Tabela 5.13 mostra que após esta nova simulação, a variável “Sonda Própria / 

Contratada” alterou seu p-valor de (0,076709 -> 0,112708).  

O valor de r
2
 alterou de (0,4566 -> 0,4530). 

 

Tabela 5.13 - Regressão linear para o campo “A”, desconsiderando-se as variáveis “% de 

Tempo Perdido”, “Índice Pluviométrico” e “Utilização de SHRP” 

 
Fonte: Dados coletados na pesquisa 

 

Foi efetuada uma nova simulação, porém desconsiderando adicionalmente a variável 

“Sonda Própria / Contratada“, por ter apresentado um p-valor > 0,05 (no caso, 0,112708). 

Após esta nova simulação, restaram as variáveis “Profundidade final do poço” (p-valor = 

0,000000), “Dias” (p-valor = 0,000000), “Poço Exploratório/Desenvolvimento” (p-valor = 

0,007087), “Poço Vertical/Direcional” (p-valor = 0,000000), “Número de fases” (p-valor = 

0,015931) e “Custo diário da Sonda” (p-valor = 0,000628).  

O valor de r
2
alterou de (0,4530 -> 0,4499), conforme Tabela 5.14. 

 

Tabela 5.14 - Regressão linear para o campo “A”, desconsiderando-se as variáveis “% de 

Tempo Perdido”, “Índice Pluviométrico”, “Utilização de SHRP” e “Sonda Própria / 

Contratada” 

 
 Fonte: Dados coletados na pesquisa 

 

Deve ser destacado que, após as desconsiderações das variáveis “% de Tempo Perdido”, 

“Índice Pluviométrico”, “Utilização de SHRP” e “Sonda Própria / Contratada”, todas as 

p-value b

Profundidade final 0,000000 -0,807

Dias 0,000000 33,788

Exploração / Desenvolvimento da Produção 0,018435 -374,380

Vertical / Direcional 0,000000 358,259

Número de Fases 0,013311 112,666

Sonda Própria / Contratada 0,112708 69,203

Custo diário da Sonda 0,000167 0,009

p-value b

Profundidade final 0,000000 -0,846

Dias 0,000000 34,553

Exploração / Desenvolvimento da Produção 0,007087 -421,360

Vertical / Direcional 0,000000 361,512

Número de Fases 0,015931 109,797

Custo diário da Sonda 0,000628 0,008
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variáveis restantes apresentaram p-valor < 0,05 (“Profundidade” = 0,000000; “Dias” = 

0,000000; “Poço Exploratório/Desenvolvimento da Produção” = 0,007087; “Poço 

Vertical/Direcional” = 0,000000; “Fases” = 0,015931 e “Custo_diário_Sonda” = 0,000628). 

Assim sendo, o primeiro passo para a validação do modelo foi cumprido, pois todos os 

coeficientes foram significativos (p-valor < 0,05).  

O próximo passo deste processo é verificar a Normalidade dos resíduos. 

Para verificar esta Normalidade (dos resíduos), utilizou-se no STATISTICA o gráfico de 

probabilidade normal (Normal Probability Plot). Para atender os requisitos de Normalidade 

dos resíduos, os pontos devem estar distribuídos sobre a reta plotada. A Figura 5.18 mostra 

que isto não ocorreu com os dados trabalhados até este momento da regressão linear 

múltipla. 
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         Figura 5.18 - Gráfico de Probabilidade Normal (Normal Probability Plot) dos resíduos 

         Fonte: Dados coletados na pesquisa 

 

Nestes casos, o modelo prevê que sejam identificados os outliers para posterior remoção. 

Em Estatística, outlier, ou valor atípico, é uma observação que apresenta um grande 

afastamento das demais observações da série, ou é uma observação inconsistente. A 

existência de outliers implica, tipicamente, em prejuízos a interpretação dos resultados dos 

testes estatísticos aplicados às amostras. 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Estat%C3%ADstica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Consist%C3%AAncia_interna
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Existem vários métodos de identificação de outliers. Um dos métodos é o do escore z, ou 

do desvio-padrão. Neste método, considera-se outlier o registro que se encontra a uma 

determinada quantidade de desvios padrões da média. A quantidade destes desvios pode 

variar conforme o tamanho da amostra. 

Foram identificados inicialmente os 15 outliers que apresentaram maior desvio (registros 

137, 157, 379, 420, 425, 432, 434, 436, 437, 438, 441, 442, 443, 444 e 445), conforme 

Tabela 5.15.  

 

Tabela 5.15 - Regressão linear do campo “A”, com os valores observados, previstos, e os 15 

resíduos iniciais 

 
Fonte: Dados coletados na pesquisa 

 

A Tabela 5.16 mostra os novos valores de p-valor  após se desconsiderar estes 15 registros. 

O valor de r
2
 teve significativa melhoria, passando de 0,4499 para 0,8232. 

 

Tabela 5.16 - Regressão linear do campo “A” desconsiderando-se 15 poços com desvios 

significativos

 
 Fonte: Dados coletados na pesquisa 

 

                Resíduos Padrões

Caso   -5.  -4.  -3.  ±2.   3.   4.   5.

Valor 

Observado

Valor 

Calculado
Resíduo

     137 .    .    .    |    .    .    * 3.636,6 934,9 2.701,7

     157 .    .    .  * |    .    .    . 422,7 1.296,1 -873,5

     379 .    .    .  * |    .    .    . 923,9 1.791,6 -867,8

     420 .    .    .    |    .  * .    . 2.473,8 1.127,0 1.346,8

     425 .    .    .    |*   .    .    . 1.421,9 677,7 744,2

     432 .    .    .    |  * .    .    . 1.620,5 625,6 994,9

     434 .    .    .    |*   .    .    . 1.932,3 1.191,2 741,2

     436 .    .    .    |    .    .*   . 2.096,1 517,2 1.578,9

     437 .    .    .    |   *.    .    . 2.186,1 1.141,1 1.045,0

     438 .    .    .    |*   .    .    . 2.441,3 1.679,4 761,9

     441 .    .    .    |    .    . *  . 2.797,1 1.117,5 1.679,6

     442 .    .    .    |    .    .    * 3.021,0 556,4 2.464,6

     443 .    .    .    |    .    .    * 3.048,3 1.117,8 1.930,5

     444 .    .    .    |    .    .    * 3.762,0 896,0 2.866,0

     445 .    .    .    |    .    .    * 4.474,8 1.265,8 3.209,0

Minimo   .    .    .  * |    .    .    . 422,7 517,2 -873,5

Maximo   .    .    .    |    .    .    * 4.474,8 1.791,6 3.209,0

Média    .    .    .    |    .  * .    . 2.417,2 1.062,4 1.354,9

p-value b

Profundidade final 0,000000 -0,459

Dias 0,000000 31,356

Exploração / Desenvolvimento da Produção 0,003164 -172,072

Vertical / Direcional 0,000000 226,627

Número de Fases 0,055783 32,747

Custo diário da Sonda 0,000000 0,010

http://pt.wikipedia.org/wiki/Desvio-padr%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Amostra


Tese de Doutorado  PPGCEP / UFRN 

________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Max Simon Gabbay     91 

 

 

O passo seguinte foi identificar mais novos outliers, para posterior desconsideração na 

utilização da regressão. Os novos outliers identificados nesta etapa (acima de 4 desvios 

padrão) foram os registros 257, 433 e 439, conforme Tabela 5 .17 

 

Tabela 5.17 - Regressão linear do campo “A”, com os valores observados, previstos e os 3 

resíduos adicionais   

 
 Fonte: Dados coletados na pesquisa 

 

A Tabela 5.18 mostra os novos valores de p-valor  após se desconsiderar estes 18 registros. 

O valor de r
2
 teve pequena alteração, passando de 0,8232 para 0,8338. 

 

Tabela 5.18 - Regressão linear do campo “A” desconsiderando-se 18 poços com desvios 

significativos 

 
 Fonte: Dados coletados na pesquisa 

 

 

 

                Resíduos Padrões

Caso   -5.  -4.  -3.  ±2.   3.   4.   5.

Valor 

Observado

Valor 

Calculado
Resíduo

      86 .    .    .    *    .    .    . 361,6 643,6 -282,0

     103 .    .  * .    |    .    .    . 374,6 852,8 -478,2

     211 .    .    . *  |    .    .    . 485,4 844,7 -359,3

     257 *    .    .    |    .    .    . 568,3 1.243,9 -675,5

     276 .    .    .    |  * .    .    . 625,9 267,2 358,7

     302 .    .    .    |*   .    .    . 691,7 385,7 306,0

     307 .    .    .  * |    .    .    . 706,5 1.044,9 -338,4

     368 .    .    .    |    *    .    . 888,6 491,6 397,0

     401 .    .    .    |*   .    .    . 1.017,0 741,8 275,1

     427 .    .    .    |    *    .    . 1.464,8 1.050,0 414,7

     428 .    .    .    |    .  * .    . 1.502,2 1.010,1 492,1

     429 .    .    .    |    *    .    . 1.521,2 1.120,1 401,1

     431 .    .    .    |    *    .    . 1.612,1 1.192,5 419,6

     433 .    .    .    |    .    .    * 1.842,3 1.162,2 680,0

     439 .    .    .    |    .    .*   . 2.616,6 2.034,2 582,4

Minimo   *    .    .    |    .    .    . 361,6 267,2 -675,5

Maximo   .    .    .    |    .    .    * 2.616,6 2.034,2 680,0

Média    .    .    .    |*   .    .    . 1.100,3 977,3 123,0

p-value b

Profundidade final 0,000000 -0,427

Dias 0,000000 28,195

Exploração / Desenvolvimento da Produção 0,000105 -208,634

Vertical / Direcional 0,000000 227,145

Número de Fases 0,025553 35,033

Custo diário da Sonda 0,000000 0,011
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O passo seguinte foi identificar mais outliers, para posterior desconsideração quando da 

regressão. Os novos outliers identificados nesta etapa foram os registros 103, 211, 368, 427 e 

428, conforme Tabela 5.19. 

 

Tabela 5.19 - Regressão linear do campo “A”, com os valores observados, previstos e mais 5 

resíduos  adicionais  

 

 
Fonte: Dados coletados na pesquisa 

 

A Tabela 5.20 mostra os novos valores de p-valor  após se desconsiderar estes 23 registros. 

O valor de r
2
 teve significativa melhoria, passando de 0,8338 para 0,8522. 

 

 Tabela 5.20 - Regressão linear do campo “A” desconsiderando-se 23 poços com desvios 

significativos 

 
Fonte: Dados coletados na pesquisa 

 

 

 

                Resíduos Padrões

Caso   -5.  -4.  -3.  ±2.   3.   4.   5.

Valor 

Observado

Valor 

Calculado
Resíduo

      86 .    .    .    *    .    .    . 361,6 614,2 -252,6

     103 .    *    .    |    .    .    . 374,6 870,3 -495,7

     193 .    .    .    *    .    .    . 460,6 712,2 -251,5

     211 .    .    *    |    .    .    . 485,4 851,0 -365,6

     276 .    .    .    |   *.    .    . 625,9 268,7 357,2

     367 .    .    .    |*   .    .    . 887,7 625,5 262,2

     368 .    .    .    |    .*   .    . 888,6 496,3 392,3

     401 .    .    .    |*   .    .    . 1.017,0 747,1 269,9

     423 .    .    . *  |    .    .    . 1.366,2 1.701,3 -335,1

     424 .    .    .    |*   .    .    . 1.385,9 1.104,4 281,5

     426 .    .    .    |*   .    .    . 1.425,9 1.165,9 260,0

     427 .    .    .    |    . *  .    . 1.464,8 1.031,0 433,7

     428 .    .    .    |    .   *.    . 1.502,2 1.026,5 475,7

     429 .    .    .    |    *    .    . 1.521,2 1.140,5 380,7

     431 .    .    .    |    . *  .    . 1.612,1 1.191,5 420,6

Minimum  .    *    .    |    .    .    . 361,6 268,7 -495,7

Maximo   .    .    .    |    .   *.    . 1.612,1 1.701,3 475,7

Média         .    .    |*   .    .    . 1.028,5 885,7 142,8

p-value b

Profundidade final 0,000000 -0,418

Dias 0,000000 27,992

Exploração / Desenvolvimento da Produção 0,000053 -201,756

Vertical / Direcional 0,000000 220,340

Número de Fases 0,018085 34,391

Custo diário da Sonda 0,000000 0,012
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O passo seguinte foi identificar mais outliers, para posterior remoção. Os novos outliers 

identificados nesta etapa (acima de 3 desvios padrão) foram os registros 276, 406, 429, e 431, 

conforme Tabela 5.21. 

 

Tabela 5.21 - Regressão linear do campo “A”, com os valores observados, previstos e mais 4 

resíduos adicionais   

 
Fonte: Dados coletados na pesquisa 

 

A Tabela 5.22 mostra os novos valores de p-valor  após se desconsiderar estes 27 registros. 

O valor de r
2
 teve significativa melhoria, passando de 0,8522 para 0,8604. Fica também 

evidenciado que todos os coeficientes se tornaram significativos (p-valor menor do que 0,05).  

 

Tabela 5.22 - Regressão linear do campo “A” desconsiderando-se 27 poços com desvios 

significativos 

 
Fonte: Dados coletados na pesquisa 

 

Constata-se que o primeiro passo da validação do modelo de regressão linear foi cumprido, 

pois todos os coeficientes foram significativos.  

                Resíduos Padrões

Caso   -5.  -4.  -3.  ±2.   3.   4.   5.

Valor 

Observado

Valor 

Calculado
Resíduo

     193 .    .    .   *|    .    .    . 460,6 713,6 -253,0

     275 .    .    .    |*   .    .    . 620,5 378,6 241,9

     276 .    .    .    |    *    .    . 625,9 270,4 355,5

     290 .    .    .    *    .    .    . 665,7 893,6 -227,9

     302 .    .    .    |   *.    .    . 691,7 374,1 317,6

     367 .    .    .    |*   .    .    . 887,7 627,1 260,6

     391 .    .    .    |*   .    .    . 972,1 736,0 236,1

     401 .    .    .    | *  .    .    . 1.017,0 742,3 274,6

     406 .    .    .    |    *    .    . 1.059,8 714,6 345,3

     422 .    .    .    | *  .    .    . 1.354,7 1.074,5 280,2

     423 .    .    .*   |    .    .    . 1.366,2 1.697,6 -331,4

     424 .    .    .    | *  .    .    . 1.385,9 1.099,9 286,0

     426 .    .    .    | *  .    .    . 1.425,9 1.158,2 267,8

     429 .    .    .    |    . *  .    . 1.521,2 1.137,2 384,0

     431 .    .    .    |    .  * .    . 1.612,1 1.200,2 412,0

Minimo   .    .    .*   |    .    .    . 361,6 270,4 -331,4

Maximo   .    .    .    |    .  * .    . 1.612,1 1.697,6 412,0

Média    .    .    .    |*   .    .    . 1.025,4 863,9 161,5

p-value b

Profundidade final 0,000000 -0,426

Dias 0,000000 27,991

Exploração / Desenvolvimento da Produção 0,000001 -239,603

Vertical / Direcional 0,000000 225,686

Número de Fases 0,037446 28,950

Custo diário da Sonda 0,000000 0,011
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O próximo passo para a validação do modelo consiste na análise residual, ou seja, constatar 

se os resíduos tem distribuição normal, com média próxima de zero. A Tabela 5.23 evidencia 

que a média dos resíduos foi igual a zero, e, que, portanto, este requisito foi atendido. 

Tabela 5.23 - Média dos resíduos da regressão linear múltipla 

dos poços do campo “A” 

 
Fonte: Dados coletados na pesquisa 

 

Outro tipo de teste para se verificar a normalidade dos resíduos consiste em gerar o gráfico 

de probabilidade normal (Normal Probability Plot), e verificar se os pontos estão distribuídos 

sobre a reta plotada no gráfico. 

 A Figura 5.19 mostra que os requisitos deste teste foram atingidos. 

 
    Figura 5.19 - Campo “A” - Gráfico de Probabilidade Normal dos resíduos 

Registro no.
Valores

 Observados

Valores

Calculados
Residuos

411 1.097,41 893,58 203,82

412 1.139,03 902,58 236,45

413 1.152,78 1.250,24 -97,45

414 1.235,99 1.161,33 74,66

415 1.250,27 1.308,98 -58,71

416 1.261,43 1.188,20 73,23

417 1.280,98 1.028,87 252,11

418 1.296,87 1.098,34 198,53

419 1.338,73 1.072,82 265,91

421 1.350,45 1.498,23 -147,78

422 1.354,74 1.064,59 290,15

423 1.366,17 1.679,74 -313,57

424 1.385,88 1.117,50 268,38

426 1.425,92 1.151,42 274,51

430 1.581,30 1.410,41 170,89

435 2.040,61 1.934,13 106,48

440 2.713,79 2.595,06 118,73

Minimo 232,52 253,56 -313,57

Máximo 2.713,79 2.595,06 311,77

Média 580,34 580,34 0,00
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Ainda sobre normalidade dos resíduos, pode-se também, de forma complementar, efetuar 

um teste de hipótese para verificar aderência à distribuição Normal.  

O software STATISTICA disponibiliza os testes de normalidade desejados, tais como o 

Kolmogorov-Smirnov & Lilifors test for normality e o Shapiro-Wilk’s W test, conforme pode 

observado na Figura 5.20, e que mostra quantos resíduos ficaram em cada intervalo, sendo 

que no eixo x encontram-se as faixas, e no eixo y as quantidades observadas em cada faixa. 

Os resíduos são categorizados para que possa ser feito o comparativo entre a curva da 

Normal e o histograma dos resíduos. A massa de dados deste estudo atendeu aos requisitos 

de normalidade dos resíduos.      

          

 
             Figura 5.20 - Campo “A” - Teste de hipótese para verificar aderência à distribuição Normal 

             Fonte: Dados coletados na pesquisa 
 

 

Existem ainda inúmeros testes para analisar a variabilidade dos resíduos, com o objetivo de 

se verificar se esta variabilidade é constante. Para tal, são utilizados gráficos de dispersão. Os 

resíduos devem ter comportamento aleatório, ou seja, sem tendência.  

Um dos gráficos que se plota é o de resíduos versus as variáveis independentes. 
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A Figura 5.21 mostra o comportamento dos resíduos versus a variável independente 

Profundidade, onde se pode constatar que os resíduos tem comportamento aleatório, sem 

tendência. 

 

 
Figura 5.21 - Campo “A” - Distribuição dos resíduos versus a variável profundidade       

Fonte: Dados coletados na pesquisa 

 

A Figura 5.22 mostra o comportamento dos resíduos versus a variável independente 

Número de dias, onde se pode constatar que os resíduos têm comportamento aleatório, sem 

tendência também em relação a esta variável. 

 

 

 

 
   Figura 5.22 - Campo “A” - Distribuição dos resíduos versus  Número de dias          

                    Fonte: Dados coletados na pesquisa  
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A Figura 5.23 mostra o comportamento dos resíduos versus a variável independente 

Exploratório / Desenvolvimento da Produção. Da mesma, pode-se constatar que os resíduos 

também tem comportamento aleatório, sem tendência também em relação a esta variável. 
 
 

 
Figura 5.23 - Campo “A” - Distribuição dos resíduos versus  Exploratório / DP      

Fonte: Dados coletados na pesquisa 

 

A Figura 5.24 mostra o comportamento dos resíduos versus a variável independente 

Vertical / Direcional. Da mesma, pode-se constatar que os resíduos tem comportamento 

aleatório, sem tendência também em relação a esta variável. 

 
Figura 5.24 - Campo “A” - Distribuição dos resíduos versus Vertical / Direcional                                                                

              Fonte: Dados coletados na pesquisa 
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A Figura 5.25 mostra o comportamento dos resíduos versus a variável independente 

Número de fases. Da mesma, pode-se constatar que os resíduos tem comportamento 

aleatório, sem tendência também em relação a esta variável. 
 

 
 Figura 5.25 - Campo “A” - Distribuição dos resíduos versus Número de fases           

 Fonte: Dados coletados na pesquisa 

 

A Figura 5.26 mostra o comportamento dos resíduos versus a variável independente Custo 

diário da Sonda. Da mesma, pode-se constatar que os resíduos tem comportamento aleatório, 

sem tendência também em relação a esta variável. 
 

 

  

 
 Figura 5.26 - Campo “A” - Distribuição dos resíduos versus a variável Custo diário da Sonda           

Fonte: Dados coletados na pesquisa 
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Outra maneira adicional de se verificar a variabilidade dos resíduos é através do gráfico que 

plota os resíduos versus os valores previstos. A Figura 5.27 mostra o comportamento da 

distribuição dos resíduos versus os valores previstos. 

