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RESUMO 

 

A integridade dos volumes de produção de petróleo e gás natural fornecidos pelas 

operadoras é de extrema importância para garantir que os valores de participações 

governamentais, referentes aos volumes produzidos, estejam sendo pagos de maneira correta 

aos beneficiários. A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) é o 

orgão no Brasil responsável por fiscalizar esses volumes e nela existe o Núcleo de 

Fiscalização da Medição da Produção de Petróleo e Gás Natural (NFP) cuja competência é 

verificar essas informações.Através do Regulamento Técnico de Medição de Petróleo e Gás 

Natural (RTM), a ANP, juntamente com o INMETRO, estabeleceu as condições e requisitos 

técnicos que os sistemas de medição de petróleo e gás natural deverão obedecer para garantir 

a credibilidade dos resultados de medição. Além disso, coloca a Norma ISO 10012 como um 

modelo que as operadoras devem seguir para a gestão no sistema de medição, assegurando os 

requisistos metrológicos que devem ser atendidos. O presente trabalho apresenta a forma 

como a ANP age quando ocorrem divergências entre esses volumes declarados no Boletim 

Mensal de Produção (BMP) e os efetivamente produzidos através do recálculo da produção, 

mostrando os principais casos e fatos geradores de recálculo. 

 

Palavras-chaves: Medição de Petróleo e Gás Natural. Sistema de Gestão de Medição. 

Engenharia de Petróleo. Regulação de Petróleo e Gás Natural. Recálculo da Produção.  

 



 
 

 

 

ABSTRACT 

 

The integrity of the oil and natural gas production volumes provided by the 

petroleum companies is extremely important to ensure that government participation 

amounts, related to the volumes produced, are being properly paid to the beneficiaries. 

The National Petroleum Agency (ANP) is the institute in Brazil responsible for 

inspecting these volumes and there, exist the Núcleo de Fiscalização da Medição da 

Produção de Petróleo e Gás Natural (NFP) whose competence is to verify this 

information. Through the Technical Regulation of Oil and Natural Gas Measurement 

(RTM), the NPA, with INMETRO, established the conditions and technical 

requirements that the oil and natural gas measurement systems must obey in order to 

guarantee the credibility of the measurement results. In addition, it places ISO 10012 as 

a model that companies must follow for management in the measurement system, 

ensuring the metrological requirements that must be met. The present work presents the 

way in which the NPA acts when there are differences between these volumes declared 

in the Monthly Production Bulletin (BMP) and those which were, actually, produced 

through the production recalculation, showing the main cases and events generating the 

recalculation. 

 

Key-words: Measurement of Oil and Natural Gas. Measurement Management System. 

Petroleum Engineering. Regulation of Oil and Natural Gas. Recalculation of 

Production.  
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CAPÍTULO 1- APRESENTAÇÃO DO TRABALHO 

 

1.1 INTRODUÇÃO 

 

A regulação do petróleo e gás natural no Brasil iniciou-se em 1854 e passou por 

diversas reformas ao longo do tempo (ANP, 2015). Atualmente, a Agência Nacional do 

Petróleo, Gás Natural e Bicombustíveis (ANP) é responsável pela regulação de petróleo e gás 

natural no país e estabelece as diretrizes para o funcionamento das indústrias e do comércio de 

óleo, gás e biocombustíveis (Lei 9.478, de 06/08/1997).  

Os volumes de hidrocarbonetos produzidos pelas concessionárias são de suma 

importância para o Brasil uma vez que através da correta medição de petróleo e gás natural, as 

operadoras pagam suas devidas participações governamentais. À vista disso, a ANP criou o 

Regulamento Técnico de Medição de Petróleo e Gás Natural (RTM). Este regulamento 

também passou por diversas reformas desde que foi criado e seu uso trouxe benefícios para a 

medição fiscal (SANTOS, 2011).  

