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RESUMO 

 

A medição multifásica é um processo complexo e que envolve uma profunda análise 

dos fluidos produzidos na indústria do petróleo. Intensas pesquisas e desenvolvimentos 

tecnológicos no setor da medição de fluidos vêm apresentando importantes avanços. Muitas 

empresas já desenvolveram medidores capazes de realizar uma leitura mais precisa dos fluxos 

multifásicos e estes trouxeram uma série de vantagens para os processos de medição da 

produção de óleo e gás. O presente trabalho tem por objetivo demonstrar a evolução dos 

medidores utilizados nos processos de produção de Petróleo e Gás Natural desde os 

medidores convencionais até os medidores multifásicos, elencar os importantes conceitos que 

permitem entender o funcionamento dos medidores e as vantagens que a medição multifásica 

apresentou para a indústria do petróleo. Adicionalmente, a fim de assegurar a adequada 

funcionalidade dos Medidores Multifásicos de Vazão (MPFMs) para fins de alocação de 

produção, a ANP criou a Resolução nº 44/2015, denominada Regulamento Técnico de 

Medição de Fluido Multifásico para Apropriação de Petróleo, Gás Natural e Água. Dessa 

forma, também serão apresentados os requisitos mínimos regulatórios para a adoção desta 

tecnologia para medição de apropriação no Brasil. 

 

Palavras-chave: Medição multifásica, alocação da produção, ANP, vantagens, 

projetos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

Multiphase measurement is a complex process and involves a deep analysis of the 

fluids produced in the petroleum industry. Intense research and technological developments in 

the field of fluid meetering have shown important advances. Many companies have already 

developed meters that are able to read more accurately the multiphase flows and these have 

brought a number of advantages to the measurement processes of oil and gas production. The 

present work aims to demonstrate the evolution of the meters used in the production processes 

of oil and natural gas from conventional meters to multiphase meters, listing important 

concepts to understand the operation of the meters and the advantages that the multiphase 

measurement presented for the oil industry. In addition, in order to ensure the proper 

functionality of Multiphase Flow Meters (MPFMs) for production allocation purposes, the 

ANP created Resolution No. 44/2015, called the Technical Regulation for Multiphase Fluid 

Measurement for Petroleum, Natural Gas and Water. In this way, it will also be presented 

some regulatory aspects and the minimum requirements for the adoption of this technology 

for the measurement of appropriation in Brazil. 

 

Keywords: Multiphase measurement, production allocation, ANP, advantages, 

projects. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A indústria do petróleo apresentou crescimento significativo nos séculos XX e XXI . 

Este avanço na indústria permitiu um significativo avanço dos processos de exploração e 

produção de petróleo e gás natural, requerendo, assim, uma maior precisão nos processos de 

medição dos fluidos produzidos. 

 Os processos de medição são de grande importância para que se possa definir de 

forma correta a arrecadação das participações governamentais pagas à União e demais entes 

federativos pelas operadoras que exploram os diversos campos do território brasileiro. Para 

isso é preciso realizar a apropriação da produção de forma correta a cada campo e a cada 

poço, além de definir o que e o quanto está sendo produzido, impactando diretamente na 

economia nacional. O desenvolvimento de medidores cada vez mais modernos e que 

fornecem uma leitura mais acurada e precisa dos fluidos que são produzidos se tornou uma 

realidade na indústria petrolífera e com isso o aparecimento de tecnologias como os 

medidores multifásicos. 

O mais recente avanço na indústria do petróleo em relação aos processos de medição 

está relacionado à medição multifásica que é o processo que envolve, de uma maneira geral, 

realizar a aferição de um fluxo que possui duas ou mais fases. Devido à grande complexidade 

dos processos de medição, estudos que envolvem conceitos direcionados a análise do fluxo de 

fluidos serão abordados, facilitando o entendimento das vantagens que a medição multifásica 

é capaz de trazer para a indústria.  

A elaboração da Resolução nº 44/2015, de 15 de outubro de 2015, que aprova o 

Regulamento Técnico de Medição de Fluido Multifásico para a Apropriação de Petróleo, Gás 

Natural e Água trouxeram as diretrizes que devem ser seguidas para as corretas medições dos 

fluidos multifásicos para que todas as aplicações de suas vantagens ocorram da melhor forma 

para a o setor petrolífero.  

Portanto, o trabalho visa detalhar uma série de procedimentos para o entendimento 

do funcionamento das análises multifásicas e como o emprego dos medidores multifásicos 

trouxe vantagens para os processos da apropriação da produção na indústria.  
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1.1.OBJETIVOS    

 

O presente trabalho visa apresentar e detalhar o funcionamento dos novos 

equipamentos de medição existentes na indústria, destacando o uso do Multiphase Flowmeter 

(MPFM). Este tipo de medidor tem se mostrado cada vez mais comum nas operações de 

produção de petróleo e gás natural. É um equipamento moderno que possui uma leitura 

apurada das fases do fluido que está sendo produzido, portanto, se torna um grande aliado 

tanto para as operadoras, quanto para os agentes reguladores, permitindo que seja realizada 

uma alocação mais precisa da produção e assim uma melhor distribuição das participações 

governamentais pagas pelas empresas exploradoras de petróleo e gás natural. 

 

1.2.ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

Para destacar o funcionamento e as vantagens que os MPFM apresentam, é 

necessário dividir o trabalho em estruturas que constroem o conhecimento do universo da 

medição da produção. Portanto, é importante abordar inicialmente os conceitos que envolvem 

todos os processos de estudo da vazão da produção, desde as equações que envolvem a 

análise do fluxo de fluido produzido, até as propriedades essenciais do fluido, como conceitos 

envolvendo densidade e viscosidade. 

Após a abordagem dos conceitos básicos e princípios de escoamento, é importante 

apresentar os principais medidores existentes na indústria. Dessa forma é possível comparar o 

funcionamento e a tecnologia desses medidores com o novo cenário que o MPFM traz para o 

setor. Assim, o trabalho introduz um novo capítulo, destacando os principais pontos desse 

medidor, como as tecnologias aplicadas para o uso operacional do equipamento e as diversas 

aplicações in loco que demonstram a sua vantagem de uso. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

O estudo das vantagens da medição multifásica para o cenário tecnológico na 

metrologia é fundamental na indústria do petróleo. Para entender esta contribuição é 

necessário antes conhecer os devidos conceitos que estão envolvidos na questão da medição 

de vazão dos fluidos produzidos num processo de produção de petróleo e gás natural. Assim, 

é importante conhecer o que se entende por vazão, os processos e condicionamentos de 

medição, o funcionamento dos medidores e toda a gestão dentro das normas legais que deve 

ser tratada esta medição para os devidos fins da apropriação da produção. 

 

2.1. A VAZÃO DA PRODUÇÃO 

 

O conceito de vazão da produção de fluidos abrange um amplo significado na 

literatura, mas de forma simples, pode-se ser definido pela quantidade, seja de líquido 

(petróleo), gás (gás natural) e até mesmo vapor, seja este fluxo em conjunto, ou 

separadamente, que passa por uma estrutura ou unidade de referência por uma definida 

unidade tempo. Ao se entender a definição de vazão, pode-se citar duas formas de medir esta 

característica dinâmica dos fluidos, em vazão volumétrica, sendo esta definida como a 

quantidade de volume que escoa em uma unidade de referência, e vazão mássica como sendo 

a quantidade de massa do fluido produzido que está sendo carregado ao longo de uma seção, 

ambas definidas por uma unidade de tempo determinada. (SANTOS, 2011). 

Podemos expressar estes conceitos em forma de equações, e assim visualizar de uma 

maneira mais clara a definição do conceito. A Equação 1 trata da vazão volumétrica, enquanto 

a equação 2 demonstra a vazão mássica (FOX, 2006). 

 

 

 

  

 

(

(2.1) 

 

 

(

(2.2) 
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Onde temos: 

 – Vazão volumétrica (m³/s)  

 – Vazão mássica (kg/s) 

 – Volume escoado (m³) 

 – Massa medida (kg) 

 – tempo (s) 

 

As unidades de medidas que podem expressar tanto a vazão volumétrica e a vazão 

mássica, dependem das unidades relacionadas às suas respectivas fórmulas relacionadas com 

o tempo. Na indústria petrolífera é comum usar BPD (barris por dia) para o parâmetro de 

unidades de leitura das equações relacionadas às medições da produção. 

Estas equações se relacionam por meio de diversos outros parâmetros gerais de 

grande importância para o estudo da vazão de um fluido. Definindo e conhecendo estes 

parâmetros, pode-se ter um melhor entendimento dos conceitos que envolvem a medição 

multifásica. 

 

2.2.PARÂMETROS GERAIS DA VAZÃO DA PRODUÇÃO 

 

Os principais parâmetros de grande importância para os processos de medição da 

vazão são descritos nos subitens abaixo: 

 

2.2.1 MASSA ESPECÍFICA E DENSIDADE 

 

A massa específica (ρ) é a grandeza que mede concentração de massa em um 

determinado volume.  Portanto, consiste na razão da massa de uma substância pelo volume 

que esta massa ocupa.  No Sistema Internacional de Unidades (SI) a massa específica é 

expressa em kg/m³ (MARCHETTI JR., 2009). 

A densidade (γ) é a razão entre massas específicas de uma substância e de outra 

tomada como referência, sendo assim, uma grandeza adimensional (MARCHETTI JR., 2009). 

A massa especifica e densidade são conceitos que interligam a vazão volumétrica e a 

vazão mássica através da seguinte equação: 
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(

(2.3) 

Onde: 

 – Vazão mássica (kg/s) 

 – Massa Específica (kg/m³) 

 – Vazão volumétrica (m³/s) 

 

2.2.2 VISCOSIDADE 

 

A viscosidade é uma medida da resistência que o fluido apresenta ao escoamento. 

Essa resistência é definida como o atrito interno resultante do movimento de uma camada de 

fluido em relação à outra. Há duas classificações para a viscosidade, a absoluta e a 

cinemática, sendo a primeira dada em termos da força requerida para mover uma unidade de 

área em uma unidade de distância e a segunda, da relação entre a primeira e a densidade do 

fluido. Tanto uma quanto a outra sofrem influência direta da variação de temperatura. Em 

líquidos, quando aumenta-se a temperatura a viscosidade diminui, e em fluidos gasosos, 

quando a temperatura aumenta a viscosidade também aumenta. (COELHO, 2011) 

 

2.2.3 NÚMERO DE REYNOLDS 

 

O coeficiente chamado número ou módulo de Reynolds é um número adimensional 

usado em mecânica dos fluidos e aplicado nos processos de vazão para o cálculo do regime de 

escoamento de determinado fluido sobre uma superfície (ROSA, 2010) 

O número de Reynolds possui a seguinte fórmula: 

 

 

 

(2.4) 

Onde: 

 = velocidade média do fluido (m/s) 

 = diâmetro do duto para o fluxo (m) 

 = viscosidade dinâmica do fluido (kg.s/m ou cp) 
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 = massa específica do fluido (kg/m³) 

 

A partir dessas variáveis é possível identificar o tipo de regime que atua em um 

escoamento, fornecendo uma importante característica sobre o comportamento do fluido ao 

longo de seu movimento sobre um determinado local. Os tipos de regimes que este parâmetro 

nos fornece são os regimes laminar e turbulento. 

 
Figura 2.1: Regime de Fluxo Monofásico 

 

Fonte: astarmathsandphysics.com, 2017 

 

O Regime Laminar é caracterizado por ser um regime de fluxo formado por lâminas, 

como se estivesse estruturado em camadas que não apresentam uma mistura significativa 

entre si. O Regime Turbulento já é observado como um regime em que as partículas se 

movimentam aleatoriamente ao longo de todas as direções da unidade de referência em que o 

fluido está se deslocando. 

 

2.3. O ESCOAMENTO MULTIFÁSICO 

 

Após a análise de algumas das características gerais que envolvem a medição de 

fluidos, faz-se necessário apresentar os principais pontos a respeito dos escoamentos 

multifásicos. Dessa forma é possível entender como é realizada a leitura da medição de 

fluidos que possuem mais de uma fase. 
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O escoamento multifásico é um tipo de escoamento que pode ter duas ou mais fases 

que estão percorrendo um mesmo recipiente, como por exemplo, o fluido no interior de 

tubulações em uma plataforma produtora de hidrocarbonetos. Um sistema multifásico consiste 

em uma fase contínua, e uma fase particulada ou dispersa com qualquer número de 

componentes químicos. A fase contínua pode se tratar de um meio líquido ou gasoso e a fase 

dispersa pode estar constituída por partículas sólidas, bolhas de gás (exceto claro, no caso da 

fase contínua ser gasosa) ou gotas de líquido (SOO, 1995). 