 

 
 Figura 5.27 - Campo “A” - Distribuição dos resíduos versus os valores previstos 

 Fonte: Dados coletados na pesquisa 

Outra maneira adicional de se verificar a variabilidade dos resíduos é através do gráfico que 

plota os resíduos versus os valores observados. A Figura 5.28 mostra o comportamento da 

distribuição dos resíduos versus os valores observados. 

 

 
 Figura 5.28 - Campo “A” - Distribuição dos resíduos versus os valores observados 
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Como uma verificação extra de adequacidade do modelo, foi gerado um gráfico contendo 

os valores observados versus os valores previstos. Referido gráfico deve mostrar uma 

diagonal crescente, indicando que os valores previstos pelo modelo estão coincidindo com os 

valores observados. A Figura 5.29 mostra os valores observados versus os valores previstos.   

             

 
Figura 5.29 - Campo “A” - Valores observados versus os valores previstos. 

Fonte: Dados coletados na pesquisa 

Finalizando, após todas as simulações já detalhadas, chegou-se a equação do Custo por 

metro para este campo, conforme a seguir: 

Custo/metro (US$/m) = (596,711260) + (-0,426095 x Prof. do poço) +  (27,990651 x 

Número de dias do poço +  (-239,603450 x (Exploratório=0 ou Desenvolvimento da 

Produção=1)) +  (225,686013 x (Vertical = 0 ou Direcional = 1)) +  (28,949903 x Número de 

fases) + (0,010554 x Custo diário da Sonda).                                                    (Equação 5.1) 

Os sinais dos coeficientes da equação, na maioria dos casos fornecem uma primeira 

verificação da veracidade dos resultados. Se os sinais dos coeficientes não obedecem a um 

padrão esperado e as variáveis são estatisticamente significantes, tornam-se necessárias 

análises mais investigativas. 

É de se esperar que poços de Desenvolvimento da Produção, por levarem menos tempo para 

ser perfurado e menor risco potencial envolvido tenham o custo/metro menor do que os 

poços Exploratórios. Assim sendo, o sinal negativo deste coeficiente está alinhado à 

realidade. Da mesma forma, a análise do sinal positivo diante da variável Direcional está 

coerente com o registrado na literatura, pois, poços Direcionais custam mais do que poços 
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Verticais. Foi feita análise do sinal de todos os coeficientes, e constatou-se que não há 

incoerência para nenhuma das variáveis da equação. 

Dada a validade estatística já verificada para a equação construída, ou seja, constatando-se 

que o modelo atendeu a todos os pressupostos de um Modelo de Regressão Linear Múltipla, 

pode-se concluir que o Modelo construído explica 86,04 % da variabilidade total existente no 

custo por metro deste Campo, pois o Coeficiente de Determinação (r
2
) foi de 0,8604. Deve 

ser lembrado que o Coeficiente de Determinação r
2
 é um resultado adicional ao Modelo de 

Regressão, e serve somente para o usuário final do Modelo avaliar se é aceitável o grau de 

explicação dada pela equação construída. Este Coeficiente não serve como critério de 

validação estatística do Modelo, pois se pode ter um determinado Modelo que atendeu a 

todas as suposições, ou seja, tenha sido validado estatisticamente, mas não explique um 

percentual de variabilidade da variável de interesse que seja satisfatório para o estudo, ou 

seja, tenha um valor de r
2
 baixo. A Tabela 5.24 mostra um quadro resumo dos 32 poços 

desconsiderados nesta análise. Dentre as variáveis disponibilizadas, está o custo/metro real e 

o custo/metro calculado pela fórmula obtida, bem como a diferença entre estas duas 

variáveis.    
 

       Tabela 5.24 - Detalhamento dos 27 poços do campo “A” que foram desconsiderados na análise.  

 
           Fonte: Dados coletados na pesquisa 

US$ / 

metro

REAL

Prof

(m)
Dias 

EXP=0

DP=1

Vert=0

Direc=1

Nº 

Fases

SHRP

Não=0

Sim=1

% 

Tempo 

Perdido

Ind 

Pluv 

Sonda 

Própria=0

Contr=1

US$ / 

metro 

CALC

US$ 

Metro

(Calc - 

Real)

374,6 750 14,4 1 0 1 1 40,0 0,0 1 850,7 476,1

3.636,6 810 11,8 1 1 1 0 20,1 0,0 1 785,1 -2.851,5

422,7 831 10,8 1 1 1 0 11,8 67,5 0 1.323,5 900,8

485,4 748 11,4 1 1 1 0 13,2 0,0 1 841,3 355,9

568,3 941 10,0 1 1 2 0 5,0 67,5 0 1.284,6 716,3

625,9 1.090 9,6 1 0 1 1 2,1 66,5 1 271,6 -354,2

888,6 714 8,7 1 0 1 0 34,8 13,1 1 492,8 -395,8

923,9 1.711 65,3 1 0 2 0 69,2 203,4 0 1.733,6 809,8

1.059,8 733 12,0 1 0 1 1 11,0 17,7 0 699,7 -360,1

2.473,8 633 12,4 1 1 1 0 26,7 0,0 1 907,2 -1.566,6

1.421,9 753 13,5 1 0 1 0 44,0 53,3 1 628,2 -793,7

1.464,7 762 18,7 1 1 1 1 34,2 0,0 1 1.021,1 -443,6

1.502,2 672 12,3 1 1 1 0 18,5 103,6 0 1.008,7 -493,5

1.521,2 788 15,0 1 1 2 0 12,3 4,7 0 1.112,9 -408,3

1.612,1 1.741 35,3 1 0 3 0 22,8 104,8 1 1.151,0 -461,2

1.620,5 1.017 20,4 1 0 1 1 27,2 373,5 1 614,5 -1.006,0

1.842,3 820 16,8 1 1 2 0 17,6 4,7 0 1.150,0 -692,3

1.932,3 625 11,5 1 1 1 0 25,1 103,6 0 1.007,8 -924,6

2.096,1 727 10,5 1 0 1 1 35,6 0,0 1 445,8 -1.650,3

2.186,1 370 15,8 1 0 2 1 62,6 0,0 1 815,9 -1.370,2

2.441,3 766 25,0 1 1 2 0 40,5 0,0 0 1.399,1 -1.042,1

2.616,6 1.455 66,8 1 0 2 1 33,9 233,2 1 1.863,1 -753,6

2.797,1 634 12,6 1 1 1 0 4,1 17,7 1 890,9 -1.906,2

3.021,0 565 7,6 1 0 1 1 25,1 0,0 1 435,6 -2.585,4

3.048,3 628 12,3 1 1 1 0 31,6 0,0 1 892,4 -2.155,9

3.762,0 810 10,7 1 1 1 0 17,7 43,2 1 752,7 -3.009,3

4.474,8 749 16,0 1 1 2 0 7,6 0,0 1 991,7 -3.483,1
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5.1.3.1 - Validação da fórmula encontrada       

Com o objetivo de se averiguar a representatividade da fórmula deduzida em relação aos 

valores oficiais obtidos a partir da base de dados oficial da empresa, foi calculado o 

custo/metro de cada poço para o período estudado (2006 a 2011). A seguir, multiplicando-se 

este valor pela profundidade de cada poço, calculou-se o custo total de cada poço. Somando-

se os valores totais de todos os poços através da fórmula, chega-se a um custo total de 252,62 

US$MM, que, comparado com o custo real obtido da base de dados (270,65 US$MM) dá um 

desvio a menor de 6,66 %. A Tabela 5.25 mostra um detalhamento de alguns poços deste 

campo. Considerando-se os riscos e as inúmeras incertezas das atividades que envolvem a 

perfuração de poços, este desvio é considerado como muito bom dentro da área de petróleo.  

 

  

Tabela 5.25 - Custo total real de perfuração versus custo total calculado dos poços do campo “A”, 2006 a 2011 

 
Fonte: Dados coletados na pesquisa 

 

Como o modelo e a fórmula foram idealizados a partir dos dados de poços para o período 

2006 a 2011, decidiu-se verificar se esta fórmula também seria aplicável para os poços 

perfurados apenas no ano de 2012. 

 

 

-6,66%

TOTAL 270.658.321 252.624.121 -18.034.199

Prof

(m)
Dias 

EXP=0

DP=1

Vert=0

Direc=1

Nº 

Fases

SHRP

Não=0

Sim=1

% 

Tempo 

Perdido

Ind 

Pluv 

Sonda 

Própria=0

Contr=1

US$

REAL

US$

CALC

US$

(Calc - 

Real)

753,0 7,6 1 0 1 1 7,4 30,0 1 175.087 278.895 103.808

758,0 6,6 1 0 1 0 21,6 0,0 1 180.634 329.273 148.639

947,0 7,1 1 0 1 0 7,6 0,0 0 227.983 295.794 67.811

842,0 5,0 1 0 1 0 1,7 11,0 0 207.938 243.650 35.712

912,0 6,1 1 0 1 1 0,3 18,8 1 226.557 231.245 4.688

814,0 4,6 1 0 1 0 1,8 11,0 0 206.780 237.190 30.409

763,0 5,4 1 0 1 0 1,9 0,0 1 201.609 296.862 95.253

796,0 8,8 1 0 1 1 14,4 212,1 1 213.280 307.054 93.774

771,0 7,5 1 0 1 1 4,7 0,0 1 206.763 282.036 75.273

758,0 8,5 1 0 1 1 6,7 18,8 1 207.200 291.442 84.242

756,0 6,8 1 0 1 1 2,6 30,0 1 206.997 263.169 56.171

752,0 8,1 1 0 2 1 1,9 30,0 1 208.577 310.701 102.124

755,0 9,2 1 0 2 1 20,3 30,0 1 209.445 335.630 126.185

752,0 7,5 1 0 1 1 12,8 343,7 1 208.716 238.437 29.720

1.139,0 7,9 1 0 2 0 11,8 35,6 0 317.702 322.124 4.422

803,0 6,9 1 0 1 1 4,5 18,8 1 224.388 256.823 32.435

797,0 8,9 1 0 1 1 0,6 343,7 1 223.487 371.083 147.596

715,0 8,0 1 0 2 1 4,2 0,0 1 202.093 310.569 108.476

850,0 7,2 1 0 1 1 1,4 0,0 1 240.362 268.942 28.580

950,0 9,3 1 0 1 1 8,0 6,8 1 269.119 286.901 17.782

728,0 6,4 1 0 1 0 2,6 0,0 0 206.800 297.477 90.677
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A Tabela 5.26 mostra que, considerando-se apenas o ano de 2012, o valor real (da base de 

dados) foi de 24,07 US$MM, enquanto que o valor calculado pela fórmula foi de 22,66 

US$MM, com uma diferença a menor de 5,87 % em relação ao valor real da base de dados, 

ou seja, a fórmula deduzida leva a um custo total estimado de perfuração apenas 5,87 % a 

menor do que o custo real (a partir da base de dados). Considerando-se os riscos e as 

inúmeras incertezas das atividades que envolvem a perfuração de poços, este desvio é 

considerado como muito bom dentro da área de petróleo.  

 

Tabela 5.26 - Custo total real de perfuração versus custo total calculado de todos os poços do campo “A”, 

apenas no ano de 2012  

 
 

5.1.3.2 - Impacto das diversas variáveis no custo total final de um poço típico de 900 m                                  

Considerando-se todos os poços perfurados neste campo, e desconsiderando-se os 27 poços 

considerados como outliers, a profundidade média é de 895,8 metros, e a duração média é de 

12,7 dias. Para efeito do impacto das diversas variáveis no custo final do poço, 

consideraremos nesta análise um poço fictício de 900 metros neste campo.  

Reescrevemos a seguir a fórmula encontrada para este campo: 

-5,87%

TOTAL 24.078.489 22.665.817 -1.457.047

Prof

(m)
Dias 

EXP=0

DP=1

Vert=0

Direc=1

Nº 

Fases

SHRP

Não=0

Sim=1

% 

Tempo 

Perdido

Ind 

Pluv 

Sonda 

Própria=0

Contr=1

US$

REAL

US$

CALC

US$

(Calc - 

Real)

903,0 24,8 1 1 1 0 45,5 21,0 1 1.383.814 989.524 -394.290

854,0 13,6 1 1 1 0 6,0 21,0 1 626.632 686.233 59.601

900,0 16,9 1 1 1 0 33,0 50,9 0 956.704 965.044 8.340

809,0 10,7 1 1 1 0 20,3 50,9 0 636.144 759.195 123.051

1.699,0 34,9 1 0 3 0 26,4 22,8 0 2.001.068 1.755.889 -245.178

1.780,0 31,1 1 0 3 0 27,8 0,6 0 1.733.287 1.570.442 -162.845

888,0 12,9 1 1 1 0 3,1 50,9 1 632.664 681.072 48.408

861,0 11,3 1 1 1 0 3,1 50,9 1 507.341 630.103 122.762

1.023,0 19,4 1 1 2 0 18,4 0,0 0 1.183.771 1.063.786 -119.986

797,0 9,4 1 0 1 0 4,9 0,0 0 362.833 409.349 46.516

712,0 6,3 1 0 1 0 7,9 0,0 0 338.128 329.615 -8.514

924,0 16,3 1 1 1 0 23,7 0,0 1 700.291 763.254 62.963

733,0 6,9 1 0 1 0 5,4 0,0 0 379.258 345.601 -33.657

1.134,0 17,6 1 1 2 0 7,5 0,0 0 1.085.779 1.102.180 16.401

717,0 7,9 1 0 1 0 20,0 0,0 0 399.960 362.597 -37.364

1.702,0 26,4 1 0 3 0 8,6 7,3 0 1.966.882 1.275.501 -691.382

875,0 13,7 1 1 1 0 18,0 8,8 1 863.402 748.717 -114.686

780,0 14,2 1 1 1 0 36,8 8,8 1 626.829 662.250 35.421

856,0 6,5 1 0 1 0 3,8 8,8 0 356.509 343.899 -12.610

713,0 7,4 1 0 1 0 18,8 8,8 0 344.062 348.603 4.541

772,2 7,4 1 0 1 0 5,3 8,8 0 306.531 356.268 49.737

740,0 8,8 1 0 1 0 11,0 7,3 0 337.828 382.203

1.124,0 28,0 1 1 2 0 23,3 7,5 1 1.077.852 1.233.116 155.265

1.794,0 36,0 1 0 3 0 24,9 5,9 1 1.547.575 1.584.471 36.896

678,0 10,3 1 1 1 0 21,3 5,9 0 477.616 566.052 88.437

787,0 9,6 1 0 1 0 28,3 5,9 0 435.441 427.284 -8.156

730,0 11,5 1 1 1 0 33,0 7,5 0 524.712 617.982 93.270

975,0 20,4 0 0 2 0 16,8 0,0 1 1.243.075 1.023.094 -219.981

726,0 7,3 1 0 1 0 3,5 0,0 0 667.015 351.615 -315.400

732,0 6,2 1 0 1 0 5,0 0,0 0 375.487 330.880 -44.607
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Custo/metro (US$/m) = (596,711260) + (-0,426095 x Prof. do poço) +  (27,990651 x 

Número de dias do poço +  (-239,603450 x (Exploratório=0 ou Desenvolvimento da 

Produção=1)) +  (225,686013 x (Vertical = 0 ou Direcional = 1)) +  (28,949903 x Número de 

fases) + (0,010554 x Custo diário da Sonda).                                                    (Equação 5.2) 

Ao se analisar a equação que representa este modelo, temos que o coeficiente angular é de 

596,7 US$/metro. Assim sendo, temos que o impacto inicial no custo total é de 537,0 US$ 

mil. 

Segundo a equação, a profundidade impacta o custo/metro em (-0,4260) US$/ metro. Assim 

sendo, considerando-se a profundidade de 900 metros, o impacto da profundidade no custo 

total do poço é de – 345,1 US$ mil. 

O coeficiente que detalha o custo/metro em função do número de dias é (27,9906 x número 

de dias do poço). Assim sendo, para um poço de 11 dias, teremos um incremento no custo 

final do poço em 277,1 US$ mil. Se o poço durar 12 dias, o novo custo incremental será de 

302,3 US$ mil. Neste contexto, cada dia adicional aumenta o custo final do poço em 25,2 

US$ mil. 

A seguir, foi analisado o impacto no custo final do poço, em função do mesmo ser 

Exploratório ou de Desenvolvimento da Produção. O coeficiente que detalha o custo/metro 

em função desta variável é (-239,60 x (Exploratório=0 ou Desenvolvimento da 

Produção=1)).  Considerando-se o poço de 900 metros, temos que se o mesmo for 

Exploratório o valor final do poço aumentará em +215,6 US$ mil em relação a um poço de 

Desenvolvimento da Produção. 

A seguir, foi analisado o impacto no custo final do poço, em função do mesmo ser Vertical 

ou Direcional. O coeficiente que detalha o custo/metro em função desta variável é (225,68 x 

(Vertical = 0 ou Direcional = 1)). Considerando-se o poço de 900 metros, temos que se o 

mesmo for Direcional o valor final do poço aumentará em + 203,1 US$ mil.  

O coeficiente que detalha o custo/metro em função do número de fases é (28,94 x número 

de fases). Considerando-se o poço de 900 metros, temos que o custo total (em US$ mil) será 

de 26,10 x número de fases do poço (1, 2 ou 3).  

Assim sendo, para um poço de 1 fase, tem-se um incremento no valor final do poço em 26,1 

US$ mil. Se o poço tiver 2 fases, o incremento no valor final será de 52,1 US$ mil. Conclui-

se que cada fase adicional aumenta o custo final do poço em 26,1 US$ mil. 
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O coeficiente que detalha o custo/metro em função do custo diário da sonda é (0,0105 x 

custo diário da sonda).  Considerando-se o poço de 900 metros, temos que o custo total (em 

US$ mil) será igual a 0,00945 x Custo diário da Sonda (US$/d). 

Assim sendo, para um poço com um custo diário de sonda de 10.000 US$/dia, teremos um 

incremento no valor final do poço em 94,5 US$ mil. Se o poço for perfurado com uma sonda 

com custo diário de 15.000 US$/dia, o incremento no valor final será de 141,8 US$ mil. Cada 

incremento de 5.000 US$/dia no custo diário da sonda leva a um incremento de 47,3 US$ mil 

no valor final do poço.   

Assim sendo, considerando-se as variáveis analisadas neste exercício, o custo total do poço 

pode variar de 590 US$ mil (no caso hipotético de 11 dias, poço tipo DP, Vertical, 1 fase e 

sonda com custo de 10.000 US$/dia) a 1.232 US$ mil (no caso hipotético de 13 dias, poço 

tipo Exploratório, Direcional, 4 fases e sonda com custo de 20.000 US$/dia), conforme 

Figura 5.30.  

 

 

 
Figura 5.30 - Impacto das variáveis independentes no custo total de perfuração de um poço de 900 metros no 

campo “A” 

Fonte: Dados coletados na pesquisa  
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5.1.3.3 - Impacto das diversas variáveis no Custo Total final de um poço de 1.200 m  

Segundo a equação, a profundidade impacta o custo/metro em (-0,4260) US$/ metro. Assim 

sendo, para este poço de 1.200 metros, o impacto da profundidade no custo total do poço é de 

US$ mil - 614. 

O coeficiente que detalha o custo/metro em função do número de dias é (27,9906 x número 

de dias do poço). Assim sendo, para um poço de 13 dias, teremos um incremento no valor 

final do poço em 437 US$ mil. Se o poço durar 14 dias, o novo valor será de 470 US$ mil. 

Cada dia adicional aumenta o custo final do poço em 33,6 US$ mil. 

A seguir, analisaremos o impacto no custo final do poço, em função do mesmo ser 

Exploratório ou de Desenvolvimento da Produção. O coeficiente que detalha o custo/metro 

em função desta variável é (-239,60 x (Exploratório=0 ou Desenvolvimento da 

Produção=1)). Considerando-se o poço de 1.200 metros, temos que se o mesmo for 

Exploratório o valor final do poço aumentará em +288 US$ mil. 

A seguir, analisaremos o impacto no custo final do poço, em função do mesmo ser Vertical 

ou Direcional. O coeficiente que detalha o custo/metro em função desta variável é (225,68 x 

(Vertical = 0 ou Direcional = 1)). Considerando-se o poço de 1.200 metros, temos que se o 

mesmo for Direcional o valor final do poço aumentará em + 271 US$ mil em relação a um 

poço de Desenvolvimento da Produção. 

