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RESUMO

Sistemas de produção em águas profundas são caracterizados pela mistura da produção individual de cada poço em um único duto. Esse 
procedimento requer que a exatidão da medição seja superior a disponível. Como os escoamentos resultantes da produção de diferentes poços 
são misturados em um único duto, e existe a possibilidade de se desejar conhecer as produções individuais de cada poço antes que se unifiquem 
as produções. Há um forte imperativo para melhorar a recuperação de reservatórios em águas profundas além das capacidades atuais. Para 
realizar isto significa que a informação de medição contínua em poços individuais será necessária. Isso só pode ser alcançado através de uma 
melhor informação sobre o desempenho também. Melhorar a recuperação do reservatório até mesmo uma pequena percentagem pode traduzir-
se em dezenas de milhões de barris de reservas adicionais. Essas reservas adicionais serão adquirida através de uma melhor informação sobre o 
desempenho também. A necessidade de medição é especial onde as demandas ambientais sobre o equipamento apresentam problemas. O 
problema é agravado pelo fato de que as perspectivas atuais fornecem pouco incentivo para desenvolver equipamentos com capacidade de 
medição superior, que só tem uso em algumas aplicações. O desenvolvimento de aspectos relacionados a capacidade de medição com exatidão 
favorecem o desenvolvimento das atividades de exploração em águas profundas. Um último aspecto chave do trabalho é a sua importância para 
o desenvolvimento das capacidades de processamento em águas profundas, em que os líquidos produzidos a partir de cada poço são separados, 
comprimidos, bombeados, desidratados, reinjectados, eliminados, essencialmente submetidos a inúmeros processos que são, rotineiramente, 
feitos sobre uma plataforma de produção. Ao fazer isso, não só a recuperação de hidrocarbonetos será melhorada, mas haverá menos risco de 
Ocorrência de acidentes. A proposta de caracterização da medição multifásica é desenvolver técnicas capazes de determinar com exatidão o 
volume de petróleo e gás produzido nas condições do pré-sal. O objetivo principal da caracterização da medição multifásica é ser capaz de 
garantir os limites de confiabilidade em uma medição de vazão que utilize medidores do tipo multifásicos, considerando condições de operação e 
propriedades do sistema em cada elemento individual do sistema, dentro dos padrões especificados pelas condições de uso. Para manter os 
requisitos necessários que garantam o correto desempenho desses sistemas, é primordial o entendimento do fenômeno físico, da propagação da 
incerteza de medição e da identificação do grau de influência de parâmetros de perturbação característicos desses equipamentos. A comparação 
com resultados experimentais fornecerá as informações necessárias à adequação da formulação analítica. A concordância dos resultados dessas 
simulações com resultados empíricos oportunizará a aplicação da nova tecnologia para simulação de fenômenos mais complexos observados no 
campo, como por exemplo, casos em que se observa o fenômeno da intermitência severa. Este projeto visa preencher as lacunas da capacidade 
da indústria de implantar e operar medidores multifásicos em sistemas de produção de petróleo em águas ultra-profundas, como a do pré-sal. A 
confiabilidade na medição da produção de petróleo na região do pré-sal é obtida através de medição contínua em poços submarinos. O acesso a 
essas informações pode ser utilizado para permitir a avaliação do desempenho de um poço com maior exatidão, permitindo melhorar a 
recuperação de reservatórios em águas profundas e ultra-profundas, além do que é possível hoje com os recursos tecnológicos disponíveis. O 
investimento no aprimoramento da capacidade de medição de vazão de petróleo encontra forte motivação nos processos de apropriação da 
produção, e no caso brasileiro, cumpre ressaltar, trata-se de procedimento obrigatório, conforme estabelecido pela Portaria conjunta 
ANP/Inmetro 001 de 2010.
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