O conceito de fase, introduzido nesta questão do escoamento, não aponta apenas para 

características físicas e termodinâmicas propriamente ditas do fluido, como se este é sólido, 

líquido ou gasoso, mas sim as interfaces presentes no processo de escoamento. A fim de 

visualizar o conceito de fase exposto, é apresentado o triângulo do escoamento multifásico. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: GABRIEL, 2017.                            

 

 

O principal objetivo da Figura 2.2 é retratar que de fato o conceito de fase está 

relacionado com a fração volumétrica dos componentes do fluxo e com o deslocamento e 

posicionamento das moléculas que compõe cada fase, incluindo como estas moléculas estão 

 
Figura 2.2: Triângulo do Escoamento Multifásico 
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organizadas o seu percentual pode aumentar ou diminuir. Como é possível ver, na ponta 

superior do triângulo, a fase gasosa se encontra em maior quantidade, fazendo com que as 

moléculas líquidas estejam mais dispersas sobre o fluido e ao deslocar-se mais para a base, as 

moléculas líquidas se encontram melhor agrupadas, permitindo que assim a composição, de 

água, petróleo, ou ambos juntos, sejam mais perceptíveis.  Essa organização e deslocamento 

das fases dentro da tubulação da origem aos diversos escoamentos que se classificam em 

vários tipos dependendo da sua posição horizontal e vertical (SILVA, 2012). 

O fluxo multifásico é um fenômeno complexo, difícil de entender, prever e modelar. 

Características comuns monofásicas como perfil de velocidade, turbulência e camada limite, 

são inadequadas para descrever a natureza desses fluxos. (CORNELIUSSEN et al, 2005). 

As estruturas e o comportamento deste fluxo multifásico variam de acordo com o seu 

regime, sendo o número de Reynolds um bom parâmetro para definir o regime em que se 

encontra o fluxo do fluido. Porém, esta não é a única propriedade para definição deste regime, 

por se tratar de um fenômeno complexo, o tipo de regime depende de uma série de outros 

fatores, como a distribuição das fases fluidas no espaço, que ao longo do tempo, tem uma 

tendência a se comportar de forma diferente à medida que o fluido escoa sob as estruturas 

designadas. 

Os regimes de fluxo podem variar dependendo das condições que são estabelecidas 

as operações de produção ou escoamento desejadas; das propriedades destes fluidos, 

principalmente as conhecidas como PVT (Pressão, Volume e Temperatura), que envolvem 

uma série de equações diferenciais muito bem definidas para o comportamento do fluido 

produzido; as condições de temperatura não só do fluido, mas também do ambiente que este 

se encontra; orientação; e geometria do recipiente que o fluxo se distribui. A transição entre 

diferentes regimes de fluxo pode ser um processo gradual.  

A determinação do regime de fluxo em tubos em operação não é simples, requerendo 

uma análise de flutuações da pressão local e /ou densidade, também são importantes fatores 

que alteram o tipo de regime dependem de um estudo detalhado, observação e análise com 

ajuda dos meios de medição dos fluidos. 

Com base nos conceitos apresentados anteriormente, é possível entender melhor o 

comportamento dos fluidos multifásicos em diversas condições, como as encontradas nos 

escoamentos horizontais, escoamentos verticais em conjunto com o mapa do regime de fluxo, 

que são de grande importância para uma melhor análise da medição multifásica na indústria. 
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2.4. ESCOAMENTOS HORIZONTAIS 

 

Os escoamentos horizontais definem o comportamento dos fluidos multifásicos 

dentro de estruturas fechadas, como por exemplo, dutos e colunas de produção, quando estas 

estruturas se encontram na posição horizontal. O padrão de fluxo depende principalmente das 

velocidades do gás e do líquido e de como estão interagindo as estruturas ao longo do tubo 

horizontal em que está acontecendo o fluxo, como mostrado na Figura 2.3: 

 

               Figura 2.3: Escoamento Horizontal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bolha - Quando as velocidades são muito baixas e existem poucas interações entre 

gás/liquido, pode ser observado o fluxo de bolhas dispersas, que se acumulam na parte 

superior das tubulações em que as fases geram um carregamento praticamente homogêneo e 

sem escorregamento. 

Fonte: VILLELA, M. 2004                     
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Estratificado (Liso ou Granulado) – Quando as velocidades de líquido e gás são 

baixas. Dessa forma as fases são separadas com o líquido escoando na parte inferior da 

tubulação. Esta ação ocorre devido à gravidade que atua sobre a fase, e por efeito contrário, 

faz com que o gás ocupe a parte superior do tubo. 

Ondas Rolantes – Quando as velocidades de líquido são intermediárias, ou possuem 

ligeiro aumento, ondas passam a ser formadas na interface das fases e da separação entre o 

líquido e o gás. 

Tampão – Quando já se encontra uma estrutura de ondas rolantes e existe um 

aumento da velocidade do líquido, distribuindo de uma maneira menos uniforme, fazendo 

com que a fase líquida passe a ocupar alguns espaços a mais no corpo dos tubos. 

Golfadas – Quando apresentam sequências de líquidos e camadas de gases em que a 

velocidade do líquido está aumento significativamente, pistões de líquido passam a ocupar 

partes significativas da tubulação, e são separados por bolhas da fase gasosa. 

Pseudo Golfadas – Ligado aos fundamentos dos fenômenos observados nos 

escoamentos que possuem golfadas, as altas vazões de gás, fazem com que pequenas bolhas 

passem a arear a fase líquida e passam a se concentrar em regiões superiores da tubulação e 

no interior da fase líquida. 

Anular – Quando a velocidade do gás é muito alta e desloca o líquido para a parede 

da tubulação, fazendo com que a fase gasosa ocupe o corpo central do tubo. Ainda neste perfil 

de escoamento, se as velocidades de gás aumentar significativamente, podem gerar o 

desprendimento das partes gasosas da fase líquida. (ECONOMIDES, 1993). 

 

 

2.5. ESCOAMENTOS VERTICAIS 

 

O princípio dos escoamentos verticais se baseia nos mesmos conceitos dos 

escoamentos horizontais, porém agora o fluxo se encontra em uma posição diferente dentro da 

tubulação, percorrendo uma direção vertical, tendo um diferente efeito da força gravitacional, 

que apesar de agir também nos escoamentos horizontais, exerce maior atuação sobre essa 

configuração dos dutos. Para melhor ilustrar a configuração dos escoamentos verticais, 

observam-se os regimes de Bolha, Golfada, Transição e Anular na Figura 2.4 a seguir: 
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Figura 2.4: Escoamento Vertical                                 

 

 

 

 Bolha – A velocidade do líquido, mesmo baixa, se encontra maior que a 

velocidade superficial do gás, então o gás se encontra bem espalhado pelo fluxo. 

 Golfada – Quando a velocidade e o volume do gás aumentam de maneira gradual e 

se torna em alguns instantes maior que a do líquido, passam a ser formadas bolhas 

com diâmetros maiores, quase com mesma dimensão da tubulação que o fluido 

percorre. 

 Transição – As velocidades de líquido e gás se encontram maiores que dos 

escoamentos anteriores e um fluxo desordenado começa a se apresentar por dentro 

da tubulação, fazendo com que os fluidos circulem em diversas direções ao longo 

do trajeto. 

 Anular – A velocidade de gás é consideravelmente maior nessa configuração, 

pressionando o líquido contra a parede da tubulação (ECONOMIDES, 1993). 

 

O conhecimento dos comportamentos horizontais e verticais permite estudar diversas 

situações de condicionantes encontradas em um escoamento real, ou seja, retratam o que de 

fato pode vir a acontecer durante o processo de produção de petróleo, por exemplo. Para 

ilustrar de uma maneira mais clara como esta variação de comportamento acontece, analisa-se 

       Fonte: SILVA, F. 2012 
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a velocidade superficial das fases em relação a parâmetros gerais, como densidade em tubos 

em que segue o fluxo multifásico. 

 

2.6. MAPA DO REGIME MULTIFÁSICO 

 

As interações das fases que compõe o fluxo são significativas no regime multifásico, 

assim como análises das interações líquido-líquido existentes e as interações gás-líquido são 

fundamentais para encontrar um parâmetro que relacione as diferentes características. Estas 

análises são extremamente complexas e requerem aprofundamentos matemáticos para se 

encontrar um padrão que possa descrever e diferenciar os tipos de regime existentes. Portanto, 

após uma série de estudos realizados no ramo da engenharia sobre o comportamento do 

regime multifásico foi desenvolvido o Mapa de regime multifásico, conforme apresentado por 

CORNELIUSSEN et al, 2005. 

Parâmetros físicos como densidade do gás e do líquido, viscosidade, tensão 

superficial dos componentes afetam diretamente o regime do fluxo, apesar de importantes 

para caracterização dos regimes multifásicos, não são levados em conta para o estudo do 

mapa do regime multifásico, pois os parâmetros que são relevantes para este mecanismo de 

análise são o diâmetro dos tubos em que acontece o fluxo e a velocidade superficial da fase 

gasosa.  

As interações líquido-líquido são normalmente poucos significativas para definir 

precisamente o tipo de regime em que se encontra o fluxo quando comparadas com as 

interações que existem entre as fases gasosa e líquida. Dessa forma, estas interações são 

consideradas como dispersões, tornando assim importante a análise do conceito de velocidade 

superficial gasosa. 

A maioria dos fluxos encontrados na indústria do petróleo são os escoamentos 

multifásicos. Portanto, a presença do gás nos estudos destes fluxos exerce grande influência 

no comportamento dos regimes. Um exemplo característico é a presença de gás ao longo de 

um processo de produção de petróleo e gás natural, em que um poço de petróleo, a sua 

pressão de fundo, pode estar acima da pressão de bolha, mas à medida que o fluxo ascende ao 

longo das tubulações, a perda gradual de pressão pode se atingir a pressão de bolha, que leva a 

uma liberação do gás que se encontra dissolvido dentro do petróleo, e quando este se encontra 

em quantidades crescentes passa a causar grande influencias nos regimes da produção. Isso 

torna o estudo do regime diretamente depende da velocidade que este gás vai ganhando ao 

longo do fluxo sobre as outras fases. 
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O termo velocidade superficial é frequentemente usado nos eixos dos mapas de 

regime de fluxo. Por exemplo, a velocidade superficial do gás é a velocidade do gás como se 

o gás fosse fluindo no tubo sem líquidos, ou seja, o rendimento total do gás dividido pela área 

total da seção transversal do tubo. Para a velocidade superficial do líquido, o mesmo pode ser 

derivado em expressões simples. (CORNELIUSSEN et al, 2005). 

A Equação 2.5 ilustra a definição deste parâmetro para gases e a Equação 2.6 para 

líquidos 

 

(2.5) 

 

 

(2.6) 

  

  

 

Onde: 

  – Velocidade Superficial Gasosa (m/s) 

  – Velocidade Superficial Líquida (m/s) 

  – Rendimento Total do Gás (m³/s) 

  – Rendimento Total do Líquido (m³/s) 

  – Área total da seção transversal do tubo (m²) 

 

2.7. MAPA DO REGIME MULTIFÁSICO PARA ESCOAMENTOS 

VERTICAIS 

 

No escoamento vertical à medida que a velocidade superficial do gás aumenta é 

possível observar as mudanças de regime que ocorrem no escoamento. A influência da 

velocidade superficial gasosa é tão evidente que é possível notar que no regime anular, até 

mesmo para velocidades superficiais liquidas altas, o escoamento se torna completamente 

dominado pela influência da passagem de gás, como mostrado na Figura 2.5 abaixo. 
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Figura 2.5: Mapa do Regime Multifásico Vertical 

 

Fonte: CORNELIUSSEN et al, 2005. 

 

2.8. MAPA DO REGIME MULTIFÁSICO PARA ESCOAMENTOS 

VERTICAIS 

 

O escoamento horizontal apresenta uma maior heterogeneidade de comportamentos 

quanto ao fluxo dos fluidos multifásicos. A velocidade superficial gasosa já não apresenta 

total influência sob um regime, mas cria a heterogeneidade característica desse tipo de 

configuração associada ao fluxo de um fluido que possui múltiplas fases durante sua 

passagem. 
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                             Fonte: CORNELIUSSEN et al, 2005. 

Figura 2.6: Mapa do Regime Multifásico Horizontal 

 

  

 Vale ressaltar que as transições nestes casos também são funções do diâmetro do 

tubo, de densidade e da velocidade superficial. O mapa do regime multifásico é uma 

ilustração qualitativa de como se comporta o fluxo de fluido e como cada regime é atingido 

dependendo das condições que o fluxo está submetido. 