O coeficiente que detalha o custo/metro em função do número de fases é (28,94 x número 

de fases). Considerando-se o poço de 1.200 metros, temos que o custo total será de US$ mil 

34,7 x número de fases do poço (1, 2, ou 3). 

Assim sendo, para um poço de 1 fase, teremos um incremento no valor final do poço em 

US$ mil 34,7. Se o poço tiver 2 fases, o incremento no valor final será de 69,5 US$ mil. 

Conclui-se que cada fase adicional aumenta o custo final do poço em 34,7 US$ mil. 

O coeficiente que detalha o custo/metro em função do custo diário da sonda é (0,0105 x 

custo diário da Sonda).  Considerando-se o poço de 1.200 metros, temos que o custo total 

será igual a 0,0105 x custo diário da Sonda (em US$MM). 

Assim sendo, para um poço com um custo diário de sonda de 10.000 US$/dia, teremos um 

incremento no valor final do poço em 126,0 US$ mil. Se o poço for perfurado com uma 

sonda com custo diário de 15.000 US$/dia, o incremento no valor final será de 189,0 US$ 

mil. Cada incremento de 5.000 US$/dia no Custo diário da Sonda leva a um incremento de 

63,0 US$ mil no valor final do poço.   
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Assim sendo, considerando-se as variáveis analisadas neste exercício, o custo total do poço 

pode variar de 700 US$ mil (no caso hipotético de 13 dias, poço tipo DP, Vertical, 1 fase e 

sonda com custo de 10.000 US$/dia) a 1.556 US$ mil (no caso hipotético de 15 dias, poço 

tipo Exploratório, Direcional, 4 fases e sonda com custo diário de 30.000 US$/dia), conforme 

Figura 5.31. 
    

 
Figura 5.31 - Impacto das variáveis independentes no custo total de perfuração de um poço de 1.200 metros no 

campo “A” 

Fonte: Dados coletados na pesquisa 

  

A Tabela 5.27 mostra um quadro resumo da variação do custo total de perfuração de um 

poço do campo “A” ao se alterar sua profundidade ao alterar a profundidade do poço de 900 

metros para 1.200 metros. Para poços de 11 dias, esta alteração causa um incremento de 92 

US$mil, e para poços de 13 dias, o incremento é de 109 US$mil. O impacto da alteração da 

profundidade incrementa o custo de poços Exploratórios em 72 US$mil. Ainda da tabela, 

percebe-se que o impacto da variação da profundidade impacta 68 US$mil em poços 

Direcionais.  

Considerando-se todas as variáveis do estudo, a variação da profundidade impacta em 43 

US$ mil no melhor cenário, e em 257 US$mil no pior cenário. 
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     Tabela 5.27 - Quadro comparativo dos impactos das variáveis com a variação da profundidade - campo “A”  

 
      Fonte: Dados coletados na pesquisa 

 

  

900 mts 1.200 mts 1.200 - 900 mts cada 100 mts

Custo total

em US$ mil

Custo total

em US$ mil

Diferença 

(US$ mil)

Diferença

 (US$ mil)

Valor inicial 537 716 179 60

Profundidade (metros) -345 -614 -268 -89

11 dias 277 369 92 31

12 dias 302 403 101 34

13 dias 327 437 109 36

cada dia 25 34 8 3

Desenvolvimento da Produção 0 0 0 0

Exploratório 216 288 72 24

Vertical 0 0 0 0

Direcional 203 271 68 23

1 fase 26 35 9 3

2 fases 52 69 17 6

3 fases 78 104 26 9

4 fases 104 139 35 12

cada fase 26 35 9 3

Sonda 10.000 US$/dia 95 126 32 11

Sonda 15.000 US$/dia 142 189 47 16

Sonda 20.000 US$/dia 189 252 63 21

melhor cenário 590 633 43 14

pior cenário 1.231 1.489 257 86
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5.1.4 Campo “A” - análise através da Metodologia de Superfície de Resposta  

A Figura 5.32 mostra a curva de Superfície de Resposta contemplando as variáveis 

independentes profundidade e dias, versus a variável dependente custo/metro. Da mesma 

pode-se observar que, à medida que a profundidade variou de 700 m para 1.800 m, o 

custo/metro médio passou de 999,3 US$/m para 530,7 US$/m, apresentando portanto uma 

variação de - 468,7 US$/m.  

Observa-se também que à medida que o número de dias variou de 17 dias para 29 dias, o 

custo/metro médio passou de 597,1 US$/m para 932,9 US$/m, apresentando portanto uma 

variação de + 335,9 US$/m. 

Portanto, o custo/metro médio apresentou maior variação absoluta diante da variável 

profundidade do que em relação a variável dias. 

 A mesma Figura 5.32 evidencia que a região que apresentou o menor custo/metro foi a de 

maior profundidade e menor número de dias. 

O comportamento do custo/metro obtido a partir da Superfície de resposta está alinhado à 

equação de custo/metro desenvolvida para este campo, na qual fica evidenciado que quanto 

maior a profundidade, menor o custo por metro, e, quanto maior o número de dias, maior o 

custo/metro. 

 

 
Figura 5.32 - Campo “A” - Superfície de Resposta - interação entre as variáveis 

profundidade, dias de perfuração e o custo/metro 

Fonte: Dados coletados na pesquisa 

 

 

Área de menor custo

- Maior profundidade

- Menor número de dias

Profundidade 

x 

Número de dias
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A Figura 5.33 mostra a curva de Superfície de resposta contemplando as variáveis 

independentes profundidade e número de fases, versus a variável dependente custo/metro. 

Da mesma pode-se observar que, à medida que a profundidade variou de 700 m para 1.800 

m, o custo/metro médio passou de 999,3 US$/m para 530,7 US$/m, apresentando, portanto 

uma variação de - 468,7 US$/m. 

Observa-se também que à medida que o número de fases variou de 1 para 2, o custo/metro 

médio passou de 750,5 US$/m para 779,5 US$/m, apresentando portanto uma variação de + 

28,9 US$/m. 

Portanto, o custo/metro médio apresentou maior variação absoluta diante da variável 

profundidade do que em relação a variável número de fases. 

 A mesma Figura 5.33 evidencia que a região que apresentou o menor custo/metro foi a de 

maior profundidade e menor número de fases. 

O comportamento do custo/metro obtido a partir da Superfície de resposta está alinhado à 

equação de custo/metro desenvolvida para este campo, na qual fica evidenciado que quanto 

maior a profundidade, menor o custo por metro, e, quanto maior o número de fases, maior o 

custo/metro. 

 

 

 
                    Figura 5.33 - Campo “A” - Superfície de Resposta - interação entre as variáveis profundidade,   

                    número de fases e o custo/metro 

                  Fonte: Dados coletados na pesquisa 
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A Figura 5.34 mostra a curva de Superfície de resposta contemplando as variáveis 

independentes profundidade e Custo diário da Sonda, versus a variável dependente 

custo/metro. 

Da mesma pode-se observar que, à medida que a profundidade variou de 700 m para 1.800 

m, o custo/metro médio passou de 999,3 US$/m para 530,7 US$/m, apresentando, portanto 

uma variação de - 468,7 US$/m. 

Observa-se também que à medida que o Custo diário da Sonda variou de 13.000 US$/d para 

35.000 US$/d, o custo/metro médio passou de 648,9 US$/m para 881,1 US$/m, apresentando 

portanto uma variação de + 232,2 US$/m. 

Portanto, o custo/metro médio apresentou maior variação absoluta diante da variável 

profundidade do que em relação a variável Custo diário da Sonda. 

 A mesma Figura 5.34 evidencia que a região que apresentou o menor custo/metro foi a de 

maior profundidade e menor Custo diário da Sonda. 

O comportamento do custo/metro obtido a partir da Superfície de resposta está alinhado à 

equação de custo/metro desenvolvida para este campo, na qual fica evidenciado que quanto 

maior a profundidade, menor o custo por metro, e, quanto maior o custo diário da sonda, 

maior o custo/metro. 

 
     Figura 5.34 - Campo “A” - Superfície de Resposta - interação entre as variáveis  

     profundidade,    custo diário da sonda e o custo/metro 

     Fonte: Dados coletados na pesquisa 
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A Figura 5.35 mostra a curva de Superfície de resposta contemplando as variáveis 

independentes dias e número de fases, versus a variável dependente custo/metro. 

Da mesma pode-se observar que, à medida que o número de dias variou de 17 dias para 29 

dias, o custo/metro médio passou de 597,1 US$/m para 932,9 US$/m apresentando portanto 

uma variação de + 335,9 US$/m. 

Observa-se também que à medida que o número de fases variou de 1 para 2, o custo/metro 

médio passou de 750,5 US$/m para 779,5 US$/m, apresentando portanto uma variação de + 

28,9 US$/m. 

Portanto, o custo/metro médio apresentou maior variação absoluta diante da variável dias 

do que em relação a variável número de fases. 

 A mesma Figura 5.35 evidencia que a região que apresentou o menor custo/metro foi a de 

menor número de dias e menor número de fases. 

O comportamento do custo/metro obtido a partir da Superfície de resposta está alinhado à 

equação de custo/metro desenvolvida para este campo, na qual fica evidenciado que quanto 

maior o número de fases, maior o custo por metro, e, quanto maior o número de dias, maior o 

custo/metro. 

 

 
      Figura 5.35 - Campo “A” - Superfície de Resposta - interação entre as variáveis dias,  

       número de fases e o custo/metro 

      Fonte: Dados coletados na pesquisa 
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A Figura 5.36 mostra a curva de Superfície de resposta contemplando as variáveis 

independentes dias e Custo diário da Sonda, versus a variável dependente custo/metro. 

Da mesma pode-se observar que, à medida que o número de dias variou de 17 dias para 29 

dias, o custo/metro médio passou de US$/m 597,1 para US$/m 932,9 apresentando portanto 

uma variação de US$/m + 335,9. 

Observa-se também que à medida que o Custo diário da Sonda variou de 13.000 US$/d para 

35.000 US$/d, o custo/metro médio passou de 648,9 US$/m para 881,1 US$/m, apresentando 

portanto uma variação de + 232,2 US$/m. 

Portanto, o custo/metro médio apresentou maior variação absoluta diante da variável dias 

do que em relação a variável Custo diário da Sonda. 

 A mesma Figura 5.36 evidencia que a região que apresentou o menor custo/metro foi a de 

menor número de dias e menor Custo diário da Sonda. 

O comportamento do custo/metro obtido a partir da Superfície de resposta está alinhado à 

equação de custo/metro desenvolvida para este campo, na qual fica evidenciado que quanto 

maior o número de dias, maior o custo por metro, e, quanto maior o custo diário da sonda, 

maior o custo/metro. 

 

 
       Figura 5.36 - Campo “A” - Superfície de Resposta - interação entre as variáveis dias,   

       custo diário da sonda e o custo/metro 

      Fonte: Dados coletados na pesquisa 
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A Figura 5.37 mostra curva de Superfície de resposta contemplando as variáveis 

independentes número de fases e Custo diário da Sonda, versus a variável dependente 

custo/metro. 

Da mesma pode-se observar que, à medida que o número de fases variou de 1 para 2, o 

custo/metro médio passou de 750,5 US$/m para 779,5 US$/m, apresentando portanto uma 

variação de + 28,9 US$/m. 

Observa-se também que à medida que o Custo diário da Sonda variou de 13.000 US$/d para 

35.000 US$/d, o custo/metro médio passou de 648,9 US$/m para 881,1 US$/m, apresentando 

portanto uma variação de + 232,2 US$/m. 

Portanto, o custo/metro médio apresentou maior variação absoluta diante da variável Custo 

diário da Sonda do que em relação a variável número de fases. 

 A mesma Figura 5.37 evidencia que a região que apresentou o menor custo/metro foi a de 

menor número de fases e menor Custo diário da Sonda. 

O comportamento do custo/metro obtido a partir da Superfície de resposta está alinhado à 

equação de custo/metro desenvolvida para este campo, na qual fica evidenciado que quanto 

maior o número de fases, maior o custo por metro, e, quanto maior o custo diário da sonda, 

maior o custo/metro. 

 

 
    Figura 5.37 - Campo “A” - Superfície de Resposta - interação entre as variáveis número de     

    fases, custo diário da sonda e o custo/metro 

    Fonte: Dados coletados na pesquisa 
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5.1.5 Campo “B” - análise dos custos através da Estatística Descritiva 

A seguir, utilizando-se a estatística descritiva, será detalhado o comportamento de todas as 

variáveis independentes deste Modelo versus o custo/metro. 

a) Custo/metro dos poços estratificado pela profundidade final do poço 

A Tabela 5.28 evidencia que, do total de poços perfurados no Campo “B”, 46 % dos poços 

perfurados teve profundidade final entre 780 e 950 metros. Pode-se também verificar que o 

poço que teve a menor duração foi de 8,0 dias, e o de maior duração foi de 63,6 dias. Em 

relação ao custo/metro, o mesmo variou entre 478,6 US$/metro a 2.665,8 US$/metro. 

 

 Tabela 5.28 - Custo/metro dos poços do campo “B”, estratificado pela profundidade final 

 
Fonte: Dados coletados na pesquisa. 

 

A Figura 5.38 mostra a dispersão do custo/metro versus a profundidade final dos poços 

perfurados. A profundidade média foi de 916,5 metros, com poços variando de 780 metros a 

1.220 metros. Em relação ao custo/metro, há uma razoável concentração de poços entre 550 

US$/metro a 1.500 US$/metro (valor médio de 1.160,3 US$/metro). O maior custo/metro foi 

2.665,8 US$/metro. 

 
                 Figura 5.38 - Dispersão do custo/metro dos poços do campo “B” versus a profundidade final        
                 Fonte: Dados coletados na pesquisa  
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 0 < = x < 850 metros 46% 8,0 35,5 13,0 478,6 2.186,2 1.024,2

850 <= x < 950 metros 17% 10,5 24,7 14,4 616,1 1.281,2 893,8

x >= 950 metros 37% 12,0 63,6 24,4 625,2 2.665,8 1.388,0
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b) Custo/metro dos poços estratificado pelo número de dias de perfuração 

A Tabela 5.29 evidencia que, do total de poços perfurados neste campo, 84 % dos mesmos 

durou mais do que 20 dias. 

                  

              Tabela 5.29 - Custo/metro dos poços do campo “B”, estratificado pelo número de dias de perfuração. 

Dias de Perfuração % Menor valor Maior Valor Valor Médio

0 <= x < 10 dias 16% 573,9 1.124,2 802,8

10 dias <= x < 20 dias 54% 478,6 2.665,8 1.017,9

x >= 20 dias 30% 616,1 2.562,8 1.564,6

Dias médio = 17,4 d 100% 478,6 2.665,8 1.160,3  
             Fonte: Dados coletados na pesquisa 

 

 

A Figura 5.39 mostra a dispersão do custo/metro versus o número de dias. O número médio 

de dias foi de 17,4 dias. O poço mais rápido durou 8,0 dias, e o mais longo durou 63,6 dias. 

O custo/metro variou de 478,6 US$/metro a 2.665,8 US$/metro, com um valor médio de 

1.160,3 US$/metro.   

 

 
       Figura 5.39 - Dispersão do custo/metro dos poços do campo “B” versus número de dias  

       Fonte: Dados coletados na pesquisa 

 



Tese de Doutorado  PPGCEP / UFRN 

________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Max Simon Gabbay     117 

 

 

c) Custo/metro dos poços estratificado pelo tipo de poço (Exploratório ou de 

Desenvolvimento da Produção) 

A Tabela 5.30 evidencia que todos os poços perfurados neste campo são do tipo 

Desenvolvimento da Produção. Os poços duraram em média 17,4 dias, sendo o mais rápido 

8,0 dias, e o mais demorado, 63,6 dias. O custo médio variou de 478,6 a 2.665,8 US$/metro, 

com um valor médio de 1.160,3 US$/metro. 

 

 Tabela 5.30 - Custo/metro do campo “B”, estratificado em poços Exploratórios e poços de Desenvolvimento da 

Produção 

 
Fonte: Dados coletados na pesquisa 

 

A Figura 5.40 mostra a dispersão do custo/metro para os poços tipo Desenvolvimento da 

Produção. A profundidade média foi de 916,5 metros, com poços variando de 780 metros a 

1.220 metros.  

 

 
          Figura 5.40 - Dispersão do custo/metro versus profundidade  - campo “B”,  DP 

             Fonte: Dados coletados na pesquisa 
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d) Custo/metro dos poços estratificado pelo tipo de poço (Vertical ou Direcional) 

A Tabela 5.31 evidencia que, do total de poços perfurados neste campo, 65% é do tipo 

Direcional, os quais duraram em média 19,5 dias, enquanto que os  tipo Vertical duraram em 

média 13,7 dias. Em relação ao custo por metro, os tipo Direcional custaram em média 

1.226,7 US$/metro, contra 1.009,9 US$/metro dos poços tipo Vertical. 

 
Tabela 5.31 - Custo/metro dos poços do campo “B”, estratificado em poços tipo Vertical e tipo Direcional

 
Fonte: Dados coletados na pesquisa 

 

As Figuras 5.41 e 5.42 mostram a dispersão do custo/metro para poços tipo Vertical e tipo 

Direcional. Para poços tipo Direcional, percebe-se que há variação da profundidade final, 

sendo o mais raso atingido a profundidade de 803 m, e o mais profundo 1.220 m, com uma  

profundidade média de 981,5 m. Em relação a custo/metro, o mesmo variou de 616,1 

US$/metro a 2.665,8 US$/metro, com um valor médio de 1.226,7 US$/metro.  

Para poços tipo Vertical, percebe-se que há pouca variação da profundidade final, tendo o 

mais raso atingido uma profundida de 780 m, o mais profundo 820 m, e a profundidade 

média de 796,9 m. Em relação a custo/metro, o mesmo variou de 478,6 US$/metro a 2.186,2 

US$/metro, com um valor médio de 1.009,9 US$/metro.  

 
      Figura 5.41 - Dispersão do custo/metro versus a profundidade - poços tipo Vertical, campo “B” 

      Fonte: Dados coletados na pesquisa 
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            Figura 5.42 - Dispersão do custo/metro versus a profundidade - poços tipo Direcional, campo “B” 

           Fonte: Dados coletados na pesquisa 

 

 

e) Custo/metro dos poços estratificado pelo número de fases do poço 

A Tabela 5.32 evidencia que todos os poços perfurados neste campo foram de 2 fases. O 

número de dias variou de 8,0 a 63,6 dias, com um tempo médio de 17,4 dias. Os custo/metro 

variou de 478,6 US$/metro a 2.665,8 US$/metro, com um valor médio de 1.160,3 

US$/metro. 

 

Tabela 5.32 - Custo/metro dos poços do campo “B”, estratificado pelo número de fases 

 
 Fonte: Dados coletados na pesquisa 

 

A Figura 5.43 mostra a dispersão do custo/metro versus a profundidade final para os poços 

com 2 fases. A profundidade média foi de 916,5 metros, com poços variando de 780 metros a 

1.220 metros.  
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          Figura 5.43 - Dispersão do custo/metro versus a profundidade - campo “B”, 2 fases 

         Fonte: Dados coletados na pesquisa 

 

 

f) Custo/metro dos poços estratificados pela utilização (ou não) de SHRP - Sonda 

Hidráulica Roto-pneumática) 

A Tabela 5.33 evidencia que nenhum dos poços perfurados neste campo utilizou SHRP. O 

número de dias variou de 8,0 a 63,6 dias, com um tempo médio de 17,4 dias. Os custo/metro 

variou de 478,6 US$/metro a 2.665,8 US$/metro, com um valor médio de 1.160,3 

US$/metro. 

 

Tabela 5.33 - Custo/metro dos poços do campo “B”, estratificado pela utilização (ou não) de SHRP 

 
Fonte: Dados coletados na pesquisa 

  

          

g) Custo/metro dos poços estratificado pelo % Tempo perdido 

A Tabela 5.34 evidencia que 50 % dos poços perfurados apresentaram um % Tempo 

Perdido menor do que 10 %, com um custo/metro médio de 959,2 US$/metro. Da mesma 

tabela, percebe-se que 20% dos poços apresentaram % Tempo Perdido entre 10 e 20 %, com 

o custo médio aumentando para 1.030,2 US$/metro. Os poços com % Tempo Perdido maior 

do que 30% apresentaram um custo médio de 1.782,3 US$/metro. 
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Uma observação importante é a de que, à medida em que o % Tempo Perdido aumenta, o 

valor médio do custo/metro também aumenta, conforme previsto na literatura sobre este 

assunto. 

