Livro: Segurança de Poço na Perfuração
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CAPÍTULO 1 INTRODUÇÃO
Definição de kicks
Blowouts
Controle de poço em águas profundas e ultraprofundas
CAPÍTULO 2 CONHECIMENTOS FUNDAMENTAIS DO CONTROLE DE POÇOS
Fluidos de perfuração
Pressão e pressão hidrostática (Ph)
Gradiente de pressão (Gp)
Massa específica ou densidade equivalente (re)
Pressão da formação (Pp)
Pressões no sistema sondapoço
Pressão de fratura (Pf)
Exercícios
CAPÍTULO 3 CAUSAS DE KICKS
Introdução
Falta de ataque ao poço durante as manobras
Pistoneio
Perda de circulação
Massa específica de fluido de perfuração insuficiente
Corte da lama por gás
Outras causas de kicks
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CAPÍTULO 4 INDÍCIOS E DETECÇÃO DE KICKS
Detecção do aumento da pressão de poros
Indicadores primários de kicks
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Detecção de kicks em águas profundas
CAPÍTULO 5 FECHAMENTO DO POÇO
Tipos de fechamento
Uso de flow check
Procedimentos para o fechamento do poço em sondas com ESCP de superfície
Perfurando ou circulado no fundo do poço
Manobrando (tubos de perfuração)
Manobrando (comandos)
Coluna fora do poço
Descendo a coluna de revestimento
Procedimentos para o fechamento do poço em unidades flutuantes
Perfurando ou circulado no fundo do poço
Manobrando
Coluna fora do poço
Poço com ferramenta a cabo
Revestimento frente ao BOP
Verificação do fechamento do poço
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Método do engenheiro
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Métodos volumétricos
Método volumétrico estático
Método volumétrico dinâmico
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Na perfuração
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Problemas com a bomba de lama
Vazamentos no BOP
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Problemas na broca
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Coluna fora do poço
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Definição e dedução da equação
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Gás no riser após o fechamento do BOP
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Controle de kicks em poços delgados
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CAPÍTULO 14 ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES DAS EQUIPES DE PERFURAÇÃO
Durante o fechamento do poço
Engenheiro Fiscal
Encarregado
Químico e/ou técnico de fluido de perfuração
Sondador
Torrista
Plataformista
Durante o combate ao kick
Engenheiro fiscal
Supervisor de perfuração, superintendente/OIM e/ou encarregado
Químico e/ou técnico de fluido
Sondador
Torrista
Plataformista
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Procedimentos
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Periodicidade

Registros
Avaliação dos exercícios
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