 

 

2.9 EFEITO DE DESLIZAMENTO OU ESCORREGAMENTO (SLIP 

EFFECT) 

 

O efeito de deslizamento é um importante fenômeno para apurar o conhecimento 

sobre os regimes de fluxo multifásico e de como as velocidades superficiais atuam, 

permitindo um melhor entendimento sobre como se comportam as fases de líquido e gás 

quando o fluido percorre os dutos que estão localizados. Quando o gás e o líquido fluem em 
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um tubo, o gás começa a ter suas partículas dissolvidas na parte líquida. Esse posicionamento 

da fase líquida sobre a do gás acontece pelo efeito de deslizamento que acontece entre as fases 

do fluxo. A fase gasosa, entretanto, percorre com velocidade maior do que a líquida, fazendo 

então com que o líquido tenha uma tendência a se acumular nos tubos que percorre. 

A fração líquida ou gasosa da área da seção transversal da tubulação conforme medida 

em condições de fluxo em duas fases é conhecida como retenção de líquido e fração de vazio 

de gás. Devido ao slip effect, a retenção de líquido será maior que a própria fração de volume 

líquido que está percorrendo o duto. A retenção de líquido é igual à fração de volume líquido 

somente em condições de não deslizamento, quando o fluxo é homogêneo e as duas fases 

viajam a velocidades iguais (CORNELIUSSEN et al, 2005).  

 

Figura 2.7: Efeito de Deslizamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Figura 2.7 ilustra de maneira prática o efeito de deslizamento. Quando não ocorre o 

fenômeno as condições de distribuição de gás e líquidos são iguais, juntamente com a porção 

de gás e a fração de vazio da fase, conforme primeira situação na figura acima. Já quando 

observamos o efeito de deslizamento à retenção de líquido na seção transversal será maior que 

a fração da fase líquida e a fração de vazio de gás serão menor do que a porção existente de 

gás que flui. Essas condições permitem calcular de uma outra forma as velocidades 

superficiais do líquido e do gás, como foi demonstrado no mapa de regime multifásico. 

Conhecendo as frações de líquido e gás junto com a retenção e fração de vazio existem as 

seguintes equações: 

Fonte: CORNELIUSSEN et al, 2005. 
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(2.8) 

 

 

 

 

 

(2.9) 

 

Onde: 

 – Velocidade Superficial Gasosa (m/s) 

 – Velocidade Superficial Líquida (m/s) 

 – Velocidade Local do fluxo de Gás no tubo (m/s) 

 – Velocidade Local do fluxo de Líquido no tubo (m/s) 

 – Rendimento Total do Gás (m³/s) 

 – Rendimento Total do Líquido (m³/s) 

 – Área total da seção transversal do tubo (m²) 

 – Área coberta pela fração líquida (m²)   

 – Área coberta pela fração gasosa (m²) 

 – Retenção líquida com deslizamento (adimensional) 

 – Fração de vazio de gás com deslizamento (adimensional) 

 

Portanto as equações e conceitos explicados sobre o efeito de deslizamento, fornecem 

um novo meio de como calcular a velocidade superficial, levando em conta situações mais 

reais dos escoamentos multifásicos, permitindo uma proximidade ainda maior de como 
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identificar o regime que se encontra o fluido multifásico durante o processo de fluxo dentro 

dos tubos (CORNELIUSSEN et al, 2005) 

 

2.10 FRAÇÃO DE VOLUME DE GÁS (FVG) 

 

Uma outra característica importante que envolve os parâmetros de classificação dos 

fluidos multifásicos é a Fração de Volume de Gás. É um conceito que foge das definições que 

levam em conta o padrão de fluxo, velocidade superficial ou diâmetro das tubulações em que 

se escoa o fluido. É um método de classificação muito importante quanto à questão da 

medição multifásica, porque apesar de normalmente o maior interesse do processo ser voltado 

para a análise dos fluidos em fase líquida é importante identificar a porcentagem de gás 

existente. Essa porcentagem auxilia nas leituras do mapa do regime multifásico, no 

entendimento das proporções do efeito de deslizamento e também ajuda a identificar com 

maior precisão a quantidade de gás numa medição da produção. 

A classificação é realizada de acordo com a porcentagem que a Fração de Volume de 

Gás representa, sendo assim divido em 4 categorias, sendo estas: 

 

 Baixa FVG 

Essa categoria é conhecida por apresentar baixas porcentagens de Fração de Volume 

de Gás. Existe uma quantidade desse fator na faixa de 0 a 25%. As baixas porcentagens de 

FVG no fluxo multifásico também são conhecidas como “líquido gasoso” ou da expressão 

original gassyliquid. Nas faixas mais baixas desta categoria, ou seja, aquelas mais próximas 

de 0, a diferenciação das fases é significativamente pequena, tornando, até mesmo, uma 

leitura precisa em medidores convencionais, isto é, aqueles capazes de medirem fluxos 

monofásicos. Esta categoria, apesar de não ser a ideal, fornece uma medição relativamente 

precisa, com poucas distorções nas leituras, pois devido às baixas frações de volume de gás, 

menos perturbações são causadas nos leitores de medição. (CORNELIUSSEN et al, 2005) 

 

 Moderada FVG 

A categoria que é caracterizada por uma fração moderada de volume de gás 

compreende porcentagens entre 25% e 85%. Esta categoria é considerada a faixa ideal para 

medição multifásica. Devido a uma quantidade significativa de gás, mas não em excesso a 

ponto de causar perturbações nos leitores em que passam e tornando mais fácil a identificação 

de diferentes fases durante o escoamento de fluidos, os medidores multifásicos conseguem 
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atuar com boas performances, tornando assim inviável o uso de medidores convencionais. 

(CORNELIUSSEN et al, 2005). 

 

 Alta FVG 

Com o aumento da porcentagem da FVG encontra-se a categoria de Alta FVG, que 

está no range de 85% a 95%. O aumento das frações implica em um aumento da incerteza da 

medição. Este aumento não dificulta as leituras realizadas pelos medidores multifásicos como 

também implica em mudanças no regime do escoamento, fazendo com que o fluxo se torne 

um fenômeno mais aleatório, com um comportamento de difícil análise. Em alguns casos, se 

necessário, são utilizados métodos de separação parcial de gases para assim diminuir as 

frações de gases que se encontram no fluxo dos fluidos multifásicos. Ao aplicar estes métodos 

tem-se uma diminuição na porcentagem de FVG e assim a leitura dos medidores multifásicos 

passa a ocorrer de forma eficaz. (CORNELIUSSEN et al, 2005) 

 

 FVG muito alta 

A última categoria das concentrações de FVG é caracterizada por constituir 

altíssimas frações, com porcentagens na faixa de 95% até 100%. Este último estágio das 

frações de gás pode ser também denominado como fase de gás úmido, ao contrário do que 

acontece nas porcentagens baixas de FVG, em que existe o chamado gás líquido. Nesta 

configuração procedimentos como teste de poços e verificação da otimização da produção 

ainda são bem identificados, apesar da grande presença de gás. Os medidores multifásicos não 

são os mais indicados, mas sim os medidores de gás úmido. 

 

O entendimento destes conceitos até então apresentados são fundamentais para o que 

se segue ao longo do trabalho apresentado. Para ter o conhecimento de como operam os 

medidores multifásicos e até mesmo os medidores convencionais da medição, é importante 

saber qual a situação que se encontra o fluido, o seu fluxo e o regime que está submetido. As 

características elencadas servem de base para que o leitor possa entender o máximo de 

fundamentos adquiridos nos processos de medição. (CORNELIUSSEN et al, 2005) 
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3. MEDIDORES DE VAZÃO CONVENCIONAIS  

 

Os Medidores de Vazão consistem em equipamentos responsáveis por obter a 

medida da vazão de um tipo de matéria, podendo esta leitura ser realizada de várias formas, 

como uma leitura volumétrica e até mesmo uma leitura mássica. 

Este capítulo 3 trata e aborda os principais pontos envolvendo a tecnologia dos 

medidores responsáveis pelos processos da medição multifásica e suas aplicações na indústria 

de petróleo e gás natural. Como estes tipos de medidores trabalham com um tipo de 

tecnologia inovadora e que vêm sendo usada, recentemente, por grandes operadores do setor, 

sendo importante trazer a uma descrição dos medidores convencionais da produção. Desta 

forma é possível gerar um panorama geral e comparativo entre os medidores mais comuns na 

indústria com a proposta da nova tecnologia multifásica. 

Os medidores de vazão apresentam quatro grandes grupos, divididos conforme suas 

aplicações. Estes quatro grupos são definidos como Medidores por Diferencial de Pressão, 

Medidores Lineares, Medidores Volumétricos e Medidores em Canais abertos (SANTOS, 

2011).  

 

3.1. MEDIDORES POR DIFERENCIAL DE PRESSÃO 

 

Estes tipos de medidores atuam em função do aumento de velocidade do fluido ao 

longo de um duto, causada por uma restrição existente no seu comprimento. Vale lembrar que 

esta alteração da velocidade ocorre justamente no trecho onde a restrição está localizada. É 

justamente este aumento do deslocamento do fluido ao longo do tempo no interior do tubo 

que provoca um diferencial de entre a montante e à jusante da restrição, onde a pressão 

estática neste ponto restrito, decairá e assim permite que o elemento de medição realize a 

leitura do diferencial. (SANTOS, 2011) 

Para estes tipos de medidores é comum o uso de uma relação matemática conhecida 

como equação de Bernoulli. A equação é capaz de definir a relação do diferencial de 

velocidade do escoamento do fluido, juntamente com o diferencial de pressão nas diferentes 

seções transversais do tubo, relacionando assim, os elementos de Pressão e Velocidade ao 

longo do trecho horizontal. A equação 3.10 abaixo demonstra matematicamente esta relação 

entre estas variáveis. 
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 =                            (3.10) 

Onde: 

 

 – Velocidade do fluido no primeiro trecho (m/s) 

 – Constante gravitacional (m/s²) 

 – Pressão no primeiro trecho no interior do duto (psia) 

 – Massa específica do fluído (kg/m³) 

 – Fator de Bernoulli  

 – Velocidade do fluido no segundo trecho (m/s) 

 – Constante gravitacional (m/s²) 

 – Pressão no segundo trecho no interior do duto (psia) 

 – Massa específica do fluído (kg/m³) 

 – Fator de Bernoulli 

C – Constante 
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Figura 3.1: Restrição no Interior de um Duto 

 

               Fonte: UFSM, 2015. 

 

Conforme demostrado acima, as diferenças de pressão dependem da existência de uma 

restrição ao longo de um duto. Vale lembrar que existem diversas formas que estas restrições 

podem aparecer no interior das tubulações. Portanto, para um melhor entendimento desta 

relação, elencam-se os principais medidores que usam deste recurso para as leituras da vazão 

da produção na indústria do petróleo, sendo eles: 

 

3.1.1 TUBOS VENTURI 

 

O Tubo Venturi é um equipamento de medição que restringe o fluxo da produção 

devido a sua estrutura que possui um trecho reto estreitado, denominado Garganta, 

posicionada entre duas seções transversais cônicas, para que desta forma seja gerado um 

diferencial de pressão na passagem do fluido no interior deste tubo. A baixa de pressão ocorre 

justamente quando o fluido atravessa a parte estreitada deste equipamento. (NUSSENZVEIG, 

1996). A figura 3.9 a seguir ilustra este efeito caracterizado pelo tubo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 

 

                             Fonte: REZENDE, 2011. 

Figura 3.2: Tubo Tipo Venturi 

 

 

 

Este tipo de medidor normalmente é instalado entre flanges e gera uma restrição da 

passagem de fluido de uma maneira mais gradual e controlada que outros tipos de medidores 

por diferencial de pressão. Este tipo de passagem, permite que possam ser introduzidos 

fluidos mais abrasivos, gera uma menor perda de carga e permite a medição da vazão em 

maiores volumes. (THORN, 1999)  

Apesar das diversas vantagens que este tipo de medidor possui, o Tubo Venturi possui 

pequenos comprimentos, o que dificulta o processo de instalação deste equipamento, 

restringindo a possibilidade de grandes trechos, além da difícil manutenção e altos custos são 

alguns dos fatores que tornam desvantajoso o uso desse medidor. 