 

Tabela 5.34 - Custo/metro dos poços do campo “B”, estratificado pelo % de Tempo Perdido  

   Fonte: Dados coletados na pesquisa 

 

A Figura 5.44 mostra a dispersão do custo/metro versus o % Tempo Perdido. Em relação ao 

% Tempo Perdido, percebe-se que o menor valor é de 0,5%, chegando a um valor máximo de 

75,1 %, com um valor médio de 24,6 %. Há uma grande concentração de poços com % 

Tempo Perdido entre 0,5 % a 20,0 %. 

 
             Figura 5.44 - Dispersão do custo/metro versus o % de Tempo Perdido - campo “B” 

             Fonte: Dados coletados na pesquisa 

 

 

h) Custo/metro dos poços estratificado pelo índice pluviométrico 

A Figura 5.45 evidencia que há significativa variação dos índices pluviométricos ao longo 

dos meses no período de 2006 a 2012, variando desde 0 mm (inúmeros meses) até a um valor 

máximo de 302 mm, em abril de 2008. 
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    Figura 5.45 - Índice pluviométrico mensal do campo “B”, no período 2006 a 2012. 

    Fonte: EMPARN (Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do Norte) 

 

 

A Figura 5.46 mostra a dispersão do custo/metro versus o índice pluviométrico para os 

poços deste campo. 

 

 
       Figura 5.46 - Dispersão do custo/metro versus o índice pluviométrico para os poços do campo “B”  

       Fonte: EMPARN (Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do Norte) 

 

 

i) Custo/metro dos poços estratificado em sondas próprias e contratadas 

A Tabela 5.35 evidencia que 67% dos poços perfurados neste Campo foi através da 

utilização de sondas próprias. As sondas próprias apresentaram um tempo médio (12,5 dias) 

bastante inferior ao tempo médio das sondas contratadas (27,2 dias). Em relação ao 
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custo/metro médio, as sondas próprias apresentaram menores valores médios (915,4 

US$/metro) do que as sondas contratadas (1.622,8 US$/metro). 

 

Tabela 5.35 - Custo/metro dos poços do campo “B”, estratificado em sondas próprias e contratadas 

 Fonte: Dados coletados na pesquisa 

 

As Figuras 5.47 e 5.48 mostram a dispersão do custo/metro versus a profundidade final para 

os poços perfurados com sondas próprias e sondas contratadas, respectivamente. 

Para os poços perfurados com sondas próprias, o custo/metro variou 478,6 US$/metro até 

1.693,3 US$/metro, com um valor médio de 915,4 US$/metro. A profundidade final média 

foi de 898,7 metros. Para os poços perfurados com sondas contratadas, o custo/metro variou 

de 855,3 US$/metro até 2.665,8 US$/metro, com um valor médio de 1.622,8 US$/metro. A 

profundidade final média foi de 952,2 metros. 
 

 

 
          Figura 5.47 - Dispersão do custo/metro versus profundidade - campo “B”, sondas próprias 

          Fonte: Dados coletados na pesquisa 

 

 

 

Tipo Sonda (Prop/Contr) % Menor valor

Maior 

Valor

Valor 

Médio Menor valor

Maior 

Valor

Valor 

Médio

Própria 67% 8,0 29,3 12,5 478,6 1.693,3 915,4

Contratada 33% 11,9 63,6 27,2 855,3 2.665,8 1.622,8

Dias médio = 17,4 d 100% 8,0 63,6 17,4 478,6 2.665,8 1.160,3

dias de perfuração US$/metro

-

1.000,0

2.000,0

3.000,0

4.000,0

5.000,0

0 500 1.000 1.500 2.000 2.500

Campo "B"
Sondas Próprias

Prof média (m) e Custo médio (US$/m)

Prof (m)

Valores médios
prof - 898,7 m
Custo/metro - 915,4 U$/m

(U
S$

/m
)
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           Figura 5.48 - Dispersão do custo/metro versus a profundidade - campo “B”, sondas contratadas 

           Fonte: Dados coletados na pesquisa  
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5.1.6 Campo “B” - análise do custo/metro através da Regressão Linear Múltipla  

Ao se analisar os poços deste campo, ficou evidenciado que, conforme Tabela 5.36, todos 

os poços eram do tipo de Desenvolvimento da Produção (nenhum poço tipo Exploratório), 

com 2 fases, e sem utilização de SHRP.  

Assim sendo, ao se simular o modelo de regressão linear múltipla, foram desconsideradas 

as 3 variáveis independentes:  Exploratório / Desenvolvimento da Produção, Número de 

Fases e Utilização de SHRP devido estas variáveis não terem apresentado nenhuma variação. 

 
Tabela 5.36 - Quadro resumo das variáveis independentes consideradas no estudo 

do campo “B”                    

 
                        Fonte: Dados coletados na pesquisa 

 

Com o software STATISTICA, foi realizada uma simulação inicial considerando-se as 

variáveis do estudo, e desconsiderando-se as variáveis “Exploratório/Desenvolvimento da 

Produção”, “Número de Fases” e “Utilização de SHRP”.  

Neste contexto, o Modelo de Regressão indicou que os indicadores “Profundidade”, “Dias 

de Perfuração”, “Vertical/Direcional” e “Índice Pluviométrico” não foram significativos para 

o modelo em questão, pois apresentaram p-valor de (0,968562), (0,244790), (0,110266) e 

(0,991402) respectivamente, conforme Tabela 5.37. O valor de r
2
 obtido neste contexto foi 

de 0,95593746. 

 

 

 

 

CAMPO "B" Mínimo Máximo Médio

US$/metro 478,6 2.665,8 1.160,3 

Profundidade (metros) 780,0 1.220,0 916,5

Dias (dias) 8,0 63,6 17,4

% Tempo Perdido (%) 0,5 % 75,1 % 24,6 %

Índice Pluviométrico (mm) 0,0 302,0 38,5

Custo diário Sonda (US$/d) 5.379 41.827 22.329 

Poço Exploratório 0%

Poço de Desenv.da Produção 100%

Poços Verticais 35%

Poços Direcionais 65%

1 fase 0%

2 fases 100%

3 fases 0%

Poços que utilizaram SHRP 0%

Poços que não utilizaram SHRP 100%

Sondas Próprias 67%

Sondas Contratadas 33%
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Tabela 5.37 - Regressão linear múltipla para o campo “B”, desconsiderando-se as 

variáveis “Exploratório/Desenvolvimento”, “Número de fases” e ”SHRP” 

 
Fonte: Dados coletados na pesquisa 

 

Foi efetuada uma nova simulação, porém desconsiderando adicionalmente a variável 

“Índice Pluviométrico“, devido ser esta a variável que apresentou o maior p-valor 

(0,991402). 

Após esta nova simulação, restaram as variáveis “Profundidade” (p-valor = 0,963481), 

“Dias” (p-valor = 0,211510), “Vertical/Direcional” (p-valor = 0,084398), 

“%Tempo_perd/TempoTot” (p-valor = 0,008090), “Sonda Própria / Contratada” (p-valor = 

0,000525), e “Custo_Sonda” (p-valor = 0,000003), conforme Tabela 5.38. O valor de r
2
 foi 

de 0,955937. 

 

Tabela 5.38 - Regressão linear múltipla para o campo “B”, desconsiderando-se as 

variáveis “Exploratório/Desenvolvimento”, “Número de fases”, “SHRP” e “Índice 

Pluviométrico 

 
Fonte: Dados coletados na pesquisa 

 

Foi efetuada uma nova simulação, porém desconsiderando adicionalmente a variável 

“Profundidade“, devido esta variável ter apresentado o maior p-valor (0,963481). 

Após esta nova simulação, restaram as variáveis “Dias” (p-valor = 0,185577), 

“%Tempo_perd/TempoTot” (p-valor = 0,007376), “Sonda Própria / Contratada” (p-valor = 

0,000432),  “Custo_Sonda” (p-valor = 0,000000) e “Vertical/Direcional” (p-valor = 

0,029063), conforme Tabela 5.39. O valor de r
2 

foi de 0,955935. 

 

 

p-value b

Profundidade final 0,968562 0,0077

Dias 0,244790 8,8003

Vertical / Direcional 0,110266 197,1361

% Tempo perdido 0,008875 10,4850

Índice pluviométrico 0,991402 0,0138

Sonda Própria / Contratada 0,000975 420,4259

Custo diário da Sonda 0,000009 0,0244

p-value b

Profundidade final 0,963481 0,0083

Dias 0,211510 8,8270

% Tempo perdido 0,008090 10,4844

Sonda Própria / Contratada 0,000525 420,0499

Custo diário da Sonda 0,000003 0,0243

Vertical / Direcional 0,084398 196,6620
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Tabela 5.39 - Regressão linear múltipla para o campo “B”, desconsiderando-se 

as variáveis “Exploratório/Desenvolvimento”, “Número de fases”, “SHRP”, 

“Índice Pluviométrico” e “Profundidade” 

 
Fonte: Dados coletados na pesquisa 

 

 

Foi efetuada uma nova simulação, porém desconsiderando adicionalmente a variável 

“Dias“, devido a mesma ter apresentado o maior p-valor (0,185577). Após esta nova 

simulação, restaram as variáveis “%Tempo_perd/TempoTot” (p-valor = 0,000005), “Sonda 

Própria / Contratada” (p-valor = 0,000012) , “Custo Sonda” (p-valor = 0,000000) e 

“Vertical/Direcional” (p-valor = 0,000652), conforme Tabela 5.40. O valor de r
2
 foi de 

0,954123. 

 

Tabela 5.40 - Regressão linear múltipla para o campo “B”, desconsiderando-se as 

variáveis “Exploratório/Desenvolvimento”, “Número de fases”, “SHRP”, “Índice 

Pluviométrico”, “Profundidade” e “Dias” 

 
Fonte: Dados coletados na pesquisa 

 

O passo seguinte foi identificar possíveis outliers, para posterior remoção. Os novos 

outliers identificados nesta etapa foram os registros 22, 38 e 49, conforme Tabela 5.41. 

  

  

p-value b

Dias 0,185577 8,9130

% Tempo perdido 0,007376 10,4851

Sonda Própria / Contratada 0,000432 420,4396

Custo diário da Sonda 0,000000 0,0245

Vertical / Direcional 0,029063 199,7091

p-value b

% Tempo perdido 0,000005 13,9954

Sonda Própria / Contratada 0,000012 488,1805

Custo diário da Sonda 0,000000 0,0259

Vertical / Direcional 0,000652 267,9880
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Tabela 5.41 - Regressão linear do campo “B”, com os valores observados, previstos, e os  

resíduos iniciais 

 

 
Fonte: Dados coletados na pesquisa 

 

Foi efetuada uma nova simulação desconsiderando-se estes 3 registros. A Tabela 5.42 

mostra os novos valores obtidos. O valor de r
2
passou a ser igual a 0,973043. 

 

Tabela 5.42 - Regressão linear do campo “B” desconsiderando-se 3 poços com desvios  

significativos 

 
Fonte: Dados coletados na pesquisa 

 

Constata-se que o primeiro passo da validação do Modelo de Regressão Linear foi 

cumprido, pois todos os coeficientes foram significativos (p-valor < 0,05).  

O próximo passo para a validação do modelo consiste na análise residual, ou seja, constatar 

se os resíduos tem distribuição normal, com média próxima de zero. A Tabela 5.43 evidencia 

que a média dos resíduos foi próxima de zero, e, que, portanto, este requisito foi atendido. 

 

    

                Resíduos Padrões

Caso   -3s             0            +3s

Valor 

Observado

Valor 

Calculado
Resíduo

     22 .    .    .    |    .    .  * . 2.665,8 1.896,9 769,0

     34 .    .    .  * |    .    .    . 955,4 1.101,9 -146,4

     35 .    .    *    |    .    .    . 878,7 1.157,2 -278,5

     36 .    .    . *  |    .    .    . 855,3 1.011,6 -156,3

     37 .    .    .    |*   .    .    . 1.210,4 1.180,1 30,3

     38 .    .    .    |    .    .  * . 1.693,3 914,1 779,2

     39 .    .    .   *|    .    .    . 959,4 1.038,4 -79,0

     40 .    .    .   *|    .    .    . 1.197,5 1.283,5 -86,0

     41 .    .    . *  |    .    .    . 890,2 1.081,4 -191,2

     42 .    .    .    | *  .    .    . 2.278,5 2.146,1 132,4

     43 .    .    .    *    .    .    . 1.272,2 1.300,3 -28,0

     44 .    .    *    |    .    .    . 1.218,0 1.506,8 -288,8

     45 .    .    .   *|    .    .    . 1.400,9 1.480,6 -79,7

     46 .    .  * .    |    .    .    . 1.362,7 1.760,3 -397,5

     47 .    .    .    |    .*   .    . 2.407,3 2.066,3 341,0

     48 .    .    .  * |    .    .    . 1.063,3 1.206,1 -142,7

     49 .    .    .    |    .    . *  . 2.186,2 1.530,2 656,0

Minimo  .    .  *  .   |    .    .    . 478,6 422,6 -397,5

Máximo  .    .    .    |    .   .   * . 2.665,8 2.623,2 779,2

Média   .    .    .    *   .    .    . 1.143,1 1.145,3 -2,2

p-value b

Vertical / Direcional 0,000000 323,7830

% Tempo perdido 0,000000 13,9938

Sonda Própria / Contratada 0,000001 420,4039

Custo diário da Sonda 0,000000 0,0229
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Tabela 5.43 - Resíduos da regressão linear dos poços do campo “B” 

 
Fonte: Dados coletados na pesquisa 

 

Outro tipo de teste para se verificar a normalidade dos resíduos consiste em gerar o gráfico 

de probabilidade normal (Normal Probability Plot), e verificar se os pontos estão distribuídos 

sobre a reta plotada no gráfico. A Figura 5.49 mostra que os requisitos deste teste foram 

atingidos. 

 
                Figura 5.49 - Campo “B” - Gráfico de Probabilidade Normal dos resíduos 

                 Fonte: Dados coletados na pesquisa  

Registro no.
Valores

 Observados

Valores

Calculados
Residuos

33 1.124,17 990,31 133,85

34 955,44 976,57 -21,13

35 878,70 1.031,85 -153,15

36 855,33 892,08 -36,75

37 1.210,42 1.057,96 152,46

39 959,43 1.007,89 -48,45

40 1.197,49 1.252,98 -55,49

41 890,17 1.050,90 -160,73

42 2.278,53 2.074,62 203,92

43 1.272,24 1.242,55 29,69

44 1.218,03 1.433,57 -215,54

45 1.400,90 1.407,35 -6,45

46 1.362,73 1.644,41 -281,68

47 2.407,30 1.991,60 415,70

48 1.063,33 1.067,38 -4,05

Minimo 478,58 462,30 -305,62

Máximo 2.562,77 2.516,65 557,16

Média 1.075,38 1.073,58 1,80
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A Figura 5.50 mostra os testes de hipótese executado para ver a aderência à distribuição 

normal dos resíduos. A massa de dados deste estudo atendeu aos requisitos de normalidade 

dos resíduos.       

 
 Figura 5.50 - Campo “B” - Teste de hipótese para verificar aderência à distribuição Normal 

 Fonte: Dados coletados na pesquisa 
 

Existem inúmeros testes para analisar a variabilidade dos resíduos, com o objetivo de se 

verificar se esta variabilidade é constante. Para tal, são utilizados gráficos de dispersão. Um 

dos gráficos que se plota é o de resíduos versus as variáveis independentes. A Figura 5.51 

mostra o comportamento dos resíduos versus a variável independente Vertical / Direcional, 

onde pode ser constatado que os resíduos tem comportamento aleatório, sem tendência. 
 

 

 
Figura 5.51 - Campo “B” - Distribuição dos resíduos versus a variável Vertical  / Direcional                                                                
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A Figura 5.52 mostra o comportamento dos resíduos versus a variável independente 

%Tempo Perdido. Da mesma, pode-se constatar que os resíduos tem comportamento 

aleatório, sem tendência também em relação a esta variável. 

 

 
Figura 5.52 - Campo “B” - Distribuição dos resíduos versus a variável %Tempo Perdido           

Fonte: Dados coletados na pesquisa 

 

A Figura 5.53 mostra o comportamento dos resíduos versus a variável independente Tipo 

de Sonda: Própria / Contratada. Da mesma, pode-se constatar que os resíduos também tem 

comportamento aleatório, sem tendência também em relação a esta variável. 

                    

   
  Figura 5.53 - Campo “B” - Distribuição dos resíduos versus Sonda Própria / Contratada 

               Fonte: Dados coletados na pesquisa 
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A Figura 5.54 mostra o comportamento dos resíduos versus a variável independente Custo 

diário da Sonda. Da mesma, pode-se constatar que os resíduos tem comportamento aleatório, 

sem tendência também em relação a esta variável. 

                                          

 
Figura 5.54 - Campo “B” - Distribuição dos resíduos versus Custo diário da sonda             

Fonte: Dados coletados na pesquisa 
 

 

Outra maneira adicional de se verificar a variabilidade dos resíduos é através do gráfico que 

plota os resíduos versus os valores previstos. A Figura 5.55 mostra o comportamento da 

distribuição dos resíduos versus os valores previstos. 

 

 

 
                Figura 5.55 - Campo “B” - Distribuição dos resíduos versus os valores previstos 

                Fonte: Dados coletados na pesquisa   
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Outra maneira adicional de se verificar a variabilidade dos resíduos é através do gráfico que 

plota os resíduos versus os valores observados. A Figura 5.56 mostra o comportamento da 

distribuição dos resíduos versus os valores observados. 
 

 
                 Figura 5.56 - Campo “B” - Distribuição dos resíduos versus os valores observados 

                 Fonte: Dados coletados na pesquisa 
 

Como uma verificação extra de adequacidade do modelo, foi gerado um gráfico contendo 

os valores observados versus os valores previstos. Referido gráfico deve mostrar uma 

diagonal crescente, indicando que os valores previstos pelo modelo estão coincidindo com os 

valores observados. A Figura 5.7 mostra os valores observados versus os valores previstos. 
                
 

 
  Figura 5.57 - Campo “B” - Valores observados versus os valores previstos. 

                 Fonte: Dados coletados na pesquisa 



Tese de Doutorado  PPGCEP / UFRN 

________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Max Simon Gabbay     134 

 

 

Finalizando, após todas as simulações já detalhadas, chegou-se a equação do Custo por 

metro para este campo, conforme a seguir: 

Custo/metro (US$/m) = ( 323,7830 x (Vertical = 0 ou Direcional = 1 )) +  ( 13,9938 x   

(%Tempo_perd/TempoTot)) + ( 420,4039 x   (Sonda Própria = 0 / Contratada = 1 ) + ( 

0,0229 x Custo diário da Sonda ).                                                                         (Equação 5.3) 

Os sinais dos coeficientes da reta, na maioria dos casos fornecem uma primeira verificação 

da veracidade dos resultados. 

Se os sinais dos coeficientes não obedecem a um padrão esperado e as variáveis são 

estatisticamente significantes, tornam-se necessárias análises mais investigativas. 

É de se esperar que poços tipo Vertical, por levarem menos tempo para sua perfuração e 

menor risco potencial envolvido tenham o custo/metro menor do que poços tipo Direcional. 

Assim sendo, o sinal do coeficiente antes desta variável está alinhado à realidade. 

Da mesma forma, a análise do sinal positivo diante da variável % Tempo Perdido está 

coerente com o registrado na literatura, pois, poços com maio % Tempo Perdido custam mais 

caros. 

Foi feita análise do sinal de todos os coeficientes, e constatou-se que não há incoerência 

para nenhuma das variáveis da equação. 

Dada a validade estatística já verificada para a equação construída, ou seja, constatando-se 

que o modelo atendeu a todos os pressupostos de um Modelo de Regressão Linear Múltipla, 

pode-se concluir que o Modelo construído explica 97,3 % da variabilidade total existente no 

custo por metro deste Campo, pois o Coeficiente de Determinação (r
2
) foi de 0,973043.                                        

A Tabela 5.44 mostra um quadro resumo dos 3 poços desconsiderados nesta análise. Dentre 

as variáveis disponibilizadas, está o custo/metro real e o custo/metro calculado pela fórmula 

obtida, bem como a diferença entre estas duas variáveis.    

 

Tabela 5.44 - Detalhamento dos 3 poços do campo “B” que foram desconsiderados na análise.                 

