
Componente Curricular: Perfuração e Completação de Poços

Curso: Técnico de Nível Médio Integrado em Petróleo e Gás

Série: 2ª

Carga Horária: 67 h.r.  (80 aulas)

Docente: 

Ementa
Definição dos conceitos básicos de perfuração e completação de poços; assim como
os  equipamentos  da  sonda  de  perfuração;  colunas  de  perfuração;  brocas;
propriedades dos fluidos de perfuração; operações normais e especiais de perfuração;
perfuração  direcional  e  marítima;  tipos  de  completação;  etapas  da  completação;
principais  componentes  da  coluna  de  produção;  equipamentos  de  superfície;
intervenções em poços e métodos de elevação.

Objetivos

Geral

Entender os processos de perfuração em poços de petróleo e gás, o funcionamento
de seus equipamentos e os processos envolvidos, entendendo também acompletação
de poços e a importância desse processo para produção eficaz do petróleo e gás.

Específicos

 Determinar  as várias fases de perfuração, envolvendo a seleção da técnica
apropriada (para a perfuração, cimentação e revestimento do poço), do tipo de
sonda, da unidade de perfuração, dos vários equipamentos (brocas, colunas de
perfuração e revestimento, etc.) e dos fluidos de perfuração;

 Conhecer  os  equipamentos  e  ferramentas  necessárias  para  a  operação  de
completação  e  intervenção  de  poços  de  petróleo  (operações  destinadas  a
equipar  um  poço  para  produzir  óleo  ou  gás)  e  os  principais  métodos  de
elevação utilizados.

Conteúdo Programático
UNIDADE I
 Perfuração

 Poços de Petróleo
 Histórico
 Classificação dos poços
 Nomenclatura dos poços
 Métodos de perfuração
 Sondas de perfuração

 Equipamentos da sonda de perfuração
 Sistema de sustentação de cargas
 Sistemas de geração e transmissão de energia
 Sistema de movimentação de carga
 Sistema de rotação 
 Sistema de circulação
 Sistema de segurança do poço
 Sistema de monitoração
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UNIDADE II
 Colunas de perfuração

 Funções
 Componentes principais

− Kelly
− Comandos
− Tubos pesados
− Tubos de perfuração

 Acessórios da coluna de perfuração
 Ferramentas de manuseio da coluna

 Brocas
 Brocas sem partes móveis
 Brocas com partes móveis

 Fluidos de perfuração
 Propriedades dos fluidos de perfuração
 Classificação dos fluidos de perfuração

UNIDADE III
 Operações normais de perfuração

 Alargamento e repassamento
 Conexão, manobra e circulação
 Revestimento
 Cimentação
 Perfilagem
 Movimentação da Sonda

 Operações especiais de perfuração
 Controle de kicks
 Pescaria
 Testemunhagem

 Perfuração direcional
 Aplicações de Poços Direcionais
 Definições Básicas 
 Classificação de Poços Direcionais

 Perfuração marítima
 Tipos de Unidades
 Sistemas de Cabeça de Poço

UNIDADE IV
 Completação

 Tipos de completação
 Etapas de uma completação
 Principais componentes da coluna de produção
 Equipamentos de superfície

− Cabeça de produção
− Árvore de natal convencional
− Árvore de natal molhada

 Intervenções em poços
− Avaliação
− Recompletação
− Restauração
− Limpeza
− Estimulação
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− Abandono

Metodologia de Ensino
Aulas expositivas dialogadas. Seminários. Aulas de exercícios.

Avaliação do Processo de Ensino e Aprendizagem
Realização de avaliações escritas; Trabalhos individuais e em grupo; Apresentação de
seminários.

Recursos Necessários
Quadro branco e pincel. Data-show. Microcomputador;
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