 

3.1.2 PLACAS DE ORIFÍCIO 

 As Placas de Orifício consistem em estruturas circulares geralmente simples que 

possuem um orifício de tamanho e posições variáveis ao longo do corpo do próprio 

equipamento, possibilitando a passagem do fluido por meio do trecho vazado da placa. A 

figura 3.10 ilustra a configuração deste tipo de restrição e suas diferentes montagens. 

                                   

Figura 3.3: Placas de Oríficio 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: FLUXON, 2016. 
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O aumento da velocidade do fluido ocorre quando este percorre o orifício existente na 

placa, gerando assim o diferencial de pressão necessário para a leitura da medição de vazão 

durante o processo de produção. (SANTOS, 2011)  

Este tipo de dispositivo possui uma série de vantagens para seu uso, como: 

 Baixo custo para sua produção  

 Fácil instalação  

 Fácil manutenção  

 Possibilidade da aplicação de diversos tipos de fluidos 

 Disponível em grande variedade de diâmetros 

 Sistema flexível 

 Fácil calibração 

 

Estas diversas características das Placas de orifício tornam o equipamento um dos 

mais utilizados nos processos de medição da produção. Entretanto, como o fluido que 

percorre este medidor fica em contato direto com a placa, surgem alguns fatores que podem 

prejudicar o uso do equipamento. Como a velocidade do fluido, que se muito elevada, pode 

provocar danos relacionados à erosão das placas, fabricação com algumas especificidades, 

como por exemplo, posicionamento das faces à montante e à jusante do equipamento, além de 

grandes perdas de carga e necessidade de correção dos dimensionamentos. 

Além dos medidores citados nos itens anteriores, possuímos alguns outros 

equipamentos que operam por diferencial de pressão que tem aplicação na indústria do 

petróleo, como bocais de vazão, medidores de inserção e medidores especiais. 

 

 

3.2. MEDIDORES VOLUMÉTRICOS 

 São responsáveis principalmente pela análise dos volumes do fluxo de fluido no 

interior dos tubos, e não de vazão em si, já que este medidor usa o princípio que o volume de 

fluido desloca um corpo sólido. É realizada uma análise matemática do volume ao longo do 

tempo de escoamento dos fluidos e essa variação é captada por sensores mecânicos ou 

eletrônicos instalados ao longo dos trechos retos que se encontram o equipamento. 

 A medição direta da vazão volumétrica é uma grande vantagem deste tipo de medidor, 

pois desta forma é possível obter uma boa precisão das leituras. Além deste ponto positivo, 
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permitem uma melhor análise quando se trata de fluidos viscosos, o que se torna um ponto 

positivo em campos com produção de óleos pesados. Entretanto, possui elevada perda de 

carga além de exigir calibrações frequentes para seu uso. 

 Os principais tipos destes medidores são o Diafragma, Discos de Nutação, Palhetas, 

Pistões Oscilantes e Recíprocos, Lóbulos e Engrenagens, além dos medidores Semi-imersos. 

 

3.3. MEDIDORES EM CANAIS ABERTOS 

 Os medidores em canais abertos possuem a principal função das leituras da vazão de 

líquidos que tem seu escoamento influenciado por meio do efeito da gravidade. Este 

mecanismo funciona devido à superfície deste equipamento ficar livre e aberta, permitindo 

assim a atuação da pressão atmosférica. Os principais tipos de medidores relacionados a essas 

configurações são os medidores com uso de calhas e os vertedores, sendo pouco utilizados na 

indústria do petróleo. 

 

3.4. MEDIDORES LINEARES 

Os medidores lineares atuam por meio do princípio que o sinal de saída é diretamente 

proporcional a vazão. Existem diversos tipos de medidores lineares com vários tipos de 

tecnologia para a geração da leitura da vazão desejada. A seguir serão destacados alguns dos 

tipos mais comuns e frequentemente usados na indústria de petróleo e gás natural. 

 

3.4.1. MEDIDORES CORIOLIS 

 Este tipo de medidor é responsável por realizar uma análise de leitura em função da 

massa do fluido transportado, ou seja, é um equipamento responsável por obter, 

principalmente, dados da medição mássica do processo. A grande vantagem deste tipo de 

medição é que esta não fica sob influência por variações de determinados fatores como 

temperatura, pressão, viscosidade e densidade, por exemplo. Evitando assim a necessidade de 

cálculos complexos para se obter os valores desejados. (SANTOS, 2011) 

 O mecanismo que permite a leitura das vazões mássicas por meio deste equipamento, 

ocorrem devido a uma força denominada Coriolis, que é uma relação entre a velocidade 

relativa e o movimento de rotação de uma determinada massa fluido se deslocando ao longo 

de um tubo. Para a leitura destas forças são instalados sensores de medição e transmissão nos 

tubos que irão conter a massa de fluido desejada. A oscilação e vibração destes tubos 

permitem que os sensores captem a geração desta força e assim é possível associar por meio 
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Fonte: LAGOS, 2016. 

de uma leitura de entrada e saída a vazão mássica produzida. A Figura 3.11 a seguir ilustra o 

mecanismo de funcionamento de um medidor Coriolis. 

 

Figura 3.4: Tubo Coriolis                          

 

 

 

 

 

 

 

  

 Além da medição mássica, esse equipamento permite a medição de outras variáveis 

como massa específica e viscosidade, permitindo desta forma uma análise apurada do fluido 

que está sendo deslocado no interior do medidor. É um medidor que possui boa precisão e 

estabilidade, possuindo períodos mais longos para sua calibração, o que torna seu uso viável 

para os processos de produção. (SANTOS, 2011) 

 O medidor Coriolis consiste de um importante medidor para indústria quando se trata 

de medidores lineares. Entretanto, existem outros medidores de uso significativo como os 

Medidores Eletromagnéticos, que trabalham por meio da geração de um campo magnético no 

interior da tubulação e geração de uma força motriz. Os medidores de Área Variável que 

possuem funcionamento por meio da menor área transversal possível para passagem do fluxo, 

conforme os Rotâmetros. Medidores Térmicos, que atuam em função das alterações do 

equilíbrio térmico do fluxo de fluido. Turbinas medidoras de vazão em que o fluido passa por 

um rotor, promovendo a rotação de estruturas conhecidas por aletas, permitindo assim que 

durante esta passagem o sinal gerado por este movimento, seja convertido na vazão desejada. 

 Além dos medidores convencionais, existe uma classe de medidores especiais para 

os Medidores Lineares. Dentro desta categoria existem diversos tipos de medidores que 

trabalham com a análise linear do sinal de saída em relação a vazão, mas o principal 

equipamento a ser abordado para análise de funcionamento, nesta divisão, é o medidor 

multifásico. Portanto, para melhor entendimento sobre suas vantagens na indústria do 

petróleo, será apresentado conforme capítulo 3, os princípios de funcionamento, 
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configurações, montagens e principalmente a tecnologia envolvida para elaboração das 

leituras de vazão a partir deste tipo de equipamento 
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4. MEDIDORES MULTIFÁSICOS. 

4.1. INTRODUÇÃO 

Os Multiphase Flowmeters podem ser instalados e usados com o mesmo objetivo dos 

separadores de teste: testar o poço. São medidores que utilizam diversas tecnologias e se 

baseiam em um sistema de pressão diferencial na indústria, sendo dispositivos que medem 

uma corrente multifásica sem a separação previa das fases que passam pelo equipamento. 

Existem diversas formas de operação do MPFM para as medições das relações de óleo-água-

gás, como por exemplo, a análise de parâmetros e relações que envolvam cada uma das fases 

separadamente, e a opção de realizar a medição direta de todas as fases, onde seriam apenas 

analisados individualmente os padrões de velocidades, mas as frações volumétricas seriam 

analisadas de acordo com suas fases. (PALADINO 2005). Estas são algumas maneiras que se 

utilizam para base do uso dos MPFM e o desenvolvimento de suas tecnologias. 

  As principais vantagens que este medidor oferece são a redução do tempo para 

realizar uma medição e a possibilidade de medição contínua. Um medidor de vazão de três 

componentes ideal deve ser capaz de medir com precisão a faixa de fração completa de cada 

componente. Enquanto os separadores de teste usam tecnologia mais simples e convencional 

para separar os componentes do fluido produzido, os MPFMs possuem uma tecnologia mais 

avançada para o processo de medição. Um dos conceitos primários para entender o uso de um 

MPFM é a relação entre a análise do fluxo de massa dos componentes óleo, água e gás no 

fluxo. Uma tecnologia ideal para um medidor MPFM seria capaz de medir cada uma dessas 

relações de vazão e processar um resultado muito preciso. Infelizmente, medidores de vazão 

de massa diretos para uso com fluxos bifásicos são raros e para três inexistem (THORN, 

1999). Devido a essa complexidade, existem várias maneiras de aplicar a tecnologia para o 

escoamento multifásico. A Tabela 4.1 aponta algumas das diferentes tecnologias usadas no 

processo: 
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 Tabela 4.1: Tecnologias Multifásicas do MPFM 

Método de medição 

de fração de 

componentes 

Método de medição do 

componente velocidade  

Outros métodos de medição 

Energia única raios γ (gama) Correlações cruzadas Medidor PD 

Multi Energia raios γ (gama) Venturi Densiômetro de raios γ 

(gama) 

Impedância  Pulsos de neutrons Medidor monofásico de gás 

Pulsos de neutrons  Medidor monofásico de 

liquido 

  Mistura on-line 

  Fonte: RIBEIRO E OLIVEIRA, 2017. 

 

Cada uma das tecnologias apresentadas na Tabela 4.1 tem sua especificidade para ser 

aplicável no processo de medição. Para fornecer uma compreensão clara, é importante 

apresentar algumas informações sobre cada método.  

O método de fração considera a fração de cada componente do fluido de produção, 

de modo que a massa específica e densidade específica são premissas importantes para 

melhorar a medição. Já o método de velocidade engloba as pressões diferenciais e as 

condições de força que o fluido encontra enquanto é produzido. Praticamente todos os outros 

métodos de medição são mais específicos e consideram especialmente a análise da medição 

de fase individual como vazão direta de gás e líquido. 

 

4.2 PLATAFORMAS DE PRODUÇÃO 

 

 A produção brasileira de petróleo e gás natural é proveniente majoritariamente de 

poços localizados offshore, de forma que campos marítimos produziram 95,5% do petróleo e 

83,4% do gás natural em fevereiro de 2018, conforme publicado no Boletim da Produção de 

Petróleo e Gás Natural de Março 2018. Atualmente, mais da metade da produção está 

concentrada na região do pré-sal, já ultrapassando a produção do pós-sal, e com uma marca 

incrível, pois estes poços representam pouco mais de 1% dos que estão em atual produção. 

Este marco, mostra a grande importância deste tipo de formação para o setor de petróleo e gás 

brasileiro, que para otimizar cada vez mais a produção, desenvolve estruturas e tecnologias 

capazes de tirar o máximo proveito das reservas em exploração. Dentre estas inovações estão 
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Fonte: ANP, 2017 - Adaptado 

o desenvolvimento de plataformas cada vez mais modernas, com sistemas interligados 

capazes de produzir e registrar cada vez melhor os dados obtidos durante os processos de 

obtenção de petróleo. 

 As principais unidades de produção offshore no Brasil são as chamadas Floating 

Processing Storage and Offloading (FPSOs). Trata-se de unidades flutuantes responsáveis 

pela produção, estocagem e exportação da produção de óleo e gás. Possuem estruturas de alta 

tecnologia que otimizam diversos processos envolvendo a produção de fluidos, com os mais 

diferentes equipamentos que possibilitam uma melhor produção, como os próprios medidores 

existentes no topside da plataforma.  

 

Figura 4.1: Fluxograma Convencional de FPSOs 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na Figura 4.2 acima é ilustrado um diagrama simplificado de uma unidade de 

produção offshore. Essas unidades têm como principal objetivo receber a produção 

multifásica de poços, separa-la e entregar fases únicas, estabilizadas, prontas para medição e 

transporte. Para reduzir as incertezas e obter medições de alto desempenho, os sistemas 
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convencionais de medição monofásica exigem fases totalmente separadas a montante do 

ponto de medição (CORNELIUSSEN et al, 2005).  

 

4.3 TESTE DE POÇO 

 

O teste de poço é a execução do conjunto de atividades para aquisição de dados 

planejados para ampliar a compreensão e o conhecimento do poço e do reservatório. Ele 

determina a pressão do reservatório; extensão da aérea do reservatório; vazões; diferencial de 

pressão, permeabilidade, dano de formação, índice de produtividade e propriedades do fluido, 

como API do petróleo, Razão Gás-Oleo (GOR), BS&W. Portanto, decisões importantes como 

o fechamento de poços, redução da taxa de produção do reservatório e a perfuração de novos 

poços são baseadas nas informações fornecidas por esses testes. Além disso, os testes de poço 

são usados para calcular a contribuição teórica de cada poço para o volume total de produção 

da unidade, ou seja, a apropriação da produção. Garantindo, assim, a correta distribuição de 

royalties e participações governamentais, pois cada campo apresenta fluidos com 

características próprias e um mesmo campo pode ter poços localizados em diferentes 

municípios. 