 
Fonte: Dados coletados na pesquisa 

 

US$ / 

metro

REAL

Prof

(m)
Dias 

EXP=0

DP=1

Vert=0

Direc=1

Nº 

Fases

SHRP

Não=0

Sim=1

% 

Tempo 

Perdido

Ind 

Pluv 

Sonda 

Própria=0

Contr=1

US$ / 

metro 

CALC

US$ 

Metro

(Calc - 

Real)

2.665,8 1.208 12,1 1 1 2 0 23,2 0,0 1 1.789,8 -876,1

1.693,3 792 15,4 1 0 2 0 8,4 0,0 0 821,5 -871,9

2.186,2 788 20,7 1 0 2 0 35,7 52,3 1 1.399,2 -787,0
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5.1.6.1 - Validação da fórmula encontrada                      

Com o objetivo de se averiguar a representatividade da fórmula deduzida com os valores 

reais obtidos da base de dados da empresa, foi calculado o custo/metro de cada poço para o 

período estudado (2006 a 2011). A seguir, multiplicando-se este valor pela profundidade do 

poço, calculou-se o custo total de cada poço. Somando-se os valores totais de todos os poços 

através da fórmula, chega-se a um custo total de 46,63 US$MM, que, comparado com o 

custo real obtido da base de dados (46,85 US$MM) dá um desvio a menor de 0,47 % (Tabela 

5.45). Considerando-se os riscos e as inúmeras incertezas das atividades que envolvem a 

perfuração de poços, este desvio é considerado como muito bom dentro da área de petróleo.  

 

 Tabela 5.45 - Custo total real de perfuração versus custo total calculado dos poços do campo “B”, 2006 a 2011. 

 
Fonte: Dados coletados na pesquisa 

 

Como o Modelo e a fórmula foram idealizados a partir dos dados de poços para o período 

2006 a 2011, decidiu-se verificar se esta fórmula seria aplicável para os poços perfurados 

apenas no ano de 2012. 

-0,47%

TOTAL 46.859.218 46.638.265 -220.954

Prof

(m)
Dias 

EXP=0

DP=1

Vert=0

Direc=1

Nº 

Fases

SHRP

Não=0

Sim=1

% 

Tempo 

Perdido

Ind 

Pluv 

Sonda 

Própria=0

Contr=1

US$

REAL

US$

CALC

US$

(Calc - 

Real)

802 9,4 1 0 2 0 2,5 0,0 0 460.253 540.053 79.800

800 8,8 1 0 2 0 7,1 0,0 0 513.778 590.229 76.451

795 11,0 1 0 2 0 25,4 0,0 0 380.467 497.927 117.459

855 12,4 1 1 2 0 0,5 0,0 0 778.952 578.856 -200.096

855 10,8 1 1 2 0 11,4 0,0 0 659.371 713.920 54.550

1.063 15,0 1 1 2 0 4,2 0,0 0 973.212 780.024 -193.188

967 12,0 1 1 2 0 5,4 13,0 0 615.633 726.439 110.806

1.159 15,0 1 1 2 0 14,0 13,0 0 724.594 1.011.179 286.585

1.039 14,4 1 1 2 0 17,1 13,0 0 782.484 950.159 167.675

1.105 18,7 1 1 2 0 20,4 114,0 0 1.053.727 1.044.932 -8.795

893 11,5 1 1 2 0 1,1 62,0 0 646.309 412.739 -233.570

943 20,1 1 1 2 0 33,9 62,0 0 581.005 868.990 287.985

1.220 29,3 1 1 2 0 11,0 12,0 0 1.764.658 1.084.474 -680.184

804 8,5 1 0 2 0 5,6 45,0 0 538.105 414.738 -123.367

801 8,5 1 0 2 0 2,9 45,0 0 593.506 382.897 -210.609

805 9,6 1 0 2 0 15,8 45,0 0 604.450 529.331 -75.118

790 9,8 1 0 2 0 20,9 121,0 0 704.334 642.923 -61.412

820 11,0 1 0 2 0 16,0 121,0 0 565.061 611.338 46.277

948 11,0 1 1 2 0 2,8 0,0 0 735.986 710.518 -25.468

895 14,3 1 1 2 0 25,6 0,0 0 788.837 956.130 167.293

1.087 14,3 1 1 2 0 1,6 0,0 0 890.857 771.296 -119.560

1.165 40,3 1 1 2 0 75,1 0,0 1 2.985.630 2.930.909 -54.721

1.067 25,7 1 1 2 0 32,0 42,0 1 1.149.680 1.432.170 282.490

1.039 63,6 1 1 2 0 47,7 147,0 1 2.134.715 1.859.945 -274.770

1.033 21,3 1 1 2 0 4,1 51,0 1 1.381.565 1.231.942 -149.623

946 24,7 1 1 2 0 32,1 0,0 1 1.212.038 1.487.820 275.782

1.112 20,6 1 1 2 0 4,8 0,0 1 1.119.259 1.378.668 259.409

790 15,5 1 0 2 0 21,3 0,0 1 819.826 906.291 86.465

850 14,4 1 1 2 0 9,1 39,3 0 1.022.573 980.134 -42.439

809 23,3 1 0 2 0 27,3 0,0 1 1.145.389 968.510 -176.879
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A Tabela 5.46 mostra que, considerando-se apenas o ano de 2012, o valor real (da base de 

dados) foi de 4,28 US$MM, enquanto que o valor calculado pela fórmula foi de 4,45 

US$MM, com uma diferença a maior de 3,87 % em relação ao valor real da base de dados. 

Considerando-se os riscos e as inúmeras incertezas das atividades que envolvem a perfuração 

de poços, este desvio é considerado como muito bom dentro da área de petróleo.  

 

Tabela 5.46 - Custo real total de perfuração versus custo total calculado de todos os poços do campo “B”, 

apenas no ano de 2012  

 
Fonte: Dados coletados na pesquisa 

 

A Tabela 5.47 mostra que, considerando-se o período 2006-2012, o valor real (da base de 

dados) foi de 51,14 US$MM, enquanto que o valor calculado pela fórmula foi de 51,08 

US$MM, com uma diferença a menor de 0,11 % em relação ao valor real da base de dados. 

 

Tabela 5.47 - Custo total real versus custo total calculado de todos os poços do campo “B”, 2006 a 2012 

 

3,87%

TOTAL 4.284.295 4.450.090 165.795

Prof

(m)
Dias 

EXP=0

DP=1

Vert=0

Direc=1

Nº 

Fases

SHRP

Não=0

Sim=1

% 

Tempo 

Perdido

Ind 

Pluv 

Sonda 

Própria=0

Contr=1

US$

REAL

US$

CALC

US$

(Calc - 

Real)

818 10,1 1 1 2 0 4,5 60,0 0 725.296 833.481 108.186

803 12,4 1 1 2 0 5,9 60,0 0 838.344 833.642 -4.702

824 10,5 1 1 2 0 12,0 27,0 0 958.110 971.362 13.252

815 10,6 1 1 2 0 6,1 27,0 0 837.060 893.781 56.721

815 10,7 1 1 2 0 8,2 27,0 0 925.486 917.824 -7.662

-0,11%

TOTAL 51.143.513 51.088.355 -55.159

Prof

(m)
Dias 

EXP=0

DP=1

Vert=0

Direc=1

Nº 

Fases

SHRP

Não=0

Sim=1

% 

Tempo 

Perdido

Ind 

Pluv 

Sonda 

Própria=0

Contr=1

US$

REAL

US$

CALC

US$

(Calc - 

Real)

802 9,4 1 0 2 0 2,5 0,0 0 460.253 540.053 79.800

800 8,8 1 0 2 0 7,1 0,0 0 513.778 590.229 76.451

795 11,0 1 0 2 0 25,4 0,0 0 380.467 497.927 117.459

855 12,4 1 1 2 0 0,5 0,0 0 778.952 578.856 -200.096

855 10,8 1 1 2 0 11,4 0,0 0 659.371 713.920 54.550

1.063 15,0 1 1 2 0 4,2 0,0 0 973.212 780.024 -193.188

967 12,0 1 1 2 0 5,4 13,0 0 615.633 726.439 110.806

1.159 15,0 1 1 2 0 14,0 13,0 0 724.594 1.011.179 286.585

1.039 14,4 1 1 2 0 17,1 13,0 0 782.484 950.159 167.675

1.105 18,7 1 1 2 0 20,4 114,0 0 1.053.727 1.044.932 -8.795

893 11,5 1 1 2 0 1,1 62,0 0 646.309 412.739 -233.570

943 20,1 1 1 2 0 33,9 62,0 0 581.005 868.990 287.985

1.220 29,3 1 1 2 0 11,0 12,0 0 1.764.658 1.084.474 -680.184

804 8,5 1 0 2 0 5,6 45,0 0 538.105 414.738 -123.367

801 8,5 1 0 2 0 2,9 45,0 0 593.506 382.897 -210.609

805 9,6 1 0 2 0 15,8 45,0 0 604.450 529.331 -75.118

790 9,8 1 0 2 0 20,9 121,0 0 704.334 642.923 -61.412

820 11,0 1 0 2 0 16,0 121,0 0 565.061 611.338 46.277

948 11,0 1 1 2 0 2,8 0,0 0 735.986 710.518 -25.468

895 14,3 1 1 2 0 25,6 0,0 0 788.837 956.130 167.293

1.087 14,3 1 1 2 0 1,6 0,0 0 890.857 771.296 -119.560

1.165 40,3 1 1 2 0 75,1 0,0 1 2.985.630 2.930.909 -54.721

1.067 25,7 1 1 2 0 32,0 42,0 1 1.149.680 1.432.170 282.490

1.039 63,6 1 1 2 0 47,7 147,0 1 2.134.715 1.859.945 -274.770
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5.1.6.2 - Impacto das diversas variáveis no custo total final de um poço típico de 900 m   

Considerando-se todos os poços perfurados neste campo, e desconsiderando-se os 3 poços 

considerados como outliers, a profundidade média é de 915,8 metros, e a duração média é de 

17,5 dias. Para efeito do impacto das diversas variáveis no custo final do poço, 

consideraremos nesta análise um poço fictício de 900 metros neste campo.  

Reescrevemos a seguir a fórmula encontrada para este campo: 

Custo/metro (US$/m) = ( 323,7830 x (Vertical = 0 ou Direcional = 1 )) +  ( 13,9938 x   

(%Tempo_perd/TempoTot)) + ( 420,4039 x   (Sonda Própria = 0 / Contratada = 1 ) +             

( 0,0229 x Custo diário da Sonda ).                                                                       (Equação 5.4) 

Ao se analisar a equação que representa este modelo, temos que o coeficiente angular é de 

596,7 US$/metro. Assim sendo, temos que o impacto inicial no custo total é de 537,0 US$ 

mil. 

O coeficiente que detalha o custo/metro em função de o poço ser Vertical ou Direcional é ( 

323,7830 x (Vertical = 0 ou Direcional = 1)). Assim sendo, para um poço Direcional, 

teremos um incremento no valor final do poço em 291 US$ mil.  

A seguir, foi analisado o impacto no custo final do poço, em função do % Tempo Perdido. 

O coeficiente que detalha o custo/metro em função desta variável é ( 13,9938 x (% Tempo 

Perdido)). Considerando-se um % Tempo Perdido de 5%, isto impactará o custo final do 

poço em +63 US$ mil. Para poços com % Tempo Perdido de 10%, o impacto no custo final 

do poço é de +126 US$ mil. 

A seguir, foi analisado o impacto no custo final do poço, em função da utilização de sonda 

própria ou contratada. O coeficiente que detalha o custo/metro em função desta variável é ( 

420,4039 x   (Sonda Própria = 0 / Contratada = 1 ). Considerando-se sondas contratadas, para 

poços de 900 metros, o valor final do poço aumentará em + 378 US$ mil. 

O coeficiente que detalha o custo/metro em função do custo diário da sonda é ( 0,0229 x 

Custo diário da Sonda).  Assim sendo, para um poço com um custo diário de sonda de 10.000 

US$/dia, tem-se um incremento no valor final do poço em 206 US$ mil. Se o poço for 

perfurado com uma sonda com custo diário de 15.000 US$/dia, o incremento no valor final 

será de 309 US$ mil. Cada incremento de 5.000 US$/dia no Custo diário da Sonda leva a um 

incremento de 103 US$ mil no valor final do poço.   
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Assim sendo, considerando-se as variáveis analisadas neste cenário, o custo total do poço 

pode variar de 269 US$ mil (no caso hipotético de um poço tipo Vertical, com % Tempo 

Perdido = 5,0 %, sonda Própria com custo diário de 10.000 US$/dia) a 1.271 US$ mil (no 

caso hipotético de um poço tipo Direcional, com % Tempo Perdido = 15,0 %, Sonda 

contratada com custo diário de 20.000 US$/dia, conforme Figura 5.58. 
 

 

 
Figura 5.58 - Impacto das variáveis independentes no custo total de um poço de 900 metros no campo “B” 

Fonte: Dados coletados na pesquisa  
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5.1.7 Campo “B” - análise através da Metodologia de Superfície de Resposta  

A Figura 5.59 mostra a curva de resposta contemplando as variáveis independentes Poço 

Vertical / Direcional e Sonda Própria / Contratada, versus a variável dependente custo/metro. 

Da mesma pode-se observar que, à medida que o poço passou de Vertical (=0) para 

Direcional (=1), o custo/metro médio passou de 1.450,5 US$/m para 1.771,4 US$/m, 

apresentando portanto uma variação de + 320,9 US$/m.  

Observa-se também que à medida que a sonda passou de Própria (=0) para Contratada (=1), 

o custo/metro médio passou de 1.362,6 US$/m para 1.859,3 US$/m, apresentando portanto 

uma variação de + 496,6 US$/m. 

Portanto, o custo/metro médio apresentou maior variação absoluta diante da variável Sonda 

Própria / Contratada do que em relação a variável Poço Vertical / Direcional. 

 A mesma Figura 5.59 evidencia que a região que apresentou o menor custo/metro foi a de 

Poço Vertical com Sonda Própria. 

O comportamento do custo/metro obtido a partir da Superfície de resposta está alinhado à 

equação de custo/metro desenvolvida para este campo, na qual fica evidenciado que Poços 

perfurados com Sonda Contratada levam a um maior custo/metro em relação a poços 

perfurados com Sonda Própria e, que Poços Direcionais levam a um maior custo/metro em 

relação a Poços Verticais. 

 

 
   Figura 5.59 - Campo “B” - Superfície de Resposta - interação entre as variáveis      

   independentes Poço Vertical / Direcional e Sonda Própria / Contratada versus o Custo/metro 
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   Fonte: Dados coletados na pesquisa 

A Figura 5.60 mostra a curva de resposta contemplando as variáveis independentes Poço 

Vertical / Direcional e % de Tempo Perdido, versus a variável dependente custo/metro. 

Da mesma pode-se observar que, à medida que o poço passou de Vertical (=0) para 

Direcional (=1), o custo/metro médio passou de 1.450,5 US$/m para 1.771,4 US$/m, 

apresentando portanto uma variação de + 320,9 US$/m.  

Observa-se também que à medida que % de Tempo Perdido variou de 10,0 % para 50,0 %, 

o custo/metro médio passou de 1.409,6 US$/m para 1.812,3 US$/m, apresentando portanto 

uma variação de + 402,6 US$/m. 

Portanto, o custo/metro médio apresentou maior variação absoluta diante da variável % de 

Tempo Perdido do que em relação a variável Poço Vertical / Direcional. 

 A mesma Figura 5.60 evidencia que a região que apresentou o menor custo/metro foi a de 

Poço Vertical com % de Tempo Perdido mínimo. 

O comportamento do custo/metro obtido a partir da Superfície de resposta está alinhado à 

equação de custo/metro desenvolvida para este campo, na qual fica evidenciado que quanto 

maior o % de Tempo Perdido, maior o custo/metro, e que Poços Direcionais levam a um 

maior custo/metro em relação a poços Verticais. 

 

 
   Figura 5.60 - Campo “B” - Superfície de Resposta - interação entre as variáveis  

    independentes Poço Vertical / Direcional e % de Tempo Perdido versus o Custo/metro 

    Fonte: Dados coletados na pesquisa 
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A Figura 5.61 mostra a curva de resposta contemplando as variáveis independentes Poço 

Vertical / Direcional e Custo diário da Sonda, versus a variável dependente custo/metro. 

Da mesma pode-se observar que, à medida que o poço passou de Vertical (=0) para 

Direcional (=1), o custo/metro médio passou de 1.450,5 US$/m para 1.771,4 US$/m, 

apresentando portanto uma variação de + 320,9 US$/m.  

Observa-se também que à medida que o Custo diário da Sonda variou de 10.000 US$/d para 

60.000 US$/d, o custo/metro médio passou de 1.153,0 US$/m para 2.068,9 US$/m, 

apresentando portanto uma variação de + 915,9 US$/m. 

Portanto, o custo/metro médio apresentou maior variação absoluta diante da variável Custo 

diário da Sonda do que em relação a variável Poço Vertical / Direcional. 

 A mesma Figura 5.61 evidencia que a região que apresentou o menor custo/metro foi a de 

Poço Vertical com Custo diário da Sonda mínimo. 

O comportamento do custo/metro obtido a partir da Superfície de resposta está alinhado à 

equação de custo/metro desenvolvida para este campo, na qual fica evidenciado que quanto 

maior o Custo diário da Sonda, maior o custo/metro, e que Poços Direcionais levam a um 

maior custo/metro em relação a poços Verticais. 

 

 

 
    Figura 5.61 - Campo “B” - Superfície de Resposta - interação entre as variáveis  

    independentes Poço Vertical / Direcional e Custo diário sonda versus o Custo/metro 

    Fonte: Dados coletados na pesquisa 
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A Figura 5.62 mostra a curva de resposta contemplando as variáveis independentes Sonda 

Própria / Contratada e % de Tempo Perdido, versus a variável dependente Custo/metro. 

Da mesma pode-se observar que, à medida que a sonda passou de Própria (=0) para 

Contratada (=1), o custo/metro médio passou de 1.362,6 US$/m para 1.859,3 US$/m, 

apresentando portanto uma variação de + 496,6 US$/m. 

Observa-se também que à medida que % de Tempo Perdido variou de 10,0 % para 50,0 %, 

o custo/metro médio passou de 1.409,6 US$/m para 1.812,3 US$/m, apresentando portanto 

uma variação de + 402,6 US$/m. 

Portanto, o custo/metro médio apresentou maior variação absoluta diante da variável Sonda 

Própria / Contratada do que em relação a variável % de Tempo Perdido. 

 A mesma Figura 5.62 evidencia que a região que apresentou o menor custo/metro foi a de 

Sonda Própria e % de Tempo Perdido mínimo. 

O comportamento do custo/metro obtido a partir da Superfície de resposta está alinhado à 

equação de custo/metro desenvolvida para este campo, na qual fica evidenciado que quanto 

maior o % de Tempo Perdido, maior o custo/metro, e que poços perfurados com Sonda 

Contratada levam a um maior custo/metro em relação a poços perfurados com Sonda Própria.  

 

 
    Figura 5.62 - Campo “B” - Superfície de Resposta - interação entre as variáveis    

    independentes Sonda Própria / Contratada e % de Tempo Perdido versus o Custo/metro 

    Fonte: Dados coletados na pesquisa 
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A Figura 5.63 mostra a curva de resposta contemplando as variáveis independentes Sonda 

Própria / Contratada e Custo diário da Sonda, versus a variável dependente custo/metro. 

Da mesma pode-se observar que, à medida que a sonda passou de Própria (=0) para 

Contratada (=1), o custo/metro médio passou de 1.362,6 US$/m para 1.859,3 US$/m, 

apresentando portanto uma variação de + 496,6 US$/m. 

Observa-se também que à medida que o Custo diário da Sonda variou de 10.000 US$/d para 

60.000 US$/d, o custo/metro médio passou de 1.153,0 US$/m para 2.068,9 US$/m, 

apresentando portanto uma variação de + 915,9 US$/m. 

Portanto, o custo/metro médio apresentou maior variação absoluta diante da variável Custo 

diário da Sonda do que em relação a variável Sonda Própria / Contratada. 

 A mesma Figura 5.63 evidencia que a região que apresentou o menor custo/metro foi a de 

Sonda Própria e Custo diário da Sonda mínimo. 

O comportamento do custo/metro obtido a partir da Superfície de resposta está alinhado à 

equação de custo/metro desenvolvida para este campo, na qual fica evidenciado que quanto 

maior o Custo diário da Sonda, maior o custo/metro, e que poços perfurados com Sonda 

Contratada levam a um maior custo/metro em relação a poços perfurados com Sonda Própria.  

 

 
    Figura 5.63 - Campo “B” - Superfície de Resposta - interação entre as variáveis  

    independentes Sonda Própria / Contratada e Custo  diário da sonda versus o Custo/metro 

    Fonte: Dados coletados na pesquisa 
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A Figura 5.63 mostra a curva de resposta contemplando as variáveis independentes % de 

Tempo Perdido e Custo diário da Sonda, versus a variável dependente Custo/metro. 

