
BI O&G: Inteligência Artificial em Óleo e Gás 

 
O BI MASTER em O&G possui aplicações distribuídas por toda cadeia produtiva do petróleo. 

 

MANUTENÇÃO E SEGURANÇA 

 

1. Deep Learning (DL) para detecção, segmentação, identificação e localização de corais 

no leito marinho e em equipamento submarinos 

2. DL para detecção de condições adversas (vazamentos de óleo, incrustações, etc), por 

meio do reconhecimento de imagens e vídeos 

3. DL para previsão de falha em equipamentos 

4. Análise em tempo real de imagens e vídeos do convés para monitoramento da segurança 

de trabalhadores e equipamentos (e.g., monitoramento do correto uso dos Equipamentos 

de Proteção Individual) 

 

GESTÃO DA INFORMAÇÃO 

 

1. DL e processamento de linguagem natural (PLN) para análise de patentes na área de 

óleo e gás 

2. DL e PLN em bases de dados não estruturados (textos, planilhas, apresentações, 

gráficos, figuras, etc) com finalidade de criar um buscador para facilitar navegação pela 

informação 

3. DL e NLP para extração de informação de uma grande quantidade de dados não 

estruturados 

 

EXPLORAÇÃO 

 

1. Ajuste de histórico em modelos de simulação de reservatórios com uso de Redes Neurais 

Deep Learning 

2. Tratamento de incertezas geológicas e amostragem de cenários por Simulação Monte 

Carlo 

3. Análise e inferência a partir de dados sísmicos, geológicos e geofísicos apoiada por IA 

4. Otimização da integração de atributos geológicos e propriedades petrofísicas para 

caracterização do modelo de reservatório por Deep Learning 

 

EXPLOTAÇÃO (Produção) 

 

1. Análise econômica de projetos de desenvolvimento de campos de petróleo apoiada por 

IA  

2. Otimização de planos de drenagem (definição da quantidade, localização, tipo e 

geometria de poços) 

3. Otimização de planos de drenagem incluindo poços multilaterais 

4. Avaliação de flexibilidade em reservatórios de petróleo em condições de incerteza 

5. Otimização de controle de válvulas em poços inteligentes 



6. Otimização de cronograma de abertura de poços 

7. Otimização de localização e dimensionamento de unidades estacionárias de produção 

(UEP) 

8. Otimização de processo de elevação artificial com injeção de gás lift 

9. Construção de proxies (aproximadores) de simuladores de reservatórios por Redes 

Neurais e Deep Learning 

10. Ajuste histórico por Deep Learning ajustados a modelos geológicos reais aplicado a 

problemas alta complexidade. 

 

PROCESSAMENTO E REFINO 

 

1. Otimização de programação de refinarias 

2. Inferência de Propriedades de Derivados do Petróleo por Redes Neurais 

 

TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO  

 

1. Otimização de planejamento aplicada a logística de distribuição de derivados  

 