 

4.4. SEPARADOR DE TESTE 

 

Os testes convencionais de poços são geralmente realizados utilizando separadores 

de teste, que é um vaso usado para separar a produção de um único poço e medi-la. Esse 

processo leva horas para ser concluído e é executado periodicamente de acordo o interesse do 

operador, respeitando as normas regulamentares da ANP. Consequentemente, os resultados 

deste teste representam apenas uma imagem do momento em que o teste de poço é realizado, 

de modo que essas informações registradas serão usadas até que o próximo teste seja 

executado. Além disso, poços onde o controle diário é desejado, por exemplo, para produzir 

em vazões ótimas, a fim de utilizar a capacidade total das instalações de produção, o sistema 

convencional pode não ser satisfatório. 

 Embora o princípio de operação seja semelhante a muitos outros sistemas de 

separação, este equipamento possui dispositivos internos mais eficientes na separação, além 

de possuir alta capacidade de medição de vazão a altas pressões. Desta forma, é possível 

atender poços dos mais variados tipos e em diferentes locais. Além disso, os separadores de 
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teste requerem uma estrutura mais complexa para se executar a análise de fluido de produção. 

A Figura 4.2 ilustra como funciona o sistema separador de testes: 

 

Figura 4.2: Montagem de Separador de Testes 

 

 Fonte: Framo Engineering AS. 2003 (adaptado) 

 

Na figura 4.2, as válvulas na cor branca, significam que estão abertas. Por outro lado, 

as pretas significam que estão fechadas. Dessa forma, nessa configuração, nenhum poço está 

sendo testado, de modo que toda a produção dos poços A, B e C está sendo direcionada ao 

separador de produção.  
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 Fonte: Framo Engineering AS. 2003 (adaptado) 

 

Figura 4.13 – Montagem de Separador de Testes 

Fonte: Ribeiro e Oliveira, 2017. 

 

Figura 4.4: Montagem do MPFM em TopsideFigura 4.13 – Montagem de 

Separador de Testes 

Fonte: Ribeiro e Oliveira, 2017. 

 

Figura 4.13 – Montagem de Separador de Testes 

Fonte: Ribeiro e Oliveira, 2017. 

   Figura 4.3: Montagem de Separador de Testes com Teste do Poço A 

 

  

  

 

Caso seja necessário testar, por exemplo, o poço A, basta-se fechar a válvula do 

manifold de produção atrelada ao poço A e abrir a válvula do manifold de teste atrelado ao 

referido poço. Deste modo, toda a produção do poço A está sendo direcionada ao separador de 

teste e, consequentemente, sendo possível testar esse poço. 

 

4.5. CONFIGURAÇÕES DE PROJETOS DE MPFMS 

 

 Existem três configurações principais para MPMFs, de modo que o medidor pode ser 

instalado no topside ou subsea. Para projetos de topside, o medidor é instalado à montante do 

separador de produção. Por outro lado, para projetos subsea, o medidor pode ser instalado 

para monitoramento contínuo do poço ou em um manifold de teste, para testes de poços 

alternados. 
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 Fonte: Framo Engineering AS. 2003 (adaptado)  

 

 

 

 

Figura 4.5: Montagem do MPFM em Topside com Teste do Poço AFigura 4.6: 

Montagem do MPFM em Topside 

Fonte: Ribeiro e Oliveira, 2017. 

 

 

 

 4.5.1. MPMF NO TOPSIDE  

 

Nesse tipo de configuração, o MPFM é instalado à montante do separador de produção, no 

topside da unidade de produção, como ilustrado a seguir: 

 

Figura 4.4: Montagem do MPFM em Topside 

 

  

 

Na figura 4.4 acima, as três válvulas do manifold de produção estão abertas, de modo 

que a produção dos três poços está passando concomitantemente no medidor multifásico, ou 

seja, nenhum poço está sendo testado individualmente.  
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            Fonte: Framo Engineering AS. 2003 (adaptado) 

 

 

Figura 7: Montagem do MPFM em Topside com Teste do Poço A 

Fonte: Ribeiro e Oliveira, 2017. 

 

 

Figura 4.8: Montagem do MPFM em Topside com Monitoramento ContínuoFigura 4.9: 

Montagem do MPFM em Topside com Teste do Poço A 

Fonte: Ribeiro e Oliveira, 2017. 

 

 

Figura 10: Montagem do MPFM em Topside com Teste do Poço A 

Fonte: Ribeiro e Oliveira, 2017. 

 

  Figura 4.5: Montagem do MPFM em Topside com Teste do Poço A 

 

 

 Entretanto, caso seja necessário testar um poço, com apenas um rearranjo das 

válvulas é possível executar esse procedimento. Dessa forma, para testar ,por exemplo, o poço 

A, basta-se fechar as válvulas do manifold de produção atrelada aos poço B e C; mantendo a 

válvula do poço de interesse aberta. Deste modo, somente a produção do poço A estará sendo 

direcionada à linha de produção e ao MPFM e, consequentemente, sendo possível testar esse 

poço A. 

 

4.5.2. MONITORAMENTO CONTÍNUO 

 

Neste tipo de configuração, é instalado um MPFM na cabeça de cada poço. De forma 

que todo poço pode ser constantemente monitorado e, consequentemente testado. Uma 

configuração de grande interesse para indústria, pois não há a necessidade da parada de 

produção e ainda desta forma é possível obter leituras instantâneas de cada poço. 
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Fonte: Framo Engineering AS. 2003 (adaptado) 

 

 

Figura 11: Montagem do MPFM em Topside com Monitoramento Contínuo 

Fonte: Ribeiro e Oliveira, 2017. 

 

 

Figura 4.12: Montagem do MPFM em Topside com Monitoramento Contínuo 

Fonte: Ribeiro e Oliveira, 2017. 

 

 

Figura 13: Montagem do MPFM em Topside com Monitoramento Contínuo 

Fonte: Ribeiro e Oliveira, 2017. 

 

  Figura 4.6: Montagem do MPFM em Topside com Monitoramento Contínuo 

 

 

  

4.5.3.MPFM NO MANIFOLD DE TESTE  

Neste tipo de configuração é necessária a existência de um manifold de produção e 

um manifold de teste.  
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Figura 4.7: Montagem do MPFM em Topside com Manifold de Teste 

 

 Fonte: Framo Engineering AS. 2003 (adaptado) 

 

 Conforme ilustrado na Figura 4.7 acima, as válvulas do manifold de produção estão 

abertas, enquanto que as do manifold de teste estão fechadas. Dessa forma, com esse arranjo 

de válvulas apresentado, nenhum poço está sendo testado. 
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Fonte: Framo Engineering AS. 2003 (adaptado) 

. 

 

 

Figura 14: Montagem do MPFM com Manifolds de Produção e Teste do Poço C 

Fonte: Ribeiro e Oliveira, 2017. 

 

 

Figura 4.15: Montagem MPFMs OperacionalFigura 16: Montagem do MPFM com 

Manifolds de Produção e Teste do Poço C 

Fonte: Ribeiro e Oliveira, 2017. 

 

 

Figura 17: Montagem do MPFM com Manifolds de Produção e Teste do Poço C 

Fonte: Ribeiro e Oliveira, 2017. 

 

Figura 4.8: Montagem do MPFM com Manifolds de Produção e Teste do Poço C 

 

 

 

Entretanto, caso seja necessário testar um poço, com apenas um rearranjo das 

válvulas é possível executar esse procedimento. Dessa forma, para testar, por exemplo, o poço 

C, basta-se fechar as válvulas do manifold de produção atrelada ao poço C, abrindo a válvula 

do manifold de teste também atrelada ao referido poço. Deste modo, somente a produção do 

poço C estará sendo direcionada à linha de teste ligada ao MPFM e, consequentemente, sendo 

possível testar esse poço C. 

 

4.6. ESTUDO DE CASO REALIZADO PELA FMC 

Nesta seção iremos analisar um trabalho elaborado por Richard Streeton da 

Technip/FMC Technologies e por Ian Bowling da Chevron (2016), que consiste em um 

estudo de caso chamado “Uma Metodologia para Verificação Eficiente de Medidores 

Multifásicos Submarinos utilizados na Alocação Fiscal”. 

 Neste caso, quatro poços offshore são equipados com MPFMs e todos os quatro 

fluem para o mesmo duto. Na parte superior, um medidor MPFMs de grande calibre é usado 

para medir o fluxo combinado de todos os quatro poços. O operador então seria capaz de: 
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Fonte: STREETON, 2016. 

 

 

Figura 5.18: Diagrama Simplicado de FPSO com Medidores PrincipaisFigura 4.19: 

Montagem MPFMs Operacional 

Fonte: FMC, 2017 – Adaptado. 

 

 

 

 Realizar a verificação in-situ em todos os cinco medidores MPFMs; 

 Realizar uma comparação contínua em tempo real entre o medidor MPFM no 

topside e o fluxo combinado medido pelos quatro medidores subsea; 

 Fazer uma comparação periódica do medidor no topside em relação a uma 

terceira referência, como um separador, seja de teste ou produção dedicado. 

 

Figura 4.9: Montagem MPFMs Operacional 

 

 

Os procedimentos de verificação in situ podem ser executados remotamente 

assumindo que uma conexão adequada está disponível e podem ser dividido em duas seções 

principais: 

 

Verificação da integridade do medidor  

A verificação da integridade do medidor refere-se ao processo pelo qual cada 

elemento de hardware e software é verificado. A esse respeito, um elemento-chave no projeto 

de um sistema de alocação usando medidores multifásicos é garantir a redundância de 

componentes de medição críticos. 
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Verificação de configuração de campo 

A configuração de campo é o processo pelo qual os medidores multifásicos são 

configurados com dados referentes às propriedades monofásicas do petróleo, gás e água sendo 

medidos. O termo "PVT" é frequentemente usado em conjunto com a configuração de campo 

e as propriedades de PVT das fases de hidrocarboneto são de suma importância. No caso do 

medidor MPFM, estes incluem as densidades e viscosidades de petróleo e gás, bem como a 

tensão superficial entre os dois. Essas propriedades são usadas em vários estágios no cálculo 

da taxa de fluxo de volume e para converter as taxas de fluxo medidas em condições de 

operação para condições de referência. 

Medições realizadas em aplicações em caso real mostraram que a incerteza da base 

PVT pode estar na faixa de 1-3% nas densidades de petróleo e gás. Se os fluidos do poço 

contiverem componentes mais complexos, como H2S e CO2, as incertezas podem ser muito 

maiores. 

É importante ressaltar que os mesmos modelos de PVT foram usados para configurar 

ambos os medidores MPFMs no topside no subsea, usando o faixa de pressão e temperatura 

de cada um. 

Neste caso em particular, foi decidido executar uma rodada trimestral de verificação 

in situ para cada medidor (subsea e topside). Este é método otimizado para verificar o 

desempenho do medidor quando combinado com uma tendência contínua em tempo real de 

totalização da produção subsea, medida pelos medidores submarinos em relação ao medidor 

no topside. 

No entanto, observou-se que embora a produção totalizada de óleo dos medidores 

subsea tenha concordado muito bem com os medidores de transferência de custódia, houve 

uma diferença de 6 a 7% em termos do total da vazão mássica de hidrocarbonetos versus os 

medidores topside em cada linha de fluxo. 

Concluindo, o uso de uma combinação de medidores multifásicos MPM instalados 

em poços individuais submersos com aqueles instalados em linhas de fluxo topside é uma 

excelente metodologia para uma eficiente alocação da produção. Quando combinado com a 

verificação in-situ do hardware do medidor, software e, mais importante, a configuração 

PVT, o sistema global é altamente robusto. No caso exposto, as medições de verificação in-

situ do petróleo foram feitas durante o fluxo inicial, a fim de corrigir as incertezas na 

configuração do PVT dos medidores submarinos. Os serviços de verificação in situ estão 

agora em vigor e são usados trimestralmente para garantir que a apropriação da produção seja 

executada com a maior precisão possível. 
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4.7. VANTAGENS DO MPMFS 

 

MPMFs apresentam muitas vantagens sobre os medidores convencionais. Garantia 

de fluxo, melhoramento do gas-lift, maior flexibilidade, além de redução de CAPEX e OPEX 

são exemplos de como os MPFMs podem melhorar o controle dos processos em uma unidade 

de produção da indústria de petróleo e gás natural. 