Da mesma pode-se observar que, à medida que o % de Tempo Perdido variou de 10,0 % 

para 50,0 %, o custo/metro médio passou de 1.409,6 US$/m para 1.812,3 US$/m, 

apresentando portanto uma variação de + 402,6 US$/m. 

Observa-se também que à medida que o Custo diário da Sonda variou de 10.000 US$/d para 

60.000 US$/d, o custo/metro médio passou de 1.153,0 US$/m para 2.068,9 US$/m, 

apresentando portanto uma variação de + 915,9 US$/m. 

Portanto, o custo/metro médio apresentou maior variação absoluta diante da variável Custo 

diário da Sonda do que em relação a variável % de Tempo Perdido. 

 A mesma Figura 5.64 evidencia que a região que apresentou o menor custo/metro foi a de 

% de Tempo Perdido e Custo diário da Sonda mínimos. 

O comportamento do custo/metro obtido a partir da Superfície de resposta está alinhado à 

equação de custo/metro desenvolvida para este campo, na qual fica evidenciado que quanto 

maior o Custo diário da Sonda, maior o custo/metro, e que quanto maior o % de Tempo 

Perdido, maior o custo/metro.  

 

 
Figura 5.64 - Campo “B” - Superfície de Resposta - interação entre as variáveis independentes 

% de Tempo Perdido e Custo diário da sonda versus o custo/metro 

Fonte: Dados coletados na pesquisa 
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5.1.8 Comparação entre as equações do custo/metro dos dois campos estudados  

A Tabela 5.48 mostra uma comparação do comportamento das variáveis que impactam o 

custo/metro nos dois campos estudados. 

 

Tabela 5.48  - Comparação entre as equações do custo/metro dos dois campos estudados                 

Tipo de impacto Impacto Tipo de impacto Impacto

Profundidade a menor -0,42 * prof

Número de dias a maior 27,99 * dias Não impactou -

EXP / DP EXP -> DP -239,60 * (E=0; DP=1)

Vertical / Direcional Dir -> Vert 225,68 * (V=0; Dir=1) Dir -> Vert 323,78 * (V=0; Dir=1)

Número de fases a maior 28,94 * fases

Custo diário da sonda a maior 0,01 * Custo diário a maior 0,02 * Custo diário

% Tempo perdido a maior 13,99 * Tperdido

Sonda Própria / Contratada Contr ->  Próp 420,4 * (Prop=0;Contr=1)

Utilização de Sonda SHRP

Índice Pluviométrico
Não apresentou relevância estatística para

este campo

Não impactou, pois todos os poços deste

campo foram de 2 fases

Não apresentou relevância estatística para

este campo

Não apresentou relevância estatística para

este campo
Não apresentou relevância estatística para

este campo

Não apresentou relevância estatística para

este campo

Não impactou, pois não foram utilizadas

sonda tipo SHRP neste campo

Não impactou ou o impacto foi mais

capitalizado por outra variável

Não impactou, pois todos os poços deste

campo foram de DP

Campo "A" Campo "B"

 
Fonte: Dados coletados na pesquisa 

Da mesma, pode-se observar que: 

a) para o campo “A”, as variáveis que impactaram o custo/metro a menor foram a 

profundidade, os poços tipo DP e os poços Verticais. As variáveis que impactaram a 

maior o custo/metro foram o número de dias, os poços Exploratórios, os poços 

Direcionais, o número de fases e o Custo diário da Sonda. As variáveis % Tempo 

perdido, Tipo de Sonda (Própria ou Contratada), a utilização de Sonda SHRP e o 

índice pluviométrico não apresentaram relevância estatística para este campo. 

b) para o campo “B”, as variáveis que impactaram o custo/metro a menor foram os 

poços Verticais e as Sondas Próprias. As variáveis que impactaram a maior o 

custo/metro foram os poços Direcionais, as Sondas Contratadas, o Custo diário da 

Sonda e o % de Tempo perdido. As variáveis profundidade, número de dias, poço 

Exploratório ou de Desenvolvimento da Produção, número de fases, utilização de 

Sondas SHRP e o índice pluviométrico não apresentaram relevância estatística para 

este campo. 
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c) as variáveis poço Vertical/Direcional e Custo diário da Sonda impactaram o 

custo/metro em ambos os campos. 

d) a variável índice pluviométrico não impactou o custo/metro de nenhum dos campos 

estudados. 

 

 

Considerando-se a importância da variável % Tempo Perdido para o custo/metro, foi 

efetuada uma análise do comportamento desta variável para os dois campos estudados, 

conforme detalhado no item 5.2 a seguir. 
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5.2 Estudo dos tempos perdidos dos poços perfurados nos campos “A” e “B” 

Neste tópico se detalha a análise feita da variável tempo perdido dos poços, estratificado 

para cada campo estudado. É mostrado como é a estratificação da mesma em: tempo perdido 

em sonda, em poço e em outros. Posteriormente, se relata a estratificação da variável tempo 

perdido em relação a: diversas sondas, pelos anos, e por tipo de sonda (própria ou 

contratada). 

 

5.2.1 Visão geral dos tempos perdidos dos poços de todos os campos 

A Figura 5.65 mostra a evolução do % Tempo Perdido dos campos “A”, “B” e de todos os 

demais campos (incluindo o campo “A” e “B”) que esta empresa explora e desenvolve, no 

período 2006 a 2012.  

     

 
Figura 5.65 - Evolução do % Tempo Perdido de todos os campos explorados e desenvolvidos pela empresa 

Fonte: Dados coletados na pesquisa.   

Ao se analisar todos os campos explorados e desenvolvidos pela Unidade Operacional, 

percebe-se que não há um comportamento bem definido, variando de um valor mínimo de 

12,7% (em 2007) a um valor máximo de 29,3 % (em 2009). Em 2010, ocorreu uma melhoria 

(15,1 %), piorando em 2011 (23,5 %), e voltando a melhorar em 2012 (20,2 %). O valor 

médio do indicador para todos os campos, no período analisado, foi de 19,1 %. 

Em relação ao campo “A”, pode-se observar que o comportamento desta variável vem 

variando significativamente a cada ano, piorando no período 2007 a 2009 (de 8,5 % para 33,3 

%, respectivamente), porém melhorando continuamente no período 2009-2011, quando 

passou de 33,3 % para 8,8 %. O valor médio do indicador para este campo, no período 

analisado foi de 16,9 %. 
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Em relação ao Campo “B”, o mesmo piorou no período 2006 (8,3 %) a 2008 (31,0 %), 

vindo a melhorar no período 2008 (31,0 %) a 2010 (20,1 %). O ano de 2011 foi o que 

apresentou o pior valor do período (47,3 %), vindo a melhorar novamente em 2012 (7,3 %).  

O valor médio do indicador para este Campo, no período analisado, é de 24,6 %. 

 

5.2.2 Campo “A” - análise crítica dos tempos perdidos dos poços 

A Figura 5.66 mostra o comportamento do %Tempo Perdido dos poços perfurados no 

campo “A” no período 2006 a 2012, bem como a estratificação desta variável em %Tempo 

Perdido em Sonda, %Tempo Perdido em Poço e %Tempo Perdido em Outros. 

 

 
    Figura 5.66 - Evolução do %Tempo Perdido do campo “A”, estratificado em % Tempo Perdido em Sonda, %      

    Tempo Perdido em Poço e % Tempo Perdido em Outros. 

    Fonte: Dados coletados na pesquisa.   

 

Da Figura 5.66 pode-se observar que o comportamento desta variável para o campo “A” 

variou significativamente a cada ano, piorando no período 2007 a 2009 (de 8,5 % para 33,3 

%), porém melhorando continuamente no período 2009-2011, quando passou de 33,3 % para 

8,8 %. O valor médio desta variável para este campo, no período analisado, é de 16,9 %. 

Comparando o %Tperdido do campo “A” com todos os campos, pode-se observar que o 

%Tperdido do campo “A” foi menor do que todos os campos em 2006 (16,7 % versus 19,0 

%), 2007 (8,5 % versus 12,7 %), 2008 (14,3 % versus 15,7 %), 2011 (8,8 % versus 23,5 %) e 

2012 (19,9 % versus 20,2 %). Os anos em que o %Tperdido do campo “A” foi maior do que 

todos os campos foram 2009 (33,3 % versus 29,3 %) e 2010 (16,9 % versus 15,1 %). 
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Ainda da Figura 5.66, percebe-se que das três variáveis que compõem o %Tempo Perdido, 

a variável %Tperdido_emSonda é a que mais impactou o valor total em todos os anos (exceto 

em 2012). 

Percebe-se também que a variável %Tperdido_emSonda para o campo “A” varia muito a 

cada ano, piorando no período 2007 a 2009 (de 5,6 % a 16,1 %), e posteriormente 

melhorando no período 2009 a 2012 (de 16,1 % a 2,5 %). O valor médio desta variável no 

período estudado foi de 7,9 %. 

Em relação a variável %Tperdido_emPoço, pode ser observado na Figura 5.2 que o valor da 

mesma ficou frequentemente abaixo de 5,0 %, exceto no ano de 2012, que apresentou um 

valor de 11,6 %. 

A Figura 5.67 mostra o comportamento da variável %Tempo Perdido em Sonda, 

estratificado pelas sondas que atuaram neste campo. 

  
     Figura 5.67 - Valores médios do %Tempo Perdido em Sonda, estratificado pelas sondas. 

     Fonte: Dados coletados na pesquisa.   

 

Da Figura 5.67, pode-se observar que o comportamento do %Tempo Perdido em Sonda 

apresenta grandes variações para cada sonda, variando desde 2,0 % para a sonda “S”, até 

17,0 % para a sonda “A”. O valor médio do %Tempo Perdido em Sonda para todas as 

Sondas foi de 7,9 % para o período estudado. 

As sondas com a cor verde foram as que apresentaram valor médio de %Tempo Perdido em 

Sonda menor do que a média de todas as sondas, e as sondas com a cor vermelha foram as 

que apresentaram valor médio maior do que a média de todas as sondas. 
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A mesma Figura 5.67 evidencia o número de poços perfurado por cada sonda no período 

em questão. Percebe-se, por exemplo, que a Sonda “C”, que apresentou o terceiro maior 

valor de %Tempo Perdido em Sonda (12,3 %), perfurou 51 poços, prejudicando desta forma 

o desempenho da perfuração.  

Por outro lado, a sonda “M”, que apresentou um %Tempo Perdido em Sonda de apenas 5,4 

%, foi a que mais perfurou poços (90 poços), o que impactou em resultados positivos para a 

organização.  

A Figura 5.68 mostra a evolução anual da variável %Tperdido_emSonda, estratificado pelas 

sondas que atuaram no campo “A”.  

 

 
         Figura 5.68 - Evolução anual dos valores do %Tempo Perdido em Sonda, estratificado pelas sondas 

         Fonte: Dados coletados na pesquisa.   

 

 Da Figura 5.68 pode-se observar que o comportamento do %Tperdido_emSonda apresenta 

grandes variações para cada sonda em cada ano.  

Como exemplo, temos que a sonda “A” apresentou uma grande variação de 2006 a 2009, 

quando apresentou valores de %Tempo_Perdido_Sonda de 15,8 % (2006), 13,6 % (2007), e 

6,6 % (2008). Em 2009, o valor desta variável foi significativamente alterado para 26,4 %. 

Outro exemplo é a sonda “C”, (no gráfico, em barras na cor preta) que apresentou uma 

grande variação no período 2006 a 2010, com 4,8 % (em 2006), piorando continuamente até 

2009 (21,4 %). Em 2010, o valor desta variável foi significativamente alterado para 2,3 %. 
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De uma maneira geral, pode-se observar que os valores da variável 

%Tempo_Perdido_Sonda variaram significativamente a cada ano, considerando-se todas as 

sondas que atuaram no campo “A”. 

Outra constatação é a de que o valor médio de %Tempo_Perdido_Sonda de todas as sondas 

varia a cada ano (no gráfico, representada pela linha contínua), sendo de 6,7 % em 2006, 

piorando continuamente até 2009 (16,1%), vindo a melhorar de forma sistematizada no 

período 2009 a 2012, quando atingiu o patamar mínimo de 2,5 %. O valor médio de 

%Tperdido_emSonda para todas as sondas no período estudado foi de 7,9 %. 

A Tabela 5.49 mostra a relação de sondas que atuaram no campo “A”, estratificadas pelos 

anos deste estudo. Da mesma, percebe-se que em 2009 foram utilizadas 13 sondas diferentes, 

enquanto que em 2006, 2011 e 2012 foram utilizadas apenas 4 sondas. 

 

         Tabela 5.49 - Relação das sondas que atuaram no campo “A”, estratificadas pelos anos deste estudo. 

   
              Fonte: Dados coletados na pesquisa.   

 

Percebe-se também que o número de sondas utilizadas no período variou 

significativamente, sendo que a sonda “Q” foi a mais utilizada (durante 6 anos), seguido da 

sonda “P”, utilizada em 5 anos. Algumas sondas foram utilizadas em apenas em 01 ano 

específico (sonda “D”, apenas em 2010, e sonda “J”, apenas em 2009, por exemplo).  

 A Figura 5.69 mostra o comportamento da variável %Tempo Perdido em Sonda, 

estratificado em sondas Próprias e sondas contratadas. 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

"A" 1 1 1 1
"B" 1 1 1
"C" 1 1 1 1 1
"D" 1
"E" 1 1 1 1
"F" 1
"G" 1 1
"H" 1
"I" 1 1
"J" 1
"K" 1
"L" 1 1
"M" 1 1 1
"N" 1 1
"O" 1 1 1
"P" 1 1 1 1 1
"Q" 1 1 1 1 1 1
"R" 1
"S" 1
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 Figura 5.69 - Evolução do %Tempo Perdido em Sonda , estratificado em sondas próprias contratadas. 

      Fonte: Dados coletados na pesquisa 
 

Da Figura 5.69 pode-se observar que o comportamento da variável %Tempo Perdido em 

Sonda apresenta grandes variações para cada tipo de sonda (própria ou contratada) em cada 

ano.  

Como exemplo, temos que as sondas próprias pioraram no período 2007 (5,5 %) a 2009 

(22,0 %), passando a melhorar continuamente no período 2009 (22,0 %) a 2012 (1,8 %).  

Comparando-se o %Tempo Perdido em Sonda das sondas próprias em relação às 

contratadas, ainda do gráfico, percebe-se que, no período 2007 a 2009, as sondas próprias 

apresentaram valores de %Tempo Perdido em Sonda piores do que as sondas contratadas. No 

período 2009 a 2012, este quadro se inverteu, tendo as sondas próprias apresentado valores 

de %Tempo Perdido em Sonda menores do que as sondas contratadas. 

O valor médio da variável %Tempo Perdido em Sonda das sondas próprias no período 2006 

a 2012 foi de 8,7 %, e para as sondas contratadas foi de 7,5 %.  

O valor global, considerando-se os dois tipos de sonda foi de 7,9 %. 
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5.2.3 Campo “B” - análise crítica dos tempos perdidos dos poços 

A Figura 5.70 mostra o comportamento do %Tempo Perdido dos poços perfurados no 

campo “B” no período 2006 a 2012, bem como a estratificação desta variável em %Tempo 

Perdido em Sonda, %Tempo Perdido em Poço e %Tempo Perdido em Outros. 

 

 
Figura 5.70 - Evolução do %Tempo Perdido , estratificado em % Tempo Perdido em Sonda, % Tempo Perdido 

em Poço e % Tempo Perdido em Outros 

Fonte: Dados coletados na pesquisa.   

 

 

Da Figura 5.70 pode-se observar que o comportamento desta variável alterou 

significativamente ao longo do período estudado, tendo piorado continuamente no período 

2006 (8,3 %) a 2008 (31,0 %) e melhorado a seguir, alcançando um valor de 20,1 % no ano 

de 2010. Em 2011, ocorreu uma piora significativa (47,3%), voltando a melhorar em 2012 

(7,3 %). 

O valor médio desta variável, para este campo e período analisado, é de 24,6 %. 

Comparando o %Tempo Perdido do campo “B” com todos os campos explorados e 

desenvolvidos pela empresa, pode-se observar que o %Tempo Perdido do campo “B” foi 

menor apenas nos anos 2006 (8,3 % versus 19,0 %) e 2012 (7,3 % versus 19,9 %). Nos 

demais anos, 2007(15,9 % versus 12,7 %), 2008 (31,0 % versus 15,7 %), 2009 (30,2 % 

versus 29,3 %), 2010 (20,1 % versus 15,1 %) e 2011 (47,3 % versus 23,5 %) o %Tempo 

Perdido do campo “B” foi maior do que todos os campos. 

Percebe-se também que a variável %Tempo Perdido em Sonda varia muito a cada ano, 

desde 1,7 % em 2006 até seu maior valor de 26,2 % em 2011. 
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A Figura 5.71 mostra o comportamento da variável %Tempo Perdido em Sonda, 

estratificado pelas sondas que atuaram neste campo. Da mesma, pode-se observar que o 

comportamento da variável %Tempo Perdido em sonda apresenta grandes variações para 

cada sonda, variando desde 2,0 % para a sonda “Q”, até 38,5 % para a sonda “G”, com um 

valor médio (todas as sondas) de 7,7 %. 
 

 
Figura 5.71 - Valores médios do %Tempo Perdido em Sonda dos poços do campo “B”, estratificado pelas 

sondas 

Fonte: Dados coletados na pesquisa.   
 

As sondas com a cor verde foram as que apresentaram valor médio de %Tempo Perdido em 

Sonda menor do que a média de todas as sondas, e as sondas com a cor vermelha foram as 

que apresentaram valor médio de %Tempo Perdido em Sonda maior do que a média de todas 

as sondas. A Figura 5.72 mostra a evolução anual da variável %Tempo Perdido em Sonda, 

estratificado pelas sondas que atuaram no campo “B”. 

 

 
Figura 5.72 - Evolução dos valores médios do %Tempo Perdido em Sonda estratificado pelas sondas 

Fonte: Dados coletados na pesquisa.   
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Da Figura 5.72, pode-se observar que o comportamento do %Tempo Perdido em Sonda 

apresenta grandes variações para cada sonda em cada ano. Como exemplo, temos que a 

sonda “L” apresentou no ano de 2009 um %Tempo Perdido em Sonda de 3,5 %, passando 

para 11,3 % no ano de 2010, e finalmente, para 16,4 % no ano de 2011. 

Outra constatação é a de que o valor médio de %Tempo Perdido em Sonda de todas as 

sondas varia a cada ano (no gráfico, representado pela linha contínua), sendo de 1,7 % em 

2006, piorando até 2008 (9,2 %), melhorando em 2009 (3,5 %), piorando continuamente até 

2011 (26,2 %), voltando a melhorar significativamente em 2012 (1,0 %). 

O valor médio do %Tempo Perdido em Sonda para todas as sondas que atuaram neste 

campo foi de 7,7 %. 

A Figura 5.73 mostra o comportamento da variável %Tempo Perdido em Sonda, 

estratificado em sondas próprias e sondas contratadas.  

 
Figura 5.73 - Evolução do %Tempo Perdido em Sonda, estratificado em sondas Próprias e Contratadas 

Fonte: Dados coletados na pesquisa.   
 

Da Figura 5.73, pode-se observar que o comportamento do %Tempo Perdido em Sonda 

apresenta grandes variações para cada tipo de sonda (própria ou contratada) em cada ano. 

Como exemplo, temos que as sondas contratadas apresentaram em 2008 um %Tempo 

Perdido em Sonda de 17,8 %, passando para 3,5 % em 2009, 11,3 % em 2010 e 26,2 % em 

2011. Ainda da Figura 5.73, percebe-se que as sondas próprias vêm apresentando valores 

razoavelmente estabilizados a partir de 2010, em torno de 1,0 %. O valor médio de %Tempo 

Perdido em Sonda para as sondas próprias foi de 2,3 %, e para as sondas contratadas foi de 

12,7 %.  

O próximo capítulo detalhará as conclusões, bem como as recomendações para trabalhos 

futuros. 
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6. Conclusões e Recomendações 

Neste capítulo encontram-se as conclusões e recomendações para trabalhos futuros. 

6.1 Conclusões 

A seguir serão apresentadas as principais conclusões da Metodologia desenvolvida, as 

equações que descreveram o custo/metro dos campos estudados, e o comportamento das 

variáveis que impactaram o custo/metro. 

