
Componente  Curricular:  Avaliação  de  Formações  e  Comportamento  de
Reservatórios

Curso: Técnico Integrado em Petróleo e Gás

Série: 3ª

Carga horária: 100 h.r.  120 aulas

Docente: 

Ementa
Definição dos conceitos básicos de perfilagem a poço aberto, tipos de perfis e testes
de pressão em poços; assim como definições, propriedades básicas, classificação dos
reservatórios  e  fluidos  produzidos,  os  mecanismos  de  produção,  estimativas  de
reservas e os métodos de recuperação e elevação utilizados.

Objetivos

Geral

Entender os fundamentos de perfilagem, os tipos de perfis e os testes de pressão em
poços;  Entender o que é um reservatório,  quais as suas principais propriedades e
classificação,  os  fluidos  produzidos,  os  mecanismos  de  produção,  estimativas  de
reservas e métodos de recuperação e elevação.

Específicos

Determinar quais os tipos de perfis apropriados para a perfilagem a poço aberto e os
objetivos e tipos de testes de pressão em poços;
Conhecer os tipos de reservatórios e fluidos produzidos e os principais métodos de
recuperação (convencionais e especiais) e elevação (natural e artificial) utilizados.

Conteúdo Programático
I UNIDADE

 Avaliação de Formações
◦ Perfilagem a poço aberto

▪ Fundamentos de perfilagem
▪ Tipos de perfis

 Potencial Espontâneo
 Raios Gama
 Neutrônico
 Indução
 Sônico
 Densidade

 Testes de pressão em poços
◦ Objetivos dos testes
◦ Tipos de testes de pressão

▪ Testes de formação
 Teste de produção

II UNIDADE

 Reservatórios
 Definições
 O que é um reservatório
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 Formação do reservatório
 Propriedades Básicas
 Porosidade
 Permeabilidade
 Classificação dos Reservatórios
 Tipos de Reservatórios

III UNIDADE

 Fluidos Produzidos
◦ Produção de óleo
◦ Produção de gás
◦ Produção de água

 RGO, RAO e BSW
 Mecanismos de Produção

◦ Mecanismo de gás em solução
◦ Mecanismo de capa de gás
◦ Mecanismo de influxo de água
◦ Mecanismo combinado
◦ Mecanismo de Segregação gravitacional

 Estimativas de reservas
◦ Volume original
◦ Volume recuperável
◦ Fator de recuperação
◦ Produção acumulada
◦ Fração recuperada
◦ Reserva

IV UNIDADE

 Métodos de recuperação
◦ Métodos convencionais de recuperação
◦ Métodos especiais de recuperação

 Elevação
◦ Elevação Natural – Poços surgentes
◦ Elevação Artificial

▪ Gás Lift (contínuo e intermitente)
▪ Bombeio Mecânico com Hastes
▪ Bombeio Centrífugo Submerso
▪ Bombeio por Cavidades Progressivas

Metodologia de Ensino

Aulas expositivas dialogadas. Seminários. Aulas de exercícios.

Realização de avaliações escritas. Trabalhos individuais e em grupo. Apresentação de
seminários.

Recursos Necessários

Quadro branco e pincel. Datashow. Microcomputador.
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