A garantia de fluxo é um processo multidisciplinar projetado para impedir o bloqueio 

dos dutos e ajudar a garantir uma produtividade ininterrupta e ótima nos fluxos de petróleo e 

gás natural. Hidratos, asfaltenos, areia são potenciais bloqueios no sistema de produção e 

podem ser identificados pela medição contínua com MPFMs. Apesar de sua precisão 

reduzida, a tendência aqui é mais importante do que fornecer números com exatidão absoluta, 

de modo que a repetibilidade, para fins de garantia de fluxo, geralmente é mais importante 

que a precisão absoluta. (RIBEIRO E OLIVEIRA, 2017)  

A técnica de gas-lift consiste em injetar gás no duto de produção, com a intenção de 

reduzir a pressão hidrostática da coluna, resultando na redução da pressão do orifício inferior, 

permitindo que os líquidos do reservatório entrem no poço a um alto fluxo de vazão. No 

entanto, existe um ponto ótimo para a quantidade de gás a ser injetado para maximizar a 

produção de petróleo. Portanto, o constante monitoramento da produção oferecida pelos 

MPFMs, permite acompanhar a taxa de vazão de óleo em função da vazão de injeção de gás, a 

fim de determinar o ponto ótimo, porque nem muito nem pouco gás para elevação é 

econômico (CORNELIUSSEN et al, 2005). Além disso, outras considerações de otimização 

semelhantes podem ser feitas para injeção química, detecção de cone de gás e de irrupção de 

água (water breakthrough). 

Os MPFMs podem ser instalados e usados com o mesmo objetivo dos separadores de 

teste: testar o poço. Dessa forma, caso um MPFM for instalado adicionalmente a um 

separador de teste existente, esse arranjo oferece maior flexibilidade, possibilitando o 

aumento da capacidade geral de teste ou o aumento da capacidade total de produção da 

instalação de processamento. Além disso, essa configuração é uma vantagem importante, 

porque a unidade de operação se transforma em um espaço mais seguro e melhor para realizar 

as atividades diárias durante a operação de produção (RIBEIRO E OLIVEIRA, 2017).  

CAPEX é a expressão usada para despesas de capital, enquanto OPEX para gastos 

operacionais. Os MPFMs, quando comparados aos separadores de teste convencionais, 

fornecem um incremento de área disponível no topside e ao mesmo tempo reduzem a 

necessidade de estruturas de equipamentos e tubulações, como linhas de teste, manifolds, 
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válvulas, e ainda oferecem um de tempo de teste de poço reduzido. Além disso, evita a perda 

de produção durante um teste de poço com separador de teste, aumentando a produção e as 

receitas. Assim, devido a seus benefícios financeiros e redução de custos, os MPFMs são 

capazes de tornar projetos anteriormente antieconômicos em rentáveis. 

Concluindo, os exemplos das vantagens apresentadas são apenas alguns dentre os 

vários existentes. Espera-se que a opção por MPFMs se torne cada vez mais atraente para a 

indústria de petróleo e gás, uma vez que seus benefícios são vastos e permitem uma melhoria 

significativa nos processos de produção (RIBEIRO E OLIVEIRA, 2017)  
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5. REGULAÇÃO 

 5.1. O REGULAMENTO TÉCNICO DE MEDIÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS 

NATURAL (RTM) 

 

 Durante o período de 1953 a 1997 vigorou do monopólio da União sobre a 

exploração e produção de petróleo e gás natural, sendo a Petrobras a única empresa autorizada 

a operar no Brasil. Dessa forma, essa estatal era responsável por se autorregular, tendo como 

uma de suas prerrogativas medir os volumes de petróleo e gás natural produzidos, calcular e 

distribuir os tributos a serem pagos à União, estados e municípios. Com a quebra do 

monopólio em 1997 e a criação da ANP, através da Lei nº 9.478/97, e sua implantação com o 

Decreto nº 2.455/98, foi necessária a elaboração de um documento que definisse regras que 

regessem os sistemas de medição, atribuindo a ANP a função de fiscalizar e assegurar a 

aplicação desse regulamento (SANTOS, 2011). 

 Para a elaboração desse regulamento, foram levadas em conta normas estabelecidas 

por organizações nacionais e internacionais como a Organização Internacional de Metrologia 

Legal (OIML), International Organization for Standartization (ISO), Associação Brasileira 

de Normas Técnicas (ABNT), Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade 

Industrial (INMETRO), American Petroleum Institute (API), American Gas Association 

(AGA) e American Society for Testing and Materials (ASTM). De forma que em 19 de junho 

de 2000 foi estabelecida a Portaria Conjunta ANP/INMETRO nº1, que aprovou o 

Regulamento Técnico de Medição de Petróleo e Gás Natural (RTM) (SANTOS, 2011). 

Adicionalmente, em 10 de junho de 2013 a Resolução Conjunta ANP/INMETRO nº1 revogou 

a Portaria Conjunta ANP/INMETRO nº1 e aprovou o novo Regulamento Técnico de Medição 

de Petróleo e Gás Natural, vigente até hoje. 

 O RTM estabelece condições e requisitos mínimos que sistemas de medição de 

petróleo e gás natural no Brasil devem apresentar a fim de garantir a correta medição e a 

integridade do cálculo dos royalties e demais impostos que devem ser pagos pelos 

concessionários à União, estados e municípios. Este regulamento se aplica a todos os sistemas 

de medição que são destinados à produção, transporte, estocagem, importação e exportação de 

petróleo e gás natural.  
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Fonte: ANP, 2017 – Adaptado                                      . 

 

 

Figura 5.20: Diagrama Simplicado de FPSO com Medidores Principais 

Fonte: ANP, 2017 – Adaptado. 

 

5.2. TIPOS DE MEDIÇÃO 

 

 O RTM estabelece que existem 4 tipos diferentes de medição: a operacional, a fiscal, 

a transferência de custódia e a de apropriação. 

 
Figura 5.1: Diagrama Simplicado de FPSO com Medidores Principais 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.1 MEDIÇÃO OPERACIONAL 

 

A medição operacional é destinada para controle de processo, tanto de produção quanto 

de movimentação e estocagem de petróleo e gás natural, que não se enquadrem como medição 

fiscal, de apropriação ou de transferência de custódia. Podendo ser utilizada, por exemplo, 

para o cômputo dos volumes totais de gás natural utilizado para elevação artificial e destinado 

à injeção nos poços; volumes totais de água produzida, injetada nos poços e descartada; 
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volumes de gás natural armazenado em sistemas de estocagem; volumes de gás natural 

comprimido nas unidades de compressão e descarga (RTM, 2013]). Medidores com essa 

classificação estão ilustrados em amarelo na figura 5.1 acima.  

 

5.2.2. MEDIÇÃO FISCAL 

 

A medição fiscal é utilizada como base para o cálculo das participações 

governamentais que devem ser pagas pelos concessionários à União, estados e municípios.  

O petróleo nesse tipo de medição deve estar estabilizado, não podendo conter gás 

dissolvido, BSW deve ser inferior a 1% e a incerteza máxima de medição de 0,3%. 

Já para o gás natural não pode conter condensado e deve operar a uma incerteza 

máxima a 1,5%. Entretanto, para sistemas de medição para queima (flare) ou ventilação de 

gás natural é permitida uma incerteza máxima de 5%. Medidores com essa classificação estão 

ilustrados em vermelho na figura 5.1 acima (RTM, 2013).  

 

5.2.3. MEDIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE CUSTÓDIA 

 

A medição de transferência de custódia, também conhecida como medição de 

offloading, consiste na realização da medição no ponto em que a titularidade ou posse do 

petróleo ou gás natural é transferida, de acordo com as disposições acertadas em contrato 

(RTM, 2013). Medidores com essa classificação estão ilustrados em laranja na figura 5.1. 

  

5.2.4 MEDIÇÃO DE APROPRIAÇÃO 

 

A medição de apropriação, também conhecida como alocação da produção, é 

utilizada para determinar as características dos fluidos produzidos e as vazões médias de cada 

campo ou poço produtor, de forma a ser possível ratear a produção total de uma unidade de 

produção, alocando os volumes de produção individual de cada campo ou poço. Essa medição 

é feita quando na execução dos testes de poços (RTM, 2013). 

Caso o poço seja testado utilizando um separador de teste, o petróleo pode não estar 

estabilizado, apresentando BSW superior a 1%. Os sistemas de medição de apropriação 

devem apresentar exatidão de classe 1 para petróleo e incerteza máxima de 2% para gás 

(RTM, 2013). Medidores com essa classificação estão ilustrados em azul na Figura 5.1. 
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Adicionalmente, o teste de poço pode ser feito utilizando um MPFM. Entretanto, os 

medidores de fluxo multifásicos (MPFMs) oferecem maior incerteza de medição quando 

comparados aos medidores de fluido monofásicos. Dessa forma, a fim de assegurar a 

adequada funcionalidade dos MPFM para fins de alocação da produção, a ANP criou a 

Resolução ANP nº 44/2015 de 15 de outubro de 2015, aprovando o Regulamento Técnico de 

Medição de Fluido Multifásico para Apropriação de Petróleo, Gás Natural e Água. Esta 

Resolução tem a função de regulamentar e estabelecer requisitos mínimos para a adoção dessa 

tecnologia para fins de alocação da produção no Brasil (RIBEIRO E OLIVEIRA, 2017). 

 

5.3 RESOLUÇÃO ANP 44/2015 - REGULAMENTO TÉCNICO DE 

MEDIÇÃO DE FLUIDO MULTIFÁSICO PARA APROPRIAÇÃO DE PETRÓLEO, 

GÁS NATURAL E ÁGUA. 

 

Aferir corretamente a produção de petróleo e gás natural nos últimos anos se tornou 

algo de grande importância com o avanço e aumento das atividades ligadas ao setor de 

petróleo. O pagamento das Participações Governamentais a todas as instituições federativas e 

aos municípios que estão no âmbito das atividades de exploração e produção do setor, giram 

em torno da precisão das medições da produção e de suas devidas apropriações. Os medidores 

multifásicos, MPFMs, são instrumentos importantes para estes processos de repasses dos 

valores obtidos com o pagamento dos royalties da produção de petróleo e gás natural, devido 

as suas precisas leituras de cada uma das fases contidas no fluido produzido. Portanto, para 

proporcionar uma redução dos custos, viabilizar projetos de alocação da produção de petróleo 

e gás natural que acontecem em diferentes campos e poços, foi desenvolvida uma 

regulamentação por parte da ANP para a aplicação e leitura dos dados obtidos por meio dos 

MPFMs. 

A Resolução nº 44/2015 é uma regulamentação que, baseada no desempenho e 

performance dos resultados fornecidos pelos MPFMs, descreve as diretrizes do 

monitoramento da medição realizada por estes equipamentos. Todas as leituras realizadas nos 

processos de produção devem ser encaminhadas por meio de um rol de documentos, que ao 

serem submetidos ao órgão regulador, terão suas informações analisadas. Caso estejam de 

acordo com todas as normas que a regulação dita, serão aprovadas e o operador estará de apto 

a utilizar os MPFMs para fins de medição de apropriação. 

A medição do fluxo multifásico é um fenômeno complexo. Um processo relacionado 

a tecnologias altamente avançadas no setor de óleo e gás. Portanto, realizar as análises dos 
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resultados obtidos é algo delicado e requer um conhecimento apurado dos processos de 

medição. Para isso se viu necessário à submissão de diversos documentos de medição por 

parte dos operadores de cada sistema de medição multifásico nas suas atividades, para a ANP. 

Assim a agência, mais especificamente o Núcleo de Fiscalização da Medição da Produção de 

Petróleo e Gás Natural (NFP), analisa as informações recebidas e segue com as devidas 

medidas, como a aprovação, ou emissão de ofícios para as correções necessárias ou 

documentação complementar a ser enviada.  

  

5.4.DOCUMENTAÇÃO DO SISTEMA DE MEDIÇÃO MULTIFÁSICA 

 

A Resolução nº 44/2015 determina que os concessionários que desejam adotar a 

medição de vazão multifásica para a medição da apropriação da produção devem enviar a 

documentação do sistema de medição multifásica à ANP com no mínimo 90 dias de 

antecedência para uma inspeção a ser agendada. Esta documentação inclui pelo menos o 

projeto de medição de fluido multifásico; plano de verificação de desempenho, preliminar e 

complementar; plano de coleta de amostra de fluido multifásico; plano de atualização de 

dados de Pressão, Volume e Temperatura (PVT); plano de comissionamento dos sistemas de 

medição de fluido multifásico; plano de ação, para os casos de desenquadramento de variáveis 

medidas ou calculadas; e plano de contingência, para ser aplicado durante os casos de 

indisponibilidade parcial ou total dos medidores de fluido multifásico. 