6.1.1 Análise da variável custo/metro (US$/m) para os campos estudados 

a)   Metodologia desenvolvida: a Metodologia desenvolvida para obter a equação que 

explicita o custo/metro perfurado, obtida através da Regressão Linear Múltipla, foi 

validada cientificamente para os dois campos estudados.  

b)  Abrangência da Metodologia: o estudo evidenciou que pode-se dar abrangência à 

Metodologia desenvolvida, podendo esta ser aplicada em outros campos terrestres de 

qualquer região do mundo. Registre-se a recomendação de se parametrizar as 

variáveis independentes do modelo para o novo campo a ser estudado. 

c)  Validade das equações encontradas: As equações encontradas são válidas apenas 

para cada um dos campos estudados, e apenas para o período 2006 a 2011. 

d)  Comparativo entre os valores reais e os valores obtidos através da equação 

desenvolvida: para o campo “A”, o desvio foi de - 6,6 %, enquanto que para o campo 

B foi de - 0,4 %. 

e)  Aplicabilidade da equação para anos futuros: considerando-se apenas o ano de 

2012, o desvio para o campo “A” foi de - 5,8 %, enquanto que para o campo B foi de 

3,8 %. 

f)  Impacto das variáveis no custo/metro: para o Campo A, as variáveis que 

impactaram o custo/metro foram: a) profundidade; b) Número de dias do poço; c) 

Poço Exploratório/Desenvolvimento da Produção; d) Poço Vertical / Direcional; e) 

Número de fases e g) Custo diário da Sonda. Para o Campo B, as variáveis que 

impactaram o custo/metro foram: a) Poço Vertical / Direcional; b) Custo diário da 

Sonda; c) % de Tempo Perdido e d) Sonda Própria / Contratada. 

g)  Contribuição deste trabalho: na área acadêmica esta pesquisa disponibilizará novos 

conhecimentos na área de gestão de custos e tempos de perfuração de poços de 

petróleo, preenchendo uma lacuna devido à pouca literatura disponível e reduzido 

número de trabalhos publicados com dados de campos do Brasil, enquanto que na 



Tese de Doutorado  PPGCEP / UFRN 

________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Max Simon Gabbay     158 

 

 

área industrial a Metodologia desenvolvida pode ser aplicada em campos de petróleo 

de qualquer outra empresa que atue neste ramo, independente de seu porte, podendo 

ser utilizada para se ter uma análise rápida, porém profunda, dos custos envolvidos na 

perfuração de poços de petróleo. 

h)  Conclusão geral: o Objetivo principal desta Tese foi atingido, qual seja, “ 

Desenvolver uma Metodologia que permita estimar os custos de perfuração de poços 

de petróleo de dois campos onshore na região Nordeste do Brasil". 

 

6.1.2 Análise da variável “ % de Tempo perdido ” para os campos estudados 

Os dados a seguir apresentados foram obtidos através da Estatística Descritiva. 

a)  Visão geral da variável “ % de Tempo perdido: O valor médio foi de 16,9 % para 

o campo “A”, e de 24,6 % para o campo “B”, tendo esta variável apresentado 

significativas variações a cada ano para cada um dos campos estudados.  

b)  Estratificação do % de Tempo perdido (em sonda, em poço e outros): para o 

campo “A”, a variável % de Tempo perdido em sonda foi a que mais impactou 

(exceto em 2012), enquanto que para o campo “B”, ocorreram alternâncias entre estas 

variáveis a cada ano, sem nenhuma tendência definida. 

c)  Análise das diferentes sondas: para o campo “A” ocorreram grande variações, entre 

o menor valor (2,0 %) e o maior valor (17,0 %), dependendo da sonda utilizada. 

Comportamento semelhante ocorreu no campo “B”. 

d)  Análise do comportamento das diferentes sondas ao longo dos anos: para ambos 

os campos, foi observado que, dada uma determinada sonda, ocorreram grandes 

variações a cada ano, sem nenhuma tendência definida.  

e)  Análise em função do tipo de sonda (própria ou contratada): para ambos os 

campos o estudo evidenciou grandes variações para cada tipo de sonda (própria ou 

contratada) em cada ano, sem nenhuma tendência definida.  Em alguns anos, as 

sondas próprias apresentaram valores melhores do que as sondas contratadas, 

ocorrendo o contrário no ano seguinte, para a mesma sonda e campo.  

f)  Conclusão geral: para os dois campos estudados, a variável % Tempo perdido 

apresentou grandes variações ao longo de cada ano, para cada sonda e para cada tipo 

de sonda (própria ou contratada), sem nenhuma tendência definida. Porém os valores 

mapeados consolidados para cada campo são significativos e impactam o custo/metro 

de perfuração.  
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6.2 Recomendações 

6.2.1 Análise do custo/metro de perfuração 

a) Aplicar a Metodologia desenvolvida para vários campos com características 

semelhantes, de forma agregada, com o objetivo de desenvolver uma única equação 

que descreva o custo/metro de todos os campos estudados; 

b) Estudar o impacto de outras variáveis independentes que podem vir a impactar o 

custo/metro em áreas terrestres, como por exemplo o peso do fluido de perfuração, o 

diâmetro do revestimento final, o custo do aço, dados geológicos, dentre outras; 

c) Aplicar este Modelo para campos marítimos, incorporando nesta Metodologia 

desenvolvida outras variáveis típicas desta atividade, tais como profundidade da 

lâmina d'água, distância da costa, custos com helicópteros, custos com embarcações, 

dentre outras variáveis. 

 

6.2.2 Tempo perdido de perfuração dos poços 

a) Aprofundar estudos para identificar mais claramente os motivos que fazem com que o 

%Tempo Perdido sofra grandes variações a cada ano; 

b) Identificar cientificamente as variáveis que fazem com que o %Tempo Perdido por 

Sonda tenha grandes variações para cada sonda; 

c) Estudar as causas que fizeram com que o %Tempo Perdido por cada Sonda 

apresentasse variações significativas a cada ano, dentro de um mesmo campo; 

d) Pesquisar as razões que fazem com que o %Tempo Perdido por Sonda varie por 

tipo de sonda  (própria ou contratada). 
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APÊNDICE 

ABANDON - ABANDONAR - Cessação ou paralisação dos trabalhos em um poço que se 

tornou improdutivo, vedação do poço com plugs de cimento e aproveitamento do 

equipamento recuperável. 

ABANDONED WELL - POÇO ABANDONADO - Poço que deixou de proporcionar uma 

produção economicamente viável. 

ACIDIGE - ACIDIFICAÇÃO - Técnica para aumento da produção de um reservatório com 

formação calcária, de baixa permeabilidade, através da injeção de ácido na formação.  

ACTIVE PIT - POÇO ATIVO - Poço que foi explorado e está produzindo. 

ADDITIVE - ADITIVO - Componente químico utilizado em formulações químicas. 

AIR GUN - CANHÃO A AR - Tipo de fonte sísmica que injeta uma bolha de ar 

comprimido, por alta pressão, na água. O espectro de frequência depende da quantidade de ar 

da bolha, da pressão do ar e da profundidade da água (ou pressão da água). Arranjos de 

canhões de diferentes tamanhos são usados para ampliar o espectro de frequência gerado. 

Também podem ser usados em poços. 

ANGLE BUILD-UP - AUMENTO DO ÂNGULO DE INCLINAÇÃO - Termo utilizado 

quando uma coluna de perfuração se inclina. 

ANGLE DROP-OFF - DIMINUIÇÃO DO ÂNGULO DE INCLINAÇÃO - Termo utilizado 

quando uma coluna de perfuração diminui sua inclinação. 

ANGLE OF DEVIATION - ÂNGULO DE DESVIO OU DECLINAÇÃO - É a declinação 

ou desvio do vertical absoluto que um poço poderá sofrer por acidente ou em conformidade 

com o projeto. 

ANNULAR BLOWOUT PREVENTER - PREVENTOR ANULAR DE EXPLOSÃO - 

Válvula anular que bloqueia automaticamente o retorno da pressão da formação. 

ANNULAR SPACE - ESPAÇO ANULAR - É o espaço entre a coluna de perfuração e a 

parede do poço ou, entre a coluna de revestimento e a parede do poço. 

ANNULUS - ESPAÇO ANULAR - Forma arredondada que a broca delineia ao fender a 

formação. 

ANTICLINE - ANTICLINAL - Em geologia, indica uma dobra com flancos para baixo e 

convexidade para cima, contendo rochas estratigraficamente mais antigas em seu núcleo. 

A.P.I. (AMERICAN PETROLEUM INSTITUTE) - INSTITUTO AMERICANO DE 

PETRÓLEO - É uma associação americana para comércio de petróleo. O API é o instituto 

líder na padronização de equipamentos de perfuração e produção para campos petrolíferos. 

ASSOCIATED GAS - GÁS ASSOCIADO - Gás natural que ocorre associado com óleo 

tanto sob forma de gás livre como em solução. 

AUTOMATIC GAS DETECTOR - DETETOR AUTOMÁTICO DE GÁS - Sensores 

componentes do sistema de segurança da plataforma. 

BARREL (CORE) - É um dispositivo tubular munido na sua extremidade inferior de uma 

broca tipo anular e projetada para recuperar, da formação em perfuração, testemunhos sólidos 

em forma de barra para avaliação por geólogos. 
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BASKET - FERRAMENTA DE PESCA - É um dispositivo para “pescar’, utilizado para 

recuperar sucata ou ferramentas partidas do fundo de um poço, tais como roletes de 

rolamentos ou fragmentos dos cortadores de uma broca partida. 

BIT - BROCA - Instrumento de várias formas e tipos usado na perfuração de formações. 

BIT PDC (Polycrystalinne Diamond Compact) - BROCA - A característica principal desta 

broca é seu cortador, o PDC (plycrystalline Diamond Compact), que é composto por uma 

camada fina de partículas de diamantes, fixada a outra mais espessa de carbureto de 

tungstênio, que é posteriormente montado na face da broca. As brocas PDC, tanto as de 

corpo de aço como as de carbureto de tungstênio, apresentam jatos intercambiáveis por onde 

circula o fluido de perfuração. O numero de jatos é bastante variável, a maioria das brocas 

PDC tem entre três e oito jatos. Alguns tipos de broca PDC de corpo de carbureto de 

tungstênio podem não apresentar jatos, mas sim canais de fluxo, moldados da mesma 

maneira que as brocas de diamantes naturais. 

BIT WEIGHT - PESO DA BROCA. 

BLACK OIL - ÓLEO CRU - É o óleo recém-saído do poço. 

BLOW OUT - ESTOURO - Condição de um poço descontrolado devido aos fluidos da 

formação estourarem na superfície. A causa de um estouro sem controle pode ser sabotagem, 

falha do equipamento do cabeçote do poço ou do equipamento dentro do poço, descuido da 

equipe de controle ou por um Ato de Providência.  

BLOW OUT PREVENTER (BOP) - SISTEMA DE SEGURANÇA CONTRA 

ESTOUROS - É um conjunto de comportas de controle montadas no cabeçote do poço, 

capazes de ser colocado em volta de uma tubulação de perfuração ou de revestimento e 

projetado para controlar um poço na situação de descontrole. Os componentes de um 

conjunto de controle de estouros são fabricados obedecendo aos mais altos padrões e podem, 

em alguns casos, serem testados até uma pressão de 1.400 kg/cm2. 

BOREHOLE - PERFURAÇÃO DO POÇO - Conjunto de operações para a perfuração de 

um poço. 

BOTTOM TIME - TEMPO DE PERMANÊNCIA NO FUNDO. 

BREAKING DOWN - DESMONTAGEM - É a operação de desaparafusar uma coluna de 

perfuração em suas seções individuais quando um poço foi completado (concluído) e a 

coluna de perfuração é retirada pela última vez. 

CABLE TOOL DRILLING - PERFURAÇÃO A CABO - É a operação de pulverizar a 

rocha dura com broca tipo formão para posterior remoção pelo bailer. A perfuração a cabo é 

um método muito lento mais usado para poços artesianos. 

CALLIPER LOG - PERFIL DE DIÂMETRO DO POÇO - É o registro do diâmetro do 

poço. 

CAP ROCK - ROCHA CAPEADORA, SELANTE - É uma camada de rocha impermeável 

sobreposta ao reservatório de petróleo ou gás que impede a migração dos fluidos. 

CASING - REVESTIMENTO - Tubulação de aço utilizada para revestir um poço após o 

término da operação de perfuração. 

CASING STRING - COLUNA DE REVESTIMENTO - É o termo usado para a coluna de 

tubulação de aço que reveste um poço, após a perfuração, e feita de seções de tubulação 

aparafusadas com 6 a 9 m de comprimento. Um poço fundo pode possuir cinco ou mais 

colunas de revestimento cimentadas em posição. O projeto de um programa de revestimento 

é um dos aspectos mais importantes, afetando a perfuração e a conclusão (completação) de 
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um poço e requer conhecimentos profundos de geologia e engenharia. O diâmetro do 

revestimento varia, decrescendo conforme a profundidade atingida. 

CATCHING SAMPLES - RECUPERAÇÃO DE AMOSTRAS - Informações geológicas 

são obtidas pelo estudo e análise de amostras da formação sendo penetrada pela broca. Um 

membro da equipe de perfuração obtém essas amostras diretamente da lama circulante 

quando esta regressa do poço. As amostras são lavadas, secas e precisamente registradas e 

etiquetadas, apresentando o número do poço, a profundidade de recolhimento, etc. 

CATHEAD - TAMBOR EXTERIOR - É o tambor exterior no eixo do tambor de um 

guincho utilizado para manipular um cabo que puxa tubulações, ou acionar as tenazes de 

revestimento nas operações de suprimento ou devolução de seções de tubulação. 

CATLINE - CABO DE IÇAMENTO - É um cabo, ou combinação de cabo com arame, 

operado do tambor exterior e utilizado para o içamento de equipamento ao piso da torre de 

perfuração. 

CAVITY - ALARGAMENTO - Alargamento de um poço devido ao desabamento ou à ação 

de lixiviação de uma formação macia. 

CENTRALIZER - CENTRALIZADOR - É um acessório colocado sobre uma tubulação 

para mantê-la centralizada no poço, a fim de que possa ser feita uma luva uniforme de 

cimento ao redor da tubulação de revestimento. 

CHANNELLING - CANALIZAÇÃO - É uma operação na condição em que o cimento em 

torno da coluna de revestimento não é uniforme, permitindo ao gás ou fluido escaparem para 

a superfície. Essa condição em casos extremos, pode ser remediada pela cimentação a alta 

pressão dentro do espaço anular. 

CIRCULATION - CIRCULAÇÃO - Operação de fazer com que um fluido circule em um 

comando de perfuração. 

CIRCULATION RATE - INTENSIDADE DE CIRCULAÇÃO - Velocidade com que a 

lama ou o fluido circula pela coluna de perfuração. 

CIRCULATION TIME - TEMPO DE CIRCULAÇÃO - Tempo que o fluido leva para 

completar a viagem de ida e volta (round trip). 

CLEAN OUT - LIMPEZA E REPARO - É a operação de limpeza e/ou reparo em um poço 

de petróleo. A necessidade dessa operação pode surgir devido à deterioração de uma 

formação ou pelo entupimento provocado pela cera (parafina) na tubulação de um poço 

produtivo de petróleo com alto índice de parafina. 

COLLAR (BIT) - COLAR DE BROCA - Tubulação de trabalho contínuo usada para ligar 

uma broca tipo cônica à coluna da perfuração. 

COME OUT OF THE HOLE - RETIRADA - Retirada da coluna de perfuração do poço. 

COMMERCIAL PRODUCTION - PRODUÇÃO COMERCIAL - Capacidade de produção 

que mostrará um lucro financeiro. Obviamente, um poço perfurado em uma área cara, tal 

como a plataforma continental, deserto ou selva remota, deverá produzir um maior volume 

de petróleo para ser considerado comercialmente produtivo, o que não acontece com o 

perfurado em uma área povoada.  

COMMERCIAL WELL - POÇO RENTÁVEL - Poço com produção economicamente 

viável. 

COMPLETION - CONCLUSÃO - Refere-se à instalação de equipamento permanente para 

a produção de petróleo ou gás.  
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CONCESSION - CONCESSÃO - Ato de conceder a exploração de determinada região. 

CONE BIT - BROCA CÔNICA - Tipo de broca para rocha possuindo cortadores cônicos 

montados sobre rolamentos. Esse tipo de broca é usado normalmente em uma operação de 

perfuração rotativa. 

CONNECTION - CONEXÃO - É a união de duas seções de tubulação. 

CONTIGUOUS ZONE - ZONA CONTÍGUA - 1 - Zona de interseção entre regiões 

produtoras;  

CORE - TESTEMUNHO - É uma amostra de rocha sólida (testemunho) da formação que 

está sendo perfurada, recolhida através de um trépano para este fim. 

CORE ANALYSIS - ANÁLISE DO TESTEMUNHO - Análise geológica da amostra de 

rocha colhida da formação em exploração. 

CORE BIT - BROCA PARA RECUPERAÇÃO DE TESTEMUNHOS - Broca tipo anular, 

para recuperação de testemunhos, que é aparafusada na extremidade inferior de um trépano 

para este fim e corta a formação no formato de barra cilíndrica sendo a amostra sustentada 

pelo anel de retenção. 

CORING (SIDE WALLS) - TESTEMUNHOS DA PAREDE DO POÇO - Testemunhos 

recuperados das paredes do poço já perfurado pela utilização de um dispositivo hidráulico ou 

tipo pistola, que força pequenos retentores de testemunhos dentro da parede e assim, durante 

a retirada da ferramenta do poço, são obtidas amostras para exame. 

CRUDE OIL - PETRÓLEO BRUTO - Petróleo da formação em estado bruto. As 

propriedades do petróleo bruto dos diferentes campos variam consideravelmente dependendo 

basicamente das condições geológicas da formação de origem. 

DEAD OIL - ÓLEO MORTO - Óleo pesado ou de creosoto, destilado, transparente e 

venenoso, obtido do alcatrão e constituído por hidrocarbonetos, fenóis e outros aromáticos.  

DECKS - PLATAFORMAS DE TRABALHO - Plataforma de trabalho apoiada pelos 

macacos de uma estrutura ao largo. 

DEFLECTING TOOLS - FERRAMENTAS DE DEFLEXÃO - Cunhas ou outras 

ferramentas utilizadas para a deflexão do poço da posição vertical. 

DEFLECTION - DEFLEXÃO - Desvio de um poço do vertical absoluto. 

DEGREE A.P.I. - GRAU A.P.I. - Unidade de medida de densidade estabelecida pelo 

American Petroleum Institute, equivalente à densidade de 1,068 a 60ºF e utilizada na 

indústria do petróleo. 

DEPLETION - ESGOTAMENTO - Diminuição contínua da capacidade de produção de um 

poço. 

DEPRECIATION - DEPRECIAÇÃO - É a diminuição do valor de uma propriedade, tal 

como uma instalação de perfuração, devido ao desgaste normal ou pela passagem do tempo. 

Pela inclusão de uma taxa de depreciação, o empreiteiro acumula fundos para a reposição de 

sua instalação de perfuração, quando essa atinge um certo grau de desgaste. 

DERRICK - TORRE DE PERFURAÇÃO - É uma estrutura tipo torre erguida em local 

preestabelecido para perfuração. A torre é capaz de manipular todas as operações dentro do 

poço e a sua capacidade é ditada pela profundidade programada da perfuração do poço e 

pelas cargas de tubulações de perfuração e de revestimento.  

DERRICK MAN - TORRISTA - Membro da equipe de perfuração que opera os 

equipamentos da torre. 
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DEVIATED WELL - POÇO DESVIADO - Perfuração direcional em local que não era o 

determinado para desvio na formação ou de poço. 

DIAMOND BIT - BROCA DIAMANTE - Broca com diamante no encapamento para 

perfuração em sílex. 

DIFFERENTIAL PRESSURE - PRESSÃO DIFERENCIAL - É a diferença entre a pressão 

existente no fundo do poço, devido à coluna de fluido do mesmo, e a pressão em movimento 

no fluido do poço, dos fluidos da formação. 

DIRECTIONAL DRILLING - PERFURAÇÃO DIRECIONAL - É a mudança controlada 

da direção de um poço do vertical absoluto. Podem ser as seguintes as razões do desvio: a) 

impossibilidade de se colocar o canteiro de perfuração sobre a formação indicada - desvia-se 

o poço e depois termina no ponto desejado; b) poderá haver a necessidade de se passar um 

“peixe” (item perdido) para se continuar o poço vertical ao lado do poço original; c) um poço 

descontrolado ou incendiado poderá ser fechado ou paralisado. Perfura-se direcionalmente 

um poço à distância e cimenta-se o poço descontrolado;  

DOGLEG - PERNA DE CACHORRO - Uma curva no poço. 

