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RESUMO 
O processo de tomada de decisões em campos de petróleo inclui diversas etapas, sendo que a 
definição de uma boa estratégia de produção é de grande relevância. Engenheiros de 
reservatório utilizam grande numero de simulações neste processo, sendo que o tempo 
computacional é um fator limitante na definição da estratégia de produção. O objetivo deste 
mestrado é desenvolver uma metodologia para obtenção de estratégias de produção de boa 
qualidade reduzindo o número de simulações, portanto, reduzindo o tempo computacional. 
Estaremos interessados, primeiramente, nas variáveis posição dos poços e número de poços. 
Iremos investigar como reduzir o espaço de busca por meio de indicadores como índice de 
produtividade por poço, indicadores de correlação positiva e negativa entre poços, mapas de 
qualidade e outros. O resultado esperado é uma metodologia que permita obter uma estratégia 
de produção otimizada por meio de um número menor de simulações quando comparada com 
metodologias existentes. Também teremos a formação de uma mestre com sólidos 
conhecimento na área definição de estratégia de produção no contexto de engenharia de 
reservatórios. Pesquisa feita em parceria com o CEPETRO/Unicamp. 
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