O projeto de medição de fluido multifásico deve incluir o memorial descritivo dos 

sistemas de medição de fluido multifásico, incluindo informações e dados sobre a arquitetura 

destes sistemas (Resolução ANP nº 44/ 2015). 

O plano de verificação de desempenho é um procedimento operacional para avaliar a 

precisão dos resultados da medição de medidores de vazão para análise de desvios. Deve 

incluir quais parâmetros são controlados no processo, uma metodologia detalhada para a 

verificação do desempenho, e também a periodicidade em que essa avaliação será feita, 

incluindo a justificativa para essa proposta de periodicidade. Além disso, um relatório de 

avaliação do desempenho do medidor deve ser submetido à ANP a cada 180 dias (Resolução 

ANP nº 44/ 2015). 

O projeto de medição de vazão multifásica deve ter a possibilidade de comparar os 

medidores. Esse processo de comparação deve durar entre 4 e 24 horas, utilizando uma 

referência autorizada pela ANP, como separador de teste, separador de produção dedicado ou 

outro dispositivo medidor de vazão multifásico (Resolução ANP nº 44/2015). 
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Amostragem de fluido é um processo em que amostras de fluido pressurizado são 

coletadas do poço / reservatório para posterior análise de PVT. A proposta de plano de coleta 

de amostra de fluido multifásico deve incluir uma descrição detalhada da metodologia para a 

periodicidade e o objetivo desta amostragem, incluindo as justificativas. 

Os dados do PVT apresentam informações cruciais para entender o comportamento 

de fase e sua medição. A proposta do plano de atualização de dados PVT deve incluir uma 

descrição detalhada da metodologia e os objetivos dessa análise, incluindo as justificativas 

(Resolução ANP nº 44/ 2015) 

O comissionamento é o processo para se garantir que todos os sistemas e 

componentes de um MPFM sejam instalados, testados, operados e mantidos adequadamente 

de acordo com os requisitos operacionais. Portanto, a proposta de plano de comissionamento 

dos sistemas de medição de fluido multifásico deve verificar inspecionar e testar todos os 

componentes operacionais do projeto, desde funções individuais até processos complexos. 

(Resolução ANP nº 44/ 2015). 

Planos de ação e de contingência são os procedimentos a serem executados em casos 

de incompatibilidade de variáveis medidas ou calculadas pelos medidores ou por sistemas de 

medição de fluidos multifásicos. Estes planos devem prever as atividades a serem realizadas 

para cada variável medida ou cálculo monitorado, que apresenta valores superiores ou 

inferiores aos limites estabelecidos sem o plano de verificação de desempenho de sistemas de 

medição de fluidos multifásicos. Além disso, deve incluir a metodologia e os objetivos do 

plano, incluindo as justificativas (Resolução ANP nº 44/ 2015).  

Deve ser submetido à ANP um relatório de investigação das causas de 

desencadeamento da indisponibilidade total ou parcial dos sistemas de medição de fluidos 

multifásicos em 30 dias após a gênese do evento. Além disso, o medidor de falha deve ser 

substituído em 120 dias para medidores instalados subsea e 60 dias para medidores instalados 

onshore ou topside após a submissão do relatório final de investigação (Resolução ANP nº 44/ 

2015). 

 

5.5. PROJETOR APROVADOS PELA ANP E EXPECTATIVAS 

 

 A fim de exemplificar a aplicação da Resolução ANP 44/2015, foi elaborada a 

Tabela 5.2, expondo o histórico anual da quantidade de projetos submetidos para análise junto 

à ANP e quantidade de projetos: 
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Tabela 5.2: Projetos do uso de Medidores Multifásicos 

Ano Projetos Submetidos Projetos Aprovados 

2015 2 1 

2016 

2017  

2018 (Até Junho) 

Estimativa 2019 

4 

1 

0 

2 

2 

1 

3 

2 

Fonte: ANDRADE, 2015     
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6. CONCLUSÃO

Conforme apresentado ao longo de todo o trabalho, as diversas mudanças no cenário 

da produção de petróleo e gás natural no Brasil nestes últimos anos proporcionou o 

desenvolvimento de novas tecnologias e diversas alterações nas normas da regulação dos 

processos de medição da produção. Os medidores multifásicos marcam uma nova fase para os 

equipamentos da indústria.  

O avanço na fabricação de medidores que fornecem leituras cada vez mais precisas, 

são de grande importância para os diversos setores da indústria de petróleo e gás natural. 

Desde o momento da prospecção dos fluidos produzidos até a distribuição das contribuições e 

pagamentos por parte das operadoras para a devida exploração, têm direta relação com as 

leituras obtidas por meio dos medidores de vazão instalados nas Plataformas. Portanto, é 

fundamental a elaboração de estudos para o desenvolvimento e aprimoramento de melhores 

gestões tecnológicas envolvendo o uso destes equipamentos, como o medidor multifásico. 

O aprimoramento dos estudos envolvendo novas tecnologias, possibilita o 

desenvolvimento de novos projetos de Medição Multifásica para serem utilizados na indústria 

brasileira de óleo e gás. Para promover o uso de novos medidores é necessário conhecer o 

custo de tecnologia, recursos, preços, infraestrutura que estariam envolvidos e também a 

necessidade do mercado para a inclusão desses equipamentos. Segundo dados fornecidos pela 

ANP, a tabela 5.2 demonstra os projetos de medição submetidos à agência, e aqueles 

devidamente aprovados pelos agentes responsáveis pela análise (SAAD, 2016). Lembrando 

que todos os projetos, devem seguir toda a norma e submissões dos documentos necessários, 

conforme ditado, pela Resolução nº 44/2015 para serem devidamente aprovados para o uso 

nas operações de exploração e produção. 

A tabela 5.2 vai de acordo com o objetivo do trabalho, demonstrando o aumento do 

uso dos medidores multifásicos nas operações da produção de óleo e gás. O gradativo 

exposto, aponta que as empresas operantes do setor, almejam cada vez mais o uso de 

tecnologias eficientes, que possam contribuir economicamente e operacionalmente para seus 

projetos. Desta maneira incentivando de forma direta e indireta a indústria brasileira do setor. 

Portanto, todas as vantagens apresentadas, aliados ao futuro cenário de exploração, com as 

futuras rodadas programadas para os próximos anos, mostra que os medidores multifásicos 

são de fato um marco para uma melhor operação das atividades ligadas a produção de óleo e 

gás. 
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1. Abstract  
 

Multiphase measurement is still a complex process and involves an important analysis of the 

produced fluids in the oil industry. Intense research and technological developments in the 

field have been gaining important breakthroughs in the onshore sectors and especially in the 

offshore industry. Many companies have already developed meters that are able to read more 

accurately the multiphase flows and this way these developments have brought a significant 

number of advantages to measurement processes. The present work aims to list the important 

concepts that allow understanding the operation of the meters, the advantages that the 

multiphase measurement presents for the oil industry, including regulatory aspects for of this 

technology.  

 

 

2. Introduction 
 

The National Agency of Petroleum, Natural Gas and Biofuels (ANP) is the autarchy 

responsible to regulate the oil and gas industry in Brazil. One of its roles is to ensure the 

correct oil and gas production metering, in order to guarantee the integrity of the calculation 

of royalties and other taxes that must be paid by the concessionaires to the federal 
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government, states and municipalities. 

The main purpose of conventional oil and gas process plants is to receive the 

multiphasic production from wells and deliver stabilized single phases ready for transport and 

measurement. In order to reduce the uncertainties and achieve high-performance 

measurements, conventional single-phase metering systems require fully separated phases 

upstream to the point of measurement. 

On the other hand, Multiphase Flow Meters (MPFMs) offers higher measurement 

uncertainty when compared to single-phase, due to the fact that the fluid is unprocessed and 

far more complex. However, the need for multiphase flow measurement arises when it is 

necessary or desirable to meter well streams upstream of inlet separation and/or commingling. 

One of the latest advancement in the oil and gas industry in relation to measurement 

processes is related to the multiphase flow measurement, which is the process that involves 

the flow measurement of two or more phases. Due to the great complexity of metering 

processes, large studies involving concepts directed to fluid flow analysis will be approached, 

facilitating the understanding of the advantages that multiphase measurement is able to bring 

to the industry. 

Despite offering higher uncertainty, the MPFMs present financial benefits and 

improved production monitoring. The single well surveillance promotes production 

optimization and enhanced flow assurance. At the same time, increase the plant process 

flexibility and reduces costs with well testing and productions allocation metering. 

In order to insure the appropriate functionality of this meter, the ANP created the 

Resolution No. 44/2015 called by Technical Production Allocation Metering Regulation for 

Multiphase Flow [5]. This Resolution has the function to regulate and establish minimum 

requirements for the adoption of this technology in Brazil. Therefore, this paper’s purpose is 

to present some concepts of this technology, evaluate its benefits, regulation aspects and 

perspectives for new projects.   

3. Primary Paramaters

The study of the advantages of multiphase measurement for the technological scenario in 

metrology is fundamental in the oil and gas industry. In order to understand this contribution, 

it is necessary to understand due concepts involved in the fluid flow measurement in a 

production unit. 

A brief introduction to specific mass, viscosity, and Reynolds coefficient concepts is 

essential to further understanding fluids behavior in contact with a flow meter. Hence, these 

general parameters are decisive for the processes of multiphase flow measurement. 

The Specific Mass (ρ) is the quantity that measures mass concentration in a given 

volume. Therefore, it consists in the ratio of the mass of a substance to the volume that this 

mass occupies. The density (γ) is the ratio between specific masses of a substance and another 

taken as a reference, thus being a dimensionless quantity [7].These are important parameters 

due to the mass composition of each phase of the fluids produced. The content of the fluids 

when defined allows a better reading of the different phases of the components. 

Viscosity (μ) is a resistance that the fluid presents to the flow. This resistance is 

defined as the internal friction that results from the movement of one layer of fluid relative to 

the other. There are two classifications for viscosity, absolute and kinematics, the first given 

in terms of the force required to move a unit of area to a unit distance and the second, the ratio 

of the first to the density of the fluid. The resistance that a fluid presents during its flow 

affects in a significant way during the measurement process, consequently affecting the meter 

accuracy. [11] 
The Reynolds coefficient, number or modulus is a dimensionless number used in fluid 
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mechanics and applied in the flow processes to calculate the flow regime of a given fluid on a 

surface. This parameter depends on specific mass, density, viscosity, fluid velocity, and pipe 

geometry. With this parameter, it is possible to identify which forces acts in the flow, then 

providing important characteristic of fluid behavior along its movement on a certain place, 

and the fluid regime. Based on these variables captioned, the fluid can turn in laminar, 

transient or turbulent regime. [9] 

  

4. Phase Definition 

Multiphase flow occurs when two or more fluid phases travels through a same vessel, such as 

a platform pipeline. A multiphase system consists of a continuous phase, or a fluid medium, 

and a particulate or dispersed phase with any number of chemical components. The 

continuous phase may be a liquid or gaseous medium and the dispersed phase may consist of 

solid particles, gas bubbles (except clear in the case of the continuous phase being gaseous) or 

liquid droplets [8]. 

The concept of phase does not only point to physical characteristics, as if it is solid, 

liquid or gaseous, but also to the question of the interfaces present in the flow process. In 

order to visualize the exposed phase concept, follows the multiphase flow triangle in Fig. 1. 

 
Fig. 1 – Phase analysis triangle  

 

 
The main objective of the image is to portray that the concept of phase is related to the 

volumetric fraction of the flow components, and to the displacement and positioning of the 

molecules that make up each phase. Therefore, the multiphase flow is a complex phenomenon 

that is difficult to understand, predict and model. Additionally, single-phase common 

characteristics such as velocity profile, turbulence and boundary layer are inadequate to 

describe the nature of these flows. 

 

5. Gas Volume Fraction (GVF) 
 

GVF is another important feature that involves the classification multiphase flow. It is a 
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critical parameter for multiphase measurement, because although the main interest of the 

process is usually to analyze liquid phase, the percentage of gas present is also essential. 

Additionally, it is a physical property, so that it should depends only on temperature, pressure, 

and watercut, serving as a crucial reference point for the meter operation. This parameter may 

be classified as low, moderate, high or very high GVF [1]. 