DRILL COLLAR - COLAR DE PERFURAÇÃO - Pesadas seções de tubulação de +/- 9 m 

de comprimento, colocadas imediatamente acima da broca (ou trépano), para exercerem peso 

sobre a mesma, bem como manter a coluna acima sob tensão, para auxiliar na perfuração de 

um poço vertical. 

DRILL PIPE - TUBULAÇÃO DE PERFURAÇÃO - Tubulação de alta qualidade, 

aparafusadas juntas, fazendo a coluna de perfuração. As seções individuais possuem +/- 9 m 

de comprimento se são munidas, na sua extremidade superior, de conectores tipo caixa e, na 

inferior, com conectores tipo pino duplo. Os tamanhos (bitolas) mais comuns são de 

diâmetro: 13; 11,4; 8,9; 7,3 e 5,4 cm. 

DRILL STEM TEST - TESTE DA COLUNA DE PERFURAÇÃO - É um método de se 

testar a produção potencial de uma formação reservatório, através da colocação de vedadores 

(obstruidores) na coluna de perfuração para acomodar o cabeçote hidrostático da coluna de 

lama e permitir o fluxo do fluido da formação para dentro da coluna de perfuração. 

DRILL STRING - COLUNA DE PERFURAÇÃO - Coluna de perfuração feita de seções 

individuais de tubulações e de colares de perfuração, que se estende da superfície ao fundo 

do poço e proporciona meios de se girar o trépano (broca) e de circulação da lama. 

DRILLER - SONDADOR - Operador de equipamentos de perfuração. 

DRILLER’S CONSOLE - CONSOLE DO SONDADOR - Console para operação dos 

equipamentos da torre. 

DRILLER’S LOG - RELATÓRIO DO SONDADOR - Registro diário das operações na 

torre. 

DRILLING - PERFURAÇÃO - É a operação de perfuração de um poço na crosta terrestre 

para a produção de hidrocarbonetos, vapor ou água. Um poço também pode ser perfurado 

para a obtenção de informações geológicas pelo exame das aparas de formação devolvidas à 

superfície pela lama circulante, ou de testemunhos de rocha obtidos com equipamento 

especial. 

DRILLING (CABLE TOOL) - PERFURAÇÃO A CABO - Método de perfurar um poço 

com trépano (broca) tipo formão, suspenso por cabo de arame do balancim, para pulverizar a 

formação rochosa e, posteriormente, remover resíduos pela utilização do bailer ou bomba de 

areia.  
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DRILLING (CREW) - TURMA / EQUIPE DE PERFURAÇÃO - Do início das perfurações 

até a sua conclusão, o aparelho de perfuração opera 24 horas por dia. Três turnos existem nas 

operações, geralmente de 8 horas cada, exceto nas operações ao largo, onde existem dois 

turnos de 12 horas cada. Turmas de reserva (ou alívio) fazem o trabalho para proporcionar 

períodos de repouso. 

DRILLING (DIAMOND) - PERFURAÇÃO COM BROCA DE DIAMANTES - Aparelho 

de perfuração por diamantes. É geralmente utilizado para investigação de depósitos minerais 

para retirada de amostras. Utiliza-se o sistema rotativo, porém, as brocas são munidas de 

diamantes industriais e as velocidades de rotação são bem maiores (2.000 a 3.000 rpm) em 

comparação às usadas para perfuração de um poço de petróleo com broca convencional (250 

rpm). 

DRILLING (PERCUSSION) - PERFURAÇÃO DE PERCUSSÃO - É um método de 

perfuração de percussão que utiliza broca tipo formão para pulverizar a rocha. Em conjunto, 

são utilizados martelos de percussão com o sistema rotativo em situações onde a circulação 

de ar comprimido é possível, para estimular o fluido da formação que flui dentro do poço. 

DRILLING (ROTARY) - PERFURAÇÃO ROTATIVA - Todos os poços modernos usam o 

sistema rotativo, no qual uma broca é girada pela coluna de perfuração, que se estende desde 

a superfície até o fundo do poço. 

DRILLING IN - PERFURAÇÃO NA ÁREA PRODUTORA - Termo usado para denominar 

a operação de perfuração da formação produtora. 

DRILLING UNDER PRESSURE - PERFURAÇÃO SOB PRESSÃO - É executar 

operações de perfuração, enquanto é mantido um selo de pressão no cabeçote do poço, para 

evitar o fluxo de líquidos do poço à superfície. 

DRY AND ABANDONED - SECO E ADANDONADO - Diz-se de um poço que já 

produziu, secou, foi selado e abandonado. 

DRY HOLE - POÇO NÃO PRODUTIVO - Poço não produtivo, também conhecido como 

duster (poeirento). 

DTM - Desmontagem, Transporte e Montagem - Depois da conclusão do preparo da 

Locação, é realizado o DTM da Sonda, ou seja, a Desmontagem, o Transporte e a Montagem, 

com a movimentação da Sonda e seus equipamentos, para locação onde serão realizados os 

trabalhos de perfuração.O DTM é uma operação muito importante e deve ser feita 

obedecendo rigorosamente os Procedimentos de Execução de Movimentação de Cargas. 

ECONOMIC ZONE - ZONA ECONÔMICA - Região de rentabilidade econômica para a 

exploração de petróleo. 

ELEVATOR - ELEVADOR - Dispositivo de içamento com portas e dobradiças e uma 

fechadura de ação rápida, que está suspenso por articulações compridas abaixo do moitão 

móvel e gancho, que na posição fechado, se acomoda ao redor da tubulação para manipular a 

operação de abaixar ou elevar as colunas de perfuração ou revestimento. 

EXPLOITACION WELL - POÇO DE EXPLOTAÇÃO - É um poço perfurado para 

explorar o potencial de um campo de petróleo. Um número determinado desses poços é 

perfurado após a descoberta do campo. 

FAULT - FALHA DE FORMAÇÃO / FALHAMENTO - Termo geológico usado para 

descrever uma fratura ou uma zona de fraturas ao longo da qual houve um movimento 

relativo dos blocos rochosos justapostos, ocasionando descontinuidade das camadas. 
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FIELD - CAMPO / ÁREA - Área consistindo de um único ou múltiplos reservatórios, todos 

agrupados ou relacionados aos mesmos aspectos estruturais e/ou estratigráficos da formação 

geológica. Geralmente um campo é assim denominado quando o petróleo foi descoberto em 

quantidades suficientes para justificar um programa de produção lucrativa. 

FIELD APPRAISAL - AVALIAÇÃO DE UM CAMPO - Conjunto de pesquisas com 

intuito de avaliar a capacidade produtora do campo. 

FILLING THE HOLE - POÇO CHEIO - É a operação de bombear lama para manter o 

poço cheio quando uma formação “ladra” está roubando o fluido. 

FISH - PEIXE (OBJETO PERDIDO) - Ferramenta ou objeto perdido (inclusive do 

desprendimento da própria coluna de perfuração) que necessita ser pescado antes de se voltar 

às operações normais. 

FLEXIBLE HOSE - MANGUEIRA FLEXÍVEL - Mangueira de aço formada por anéis 

sobrepostos que dão flexibilidade, usada na união de cabeças de poços às unidades 

produtoras ou outros serviços (bitolas variadas). É também conhecida como coflexip (marca 

do fabricante). 

FLOAT COLLAR - COLAR DE FLUTUAÇÃO - Seção curta da tubulação de revestimento 

aparafusada na extremidade inferior de uma coluna de revestimento e munida de uma válvula 

de retenção que proporciona meio de flutuação da coluna de revestimento dentro do poço, 

aliviando assim o trem de içamento, de cargas excessivas. 

FLOATER - FLUTUANTE - É o nome genérico dado ao casco submerso das plataformas 

semi-submersíveis. 

FLOOR MAN - HOMEM DE ÁREA - Operário subalterno para funções diversas como 

limpeza, conservação, estiva, etc. 

FORMATION DAMAGE - AVARIA NA FORMAÇÃO - É a deterioração ou 

desbarrancamento da formação. 

FORMATION PRESSURE - PRESSÃO DA FORMAÇÃO - É a pressão no fundo de um 

poço quando o mesmo é fechado no cabeçote. 

FREE POINT INDICATOR - INDICADOR DO PONTO DE TRAVAMENTO - É um 

instrumento colocado dentro de uma coluna que se prendeu (ou travou) suspenso por um 

cabo elétrico e que registra o ponto onde esta coluna ficou presa. 

FULL HOLE - POÇO DE PLENO DIÂMETRO - É um poço perfurado no maior diâmetro 

predeterminado. 

GAS (NATURAL) - GÁS NATURAL OU BRUTO - Gás direto de um reservatório (bruto), 

sem benefício do processamento.  

GEOLOGRAPH - GEOLÓGRAFO - É um instrumento que registra a velocidade de 

penetração do trépano durante uma operação de perfuração. 

GUIDE SHOE - SAPATA GUIA - É uma seção curta de tubulação de parede grossa 

aparafusada na extremidade inferior de uma coluna de revestimento para protegê-la durante a 

faina de colocá-la no poço. 

HOLE (CROOKED) - POÇO DESVIADO - Perfuração de poço que é inadvertidamente 

desviada ou perfurada em espiral (ou torto). 

HOLE (DRY) - POÇO SECO - Poço não produtivo, também conhecido como duster 

(poeirento). 
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HORIZON (OIL) - HORIZONTE INTERFACIAL - Relação interfacial entre petróleo e 

gás, ou petróleo e água, em um reservatório. 

HOSE - MANGOTE - Nome genérico dado às mangueiras flutuantes divididas em seções 

para transporte do óleo produzido da monobóia para o petroleiro. 

HOSE (ROTARY) - MANGUEIRA ROTATIVA - Mangueira de borracha, ou aço, para 

altas pressões, com 18,3 m de comprimento, que liga a tubulação de distribuição ao tornel, 

para conduzir a lama circulante à coluna de perfuração. 

INJECTION WELL - É um poço usado para injetar gás, petróleo ou água dentro da 

formação reservatório. A injeção de gás serve para manter a pressão do campo e 

proporcionar meio para a disposição do gás excedente, o qual é separado do petróleo 

produzido de um poço. 

JAR - FERRAMENTA DE MARTELAGEM - Ferramenta de recuperação de objetos 

perdidos no poço, que é utilizada para dar fortes marteladas, ou pancadas, na broca 

emperrada para liberá-la.  

JET BIT - Forma modificada de broca, utilizando o princípio do jato hidráulico para 

aumentar a velocidade de perfuração. 

KELLY - É uma seção de tubulação, quadrada ou hexagonal, de aproximadamente 10,7 m 

de comprimento, aparafusada na parte superior de uma coluna de perfuração, por sua vez 

sustentada pelo tornel suspenso pelo gancho principal do moitão móvel.  

KICK - JATO DE GÁS - Jato descontrolado de gás para a atmosfera sem ignição. 

KILLING A WELL - PARALISAÇÃO DO POÇO - É a operação de se controlar um poço 

que se encontra fora de controle, ou de se encher de lama o poço inteiro para controlar a 

pressão do reservatório. 

LAND (CASING) - COLOCAÇÃO FINAL - Situação em que uma coluna de revestimento 

é suspensa ou aparafusada na sua posição final. 

LOCATION - LOCAÇÃO - Local onde um poço deve ser perfurado. Chamado também de 

canteiro. 

LOG (DRILLING) - REGISTRO DE PERFURAÇÃO - Registro das operações de 

perfuração anotadas pelo perfurador de cada turno. 

LOGGING (MUD) - REGISTRO DA LAMA - Essa operação proporciona um exame 

contínuo da lama circulante no poço, para possíveis evidências da presença de petróleo ou 

gás da formação perfurada. 

MAKING A CONNECTION - LIGAÇÃO ESPECIAL - É a operação de acréscimo de 

mais uma única seção de tubulação depois que o kelly perfurou até o seu comprimento total. 

MAKING A TRIP - VIAGEM (COLUNA DE PERFURAÇÃO) - É a operação de subida e 

descida da coluna de perfuração para troca de broca ou ferramenta. 

MECHANICAL RIG - INSTALAÇÃO DE PERFURAÇÃO MECÂNICA - É um tipo de 

instalação de perfuração. 

MOUSE HOLE - TOCA DO RATO - Recurso usado em sistemas de perfuração terrestres 

que consta de um buraco próximo à mesa rotativa (de 7 a 8 m), para acomodar uma única 

seção de tubos, evitando a necessidade de se deitar o Kelly. 

MUD - LAMA - Fluido utilizado no poço durante uma operação de perfuração, 

cuidadosamente controlado no que tange às suas propriedades, servindo para: a) resfriar a 

broca; b) remover as aparas do poço; c) evitar o desabamento do poço; d) consolidar 
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formações frouxas (areia, cascalho); e) evitar a intrusão de água, gás ou petróleo no poço; f) 

lubrificar a tubulação de perfuração; g) diminuir a corrosão das tubulações de perfuração e 

revestimento;  

MUD BOX - TANQUE DE LAMA - É um tanque, ou container (recipiente), do qual a 

bomba de circulação aspira lama para o poço. 

NATURAL GAS - GÁS BRUTO. 

NON-ASSOCIATED GAS - GÁS NÃO ASSOCIADO - Gás natural que ocorre sem a 

presença de óleo em um reservatório. 

OFFSET - DESVIO - É o desvio que um poço sofre em relação ao seu vertical absoluto. 

OIL FIELD - CAMPO DE PETRÓLEO - Geralmente definido como área onde foi 

comprovada a existência de depósitos produtivos de petróleo. 

OIL STRING - É a coluna de revestimento (sustentação), colocada para manter o poço 

aberto e permitir a produção de fluido da formação contendo petróleo para a superfície. 

OPEN HOLE - POÇO CRU - É a parte perfurada de um poço sem revestimento. 

PENETRATION RATE - VELOCIDADE DE PENETRAÇÃO - É a velocidade com que a 

broca procede no afundamento ou penetração do poço. 

PERFORATING - PERFURAÇÃO LATERAL DE REVESTIMENTO - É a perfuração do 

revestimento com pistola. 

PRIMARY RECOVERY - RECUPERAÇÃO PRIMÁRIA - Primeiro estágio de 

recuperação de material ou de um poço que está sendo estimulado/explorado. 

PULL-OUT - RETIRADA DA COLUNA - Operação de retirada da coluna de perfuração de 

um poço. 

PUT A WELL ON - COLOCAR UM POÇO EM PRODUÇÃO - Abrir um poço para a 

produção tanto por bombeamento auxiliar, como pelo fluxo normal dentro do sistema coletor. 

QUIET WELL - POÇO ADORMECIDO - Local de previsão errada (ou não confirmada) da 

existência de hidrocarbonetos, em virtude do estudo de fundo 

REAMER - Ferramenta munida de roletes serrilhados ou cortadores de expansão, utilizada 

para alargar o diâmetro de uma perfuração de poço. 

RE-ENTRY - REENTRADA - Método utilizado na repetição da operação de exploração de 

um poço que está sendo estimulado. 

RESERVOIR PRESSURE - PRESSÃO DO RESERVATÓRIO - Pressão natural do 

reservatório que pode ser ou não suficiente para que o fluido armazenado na formação possa 

fluir por um poço até a superfície. 

REVERSE CIRCULATION - REVERSÃO DA CIRCULAÇÃO - Procedimento adotado, 

sob circunstâncias especiais, onde o fluido circulante é bombeado para dentro do espaço 

anular entre a parede do poço e a tubulação de perfuração, retornando através do volume de 

perfurações. 

RIG (DRILLING) - PLATAFORMA DE PERFURAÇÃO - É todo o conjunto (instalação) 

destinado à perfuração de um poço de petróleo. 

RISER ANGLE INDICATOR - CLINÔMETRO DA COLUNA DE ASCENÇÃO - 

Indicador do ângulo de inclinação da coluna de ascenção em relação ao vertical absoluto. 
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ROCK BIT - BROCA CÔNICA - Broca de formato cônico colocada na extremidade 

inferior de uma coluna de perfuração para atacar (cortar) a formação sendo penetrada. 

ROCK CUTTING - CORTE DE ROCHA - Perfuração em formação rochosa. 

ROCK PRESSURE - PRESSÃO DE ROCHA - Pressão natural do fluido que preenche os 

espaços porosos de uma rocha exercida principalmente pela massa sólida sobrejacente ao 

ponto considerado. 

ROLLER BIT - BROCA TIPO CÔNICA. 

ROTARY TABLE - MESA ROTATIVA / PLATAFORMA GIRATÓRIA - Mesa rotativa 

(plataforma giratória) situada no centro do piso da torre. Sua função é a de sustentar o peso 

de qualquer tubulação ou revestimento colocado na perfuração, proporcionando também 

movimento giratório (ou relativo) à esta coluna, através do kelly. 

ROUND TRIP - VIAGEM REDONDA DA COLUNA - Operação de retirada da coluna de 

perfuração do poço, mudança da broca ou ferramentas e recolocação no fundo. 

RUN IN - DESCIDA - Operação de colocação de tubulação de perfuração ou revestimento 

em um poço. 

SAMPLES - AMOSTRAS - Aparas da formação penetrada na perfuração que retornam à 

superfície no fluido de circulação sendo removidas pela peneira oscilante, para exame pelo 

geólogo. 

SEDIMENT - SEDIMENTO - Material originado pela desagregação de rochas 

preexistentes, suscetível de ser transportado e depositado. 

SHALE - FOLHELHO - Rocha sedimentar finamente laminada, constituída pela 

consolidação de material de granulometria fina, como argila, silte ou lama. 

SHALE OIL - ÓLEO DE FOLHELHO - Fluido extraído de um folhelho. 

SHUTDOWN - PARALISAÇÃO - Termo que define a paralisação provisória ou 

permanente de um poço. 

SIDE TRACKING - DESVIO LATERAL - Perfuração direcional para se evitar uma broca 

ou tubulação de revestimento quebrada e/ou emperrada no poço. Para essa operação utiliza-

se uma ferramenta especial. 

SINGLE - SEÇÃO INDIVIDUAL - Seção de tubulação de perfuração de 6 a 9 m de 

comprimento, munida de um acoplamento do tipo conector caixa (fêmea) na extremidade 

superior e um conector tipo pino (macho) na extremidade inferior. 

SLURRY - Mistura de água e cimento especial, que é bombeada no poço para cimentar uma 

coluna de revestimento, ou para vedar uma zona de perda de fluido de circulação, ou por 

outra razão. Este cimento possui propriedades especiais tais como: tempo de secagem, 

temperatura de trabalho, etc. 

SPACING - ESPAÇAMENTO - Distância entre os poços produtores perfurados em um 

mesmo reservatório. 

SPUD IN - INÍCIO DE PERFURAÇÃO - Operação de se perfurar os primeiros metros de 

um novo poço. 

STABILIZER - ESTABILIZADOR - Ferramenta colocada acima da broca, numa coluna de 

perfuração, para auxiliar na operação em um poço direcional. 

SWIVEL - TORNEL / DESTORCEDOR - Conjunto suspenso por um gancho e aparafusado 

ao lado superior do kelly por conexão roscada (rosca esquerda). 
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TARGET DEPHT - PROFUNDIDADE TOTAL - Profundidade planejada e alcançada de 

um poço. 

TELESCOPIC DERRICK - TORRE TELESCÓPICA - Mastro retrátil, cujas seções se 

encaixam uma dentro da outra, podendo ser estendido e montado por meio de talha a cabo ou 

hidraulicamente. 

TOOLPUSHER - CHEFE DE EQUIPE DE PERFURAÇÃO - Operário chefe da equipe de 

perfuração, encarregado da condução dos serviços. 

TOTAL DEPHT (D.P.) - PROFUNDIDADE TOTAL - A maior profundidade atingida pela 

perfuração de um poço. 

TOUR - TURNO DE TRABALHO - Turno trabalhado por uma turma ou equipe de 

perfuração, normalmente com 12 horas de duração. 

TRICONE BIT - BROCA TRICÔNICA - Broca com três cortadores cônicos montados 

sobre rolamentos de trabalho contínuo. 

TURBO DRILL - PERFURADOR A TURBINA - Turbina situada no fundo de uma coluna 

de perfuração, acionada pela circulação da lama, para impulsionar a broca rotativa sem a 

rotação da coluna de perfuração pela plataforma giratória. Usada para perfuração de poços 

direcionais. 

VERTICAL WELL - POÇO VERTICAL - Poço perfurado mantendo o vertical absoluto. 

YELD - CAMPO - Área de exploração comercial de um mesmo reservatório de 

hidrocarbonetos. 

ZONE - ZONA - Região mapeada pela geologia onde futuramente serão feitos estudos de 

fundo. 
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