Low GVF ranges from 0 to 25%. Additionally, the closer this percentage to 0, smaller 

the phase differentiation. 

Moderate GVF comprises percentages between 25% and 85%. This GVF range 

presents significant amount of gas, but not in excess to the point of causing disturbances in 

the readers in which they pass, consequently making it easier to identify different phases 

during the fluid flow. Therefore, this is considered the ideal range for multiphase 

measurement 

High GVF ranges from 85% to 95%. The greater the fraction, the flow become a more 

random phenomenon, harder the behavior analysis and higher the measurement uncertainty. 

Very high GVF percentages between of 95% to 100%. In this configuration, 

procedures such as well testing and production optimization verification are still well 

identified, despite the large presence of gas. The multiphase meters are not the most indicated 

for this situation, but the meters of moist gas. 

The flow regimes may vary depending on the conditions that are set forth the desired 

production, flowing operations, and the fluids properties. Especially those known as PVT 

(pressure, volume and temperature) data, which involve a series of very well defined 

differential equations for the fluid behavior being produced; fluid and medium temperature; 

also the container orientation and geometry in which the  flow is distributed [1]. 

 

6. Well testing  
 

Well Testing is the execution of the set of activities of planned data acquisition for broadening 

the understanding and knowledge of the well. It determines reservoir pressure, areal extent, 

flow rates, vertical layering, drawdown pressure, permeability, formation damage, 

productivity index and fluid properties, such as oil API, gas-oil ratio, BS&W (basic sediment 

and water). Hence, important decisions, such as shutting down of wells, reducing production 

rate from the reservoir, and drilling of new wells are based on the information that these well-

tests provides. In addition, the well tests are used to calculate the theoretical contribution 

made by the well to the commingled output stream of the entire processing facility. 

 

7. Test Separator 
 
Conventional well testing are usually performed by test separators, which is vessel used to 

separate a single well production and measure it. This process takes hours to be completed 

and are executed periodically according to operator interest and regulatory norms. 

Consequently, the results from this test represents a picture of the moment in which the well 

test is performed, so that the recorded information will be used until the next test is executed. 

Furthermore, wells where daily control is desired, for example to keep wells stable or to 

produce at optimum flow rates in order to utilize the full capacity of the production facilities, 

conventional system may not be satisfactory. 

Although the principle of operation is similar to many other separation systems, this 

equipment has internal devices more efficient in the separation, besides having a high 

capacity of measurement of flow at high pressures. In this way, it is possible to serve wells of 

the most varied types and in different locations. Additionally, the test separators requires a 

more complex structure to proceed the producing fluid analysis. The Fig. 2 ilustrrate a general 
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Table 1 – Technologies of the Multiphase Flow Meter 

idea of how the test separator system works: 

 
Fig. 2 - Conventional well testing configuration 

 

8. MPFM  

 

8.1. Introduction 

MPFMs may be installed and used in the same way as the test separators. The main 

advantages this meter offers are reduction in time to perform a measurement and the 

possibility of continuous metering. An ideal three-component flow meter should be able to 

measure accurately over the complete fraction range of each component. While the test 

separators use simpler, more conventional technology for separating the components of the 

fluid produced, MPFMs have a much better technology for the measurement process. One of 

the primaries concepts to understand the use of a MPFM is the relation between the analisys 

of the mass flowrate of the oil, water and gas components in the flow. The ideal technology 

for a MPFM meter would be capable of measuring each one of these flowrates relation and 

process a very accurate result. Unfortunately, direct mass flowmeters for use with two-phase 

flows are rare and for three-phased do not exist at all [4]. Due to this complexity, there are 

several ways of applying the technology for the application of the multiphase procedure. The 

Table 1 points some of the different technology used to the process: 

  

 

 

 

Each one of the technologies presented on the table 1 have its specificity to be 
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applicable on the measurement process. In 

 order to provide a clear understanding it is important to acquire some information 

about each method. The fraction method consider the fraction of each component of the 

producing fluid, so that the specific mass and density crucial concepts to improve the 

metering. The Velocity Method englobes the differential pressures and force conditions that 

the fluid finds while being produced. All the other measurement methods are process more 

specific and consider especially the analysis of individual phase measuring as direct gas and 

liquid flow rates. 

8.2. MPFM project configurations 

There are three main configurations for MPMFs, so that the meter can be mounted topside or 

subsea. For topside projects, the meter will be allocated upstream to the production separator, 

as illustrated in Fig. 3a. On the other hand, for subsea projects, the meter can be mounted for 

single well surveillance, exhibited in Fig. 3b or on a test manifold, for alternate well testing, 

illustrated in Fig. 3c. 

Fig. 3a - Topside MPMF 
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Fig. 3b - Single well surveillance MPMF 

 

 
Fig. 3c – MPMF on Test Manifold 

 
8.3. MPMFs Adavntages  
MPMFs presents many advantages over conventional meters. Flow assurance, enhanced gas 

lift, flexibility and CAPEX and OPEX reduction are examples of how the MPFMs can 

improve the process operation in a production unit of oil and gas industry. 

Flow assurance is a multidisciplinary process designed to prevent pipe blockage and 

help ensure uninterrupted, optimum productivity in oil and gas streams. Hydrates, 

asphaltenes, wax, sand and scale are potential blockages in the production system and they 

may be identified by the continuous measurement with MPFMs. Despite its low accuracy, the 

trending here is more important than providing numbers with absolute accuracy, so that the 

repeatability, for a flow assurance purposes, is often more important than absolute accuracy.  

Gas lift technique consists in inject gas into the production tubing, with the intention 

of reducing the hydrostatic pressure of the column, resulting in bottom hole pressure 

reduction, allowing reservoir liquids to enter the wellbore at a high flow hate. However, there 

is a clear optimum for the amount of lift gas to be used to maximize the oil production. 

Therefore, the continuous production surveillance offered by MPFMs, allows monitoring the 

oil flow rate as function of flow rate of gas injection, in order to determine the optimum, 

because neither too much nor too little gas for lifting is economical. Additionally, other 

similar optimization considerations can be made for chemical injection, gas coning detection, 

and water breakthrough detection. 

MPFMs may be installed and used in the same way as the test separator. If a MPFM is 

installed in addition to an existing test separator, this arrangement provides an increased 

flexibility, making it possible to increase the overall testing capacity or increase the total 

production capacity of the processing facility. Additionally, this configuration is an important 

advantage, because the operation unit turns into a safer and better space to realize the daily 

actitivies during the production opertion. 

CAPEX is the expression used for capital expenditure, while OPEX for operational 

expendidure. The MPFMs, when compared to conventional test separators, provide an 

increment to the available topside’s area, and at the same time reduce the need for equipment 

and piping structures, such as test lines, manifolds, valves and reduced well testing time 

operation. Furthermore, it avoids loss production during a well test with by test separator, 

increasing the production and the revenues. Hence, MPFMs due to its financial benefits and 

costs reducing, is able to make profitable projects previously uneconomical. 



61 

 

Therefore, the examples of the advantages presented are just a few within the various 

existing ones. It is expected that MPFMs tend to become more attractive for the oil and gas 

industry, since their benefits are vast and allow a significant improvement in the production 

processes. 

 

 

8. Regulatory Aspects 
 

8.1. Introduction 

ANP enforces the Joint ANP/Inmetro No. 1, the Metering Technical Regulation for Oil and 

Natural Gas (RTM) [3], which rules norms that must be followed by the concessionaires in 

order to guarantee the integrity of the calculation of royalties and other taxes that must be paid 

by the concessionaires to the federal government, states and municipalities. 

There are three different measurement regulated by the ANP: fiscal, transfer custody, 

and production allocation. The fiscal metering is used to calculate government taxes, 

requiring oil BS&W lower than 1% and flow measurement uncertainties as low as 1% for oil, 

1.5% for gas production and 5% for flare. Transfer custody is measured at the point where the 

ownership of the petroleum or gas is transferred from a seller to a buyer, indeed downstream 

to the fiscal metering. Additionally, the production allocation metering is used to determine 

the production to be allocated to each well in the same field or a set of fields, and may be 

called by appropriation measurement. 

Multiphase flow measurement presents relative high uncertainty, so it cannot be 

applicable for fiscal metering, neither for transfer custody. Therefore, MPFMs is adequate 

only for production allocation purposes.  

In order to insure the appropriate functionality of MPFMs, the ANP created the 

Resolution No. 44/2015 called by Technical Production Allocation Metering Regulation for 

Multiphase Flow [5]. This Resolution has the function to regulate and establish minimum 

requirements for the adoption of this technology in Brazil. 

 

8.2. Resolution No. 44/2015: Technical Production Allocation Metering Regulation for 

Multiphase Flow 

The Resolution No. 44/2015 states that concessionaires which intent to adopt multiphase flow 

metering for production allocation measurement must submit the multiphase metering system 

documentation to ANP 90 days in advance to an inspection. This documentation includes at 

least the schedule for project schematics, performance verification, multiphase fluid sampling, 

PVT data update, commissioning, also action and contingency plans for cases of measurement 

interruption. 

The project schematics of the multiphase fluid measurement systems must include 

data and information about the architecture of such systems. 

Performance verification is an operational procedure for evaluate the results accuracy 

of the flow meters measurement for analysis of deviations [3]. It must include at least which 

parameters are controlled in the process, a detailed methodology proposal for performance 

verification, also the periodicity in which this evaluation will be done, including the 

justificative for this periodicity proposal. Additionally, a meter performance evaluation report 

must be submitted to ANP in each 180 days. 

The multiphase flow metering project must have the possibility of meter comparing. 

This comparison process must last between 4 and 24 hours using a reference authorized by 

ANP, such as test separator, dedicated production separator or another multiphase flow meter 

device. 

 Fluid sampling is a process in which samples of pressurized fluid are collected from 
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the well / reservoir for further PVT analysis [3].  The fluid sampling proposal must include a 

detailed methodology description for the periodicity and the objective of this sampling, 

including the justifications. 

The PVT data presents crucial information for understanding the phase behavior and 

its measurement. The PVT data update proposal must include detailed methodology 

description and the objectives of this analysis, including the justifications. 

Commissioning is the process of ensuring that all systems and components of a 

MPFM are properly installed, tested, operated, and maintained according to the operational 

requirements. Therefore, this plan must check, inspect and test every operational component 

of the project, from individual functions to complex process. 

 Action and contingency plans are the procedures to be executed in cases of 

mismatching of variables measured or calculated by the meters or by multiphase fluid 

measurement systems. These plans must predict the activities to be performed for each 

variable measured or calculation monitored, which presents values higher than the limits 

established without the performance verification plan of multiphase fluid measurement 

systems. Furthermore, it must include the methodology and objectives of the plan, including 

the justifications. 

It must be submitted to ANP an investigation report of the causes of triggering of the 

total or partial unavailability of multiphase fluid measurement systems in 30 days after the 

event genesis. Additionally, the failure meter must be replaced in 120 days for subsea 

allocations and 60 days for topside or onshore allocations after submission of the final report 

investigation. 
 

9. Perspectives for New Projects 
 
There are nine bidding rounds scheduled by ANP, three in 2017, three in 2018, and three in 

2019. Within these rounds, there are four for the pre-salt formation, which despite its high 

productivity, presents adverse conditions. These adverse circunstances include difficulties for 

drilling in ultra deep water; for the production processing, due to the elevated CO2 and H2S 

content; also the flow assurance throught the extensive pipelines. However, pre-salt formation 

has been performing excellents productions, reaching in May of 2017, 1.265 Mbbl/d of oil 

and 49 MMm³/d, from 75 wells [12]. Therefore, in order to decrease CAPEX and OPEX 

consequently increase the profitability, and at the same time opmize the production, MPFMs 

could be a solution. Addtionally, the ANP incentivates this technology adoption, so that 

production allocation and safety can be enhanced.  
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10. Nomenclature 

 

CO2  = Carbon dioxide 

γ  = Density 

H2S  = Hydrogen Sulfide 

Mbbl/d = Megabarrel per day 

MMm³/d = Million cubic meters per day 
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ρ  = Specif mass 

μ  = Viscosity 

 

 

11. Glosary 

 

ANP  = National Agency of Petroleum, Natural Gas and Biofuels 

BS&W = Basic Sediment and Water 

CAPEX = Capital Expenditure 

MPFM  = Multiphase Flow Meter 

OPEX  = Operational Expenditue 

PVT  = Pressure, Volume and Temperature 

RTM  = Metering Technical Regulation for Oil and Natural Gas  

UFF  = Universidade Federal Fluminense 
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