Contudo, o RTM estabeleceu diversas recomendações que são um desafio para as 

empresas exploradoras e produtoras de petróleo e gás natural, dentre elas está a 

obrigatoriedade de adotar um sistema de gestão da medição similar ao previsto na Norma ISO 

10012. Portanto, faz-se necessário o entendimento desta Norma (Resolução Conjunta 

ANP/INMETRO nº 1, 2013).  

Quando ocorre incongruências nos volumes medidos de petróleo e gás natural, as 

concessionárias devem enviar para a ANP o motivo dessa divergência para que o Núcleo de 

Fiscalização da Medição da Produção de Petróleo e Gás Natural (NFP) possa revalidar esses 

dados por meio do recálculo da produção.  

Os processos de recálculo são de grande importância para a União e os entes 

federativos que recebem os royalties e participações especiais oriundos da exploração de 

petróleo e gás natural. Por meio deles, a ANP garante que as participações governamentais 

pagas pelas operadoras estejam de acordo com o volume efetivamente produzido por elas. 
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1.2 OBJETIVOS 

 

O presente trabalho tem como objetivo apresentar um estudo detalhado da Norma ISO 

10012, mostrando a importância de sua aplicação nos sistemas de medição de petróleo e gás 

natural no Brasil. Também será apresentado as ações adotadas pelo NFP por meio do 

recálculo da produção, bem como os impactos causados pelo mesmo.  

 

1.3 ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

O trabalho está estruturado em cinco capítulos. O Capítulo 1, introdutório, apresentou 

o tema abordado nesse trabalho e a importância do entendimento da Norma ISO 10012. 

O capítulo 2 apresenta um histórico sobre a regulação das atividades de medição 

petróleo e gás natural no Brasil, além de mostrar o papel da ANP, por meio do NFP, na 

fiscalização dos volumes de produção de petróleo e gás natural. 

O Capítulo 3 discorre sobre o sistema de gestão da medição fiscal de petróleo e gás 

natural no Brasil. Nele, está descrita, detalhadamente, a Norma ISO 10012, mostrando a sua 

importância para uma eficiente medição.  

O capítulo 4 aborda os processos de Recálculo da Produção de petróleo e gás natural, 

mostrando como são detectadas as divergências entre os volumes produzidos e os declarados 

pelas operadoras, o trâmite processual feito pelo NFP, SPG (Superintendência de 

Participações Governamentais) e SDP (Superintendência de Desenvolvimento e Produção), e 

o impacto monetário que esses processos geraram através de royalties e participações 

especiais para a União e seus entes federativos. 

Por fim, o capítulo 5 apresenta as conclusões acerca do tema e as recomendações 

propostas para futuros trabalhos acadêmicos.  
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CAPÍTULO 2 – A REGULAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL NO BRASIL 

 

2.1 HISTÓRICO DA REGULAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL NO BRASIL 

 

As primeiras pesquisas relacionadas a petróleo, no Brasil, tiveram início na segunda 

metade do século XIX, quando ainda estava em vigor a Constituição Imperial de 1824 (ANP, 

2015). Essa Constituição, em seu artigo 179, parágrafo XXII, estabelece que:  

E'garantido o Direito de Propriedade em toda a sua plenitude. Se o bem publico 

legalmente verificado exigir o uso, e emprego da Propriedade do Cidadão, será elle 

préviamente indemnisado do valor della. A Lei marcará os casos, em que terá logar 

esta única excepção, e dará as regras para se determinar a indemnisação (BRASIL, 

1824).  

Portanto, a constituição assegurava aos cidadãos brasileiros o direito de propriedade, 

porém, se seu uso fosse exigido por interesse público, seriam previamente indenizados. 

Em junho de 1854, é possível observar o início da regulação da extração de petróleo 

por parte do governo brasileiro, quando o Museu Nacional elaborou o documento denominado 

“Instruções para a extração do petróleo e da nafta exigidas pelo governo”, descrevendo 

maneiras de extrair o petróleo e suas utilizações (ANP, 2015). 

A Constituição Republicana de 1891 mudou a maneira de realizar a exploração do 

petróleo no Brasil, uma vez que incorporou a propriedade do solo à do subsolo, fazendo com 

que os proprietários de terras fossem responsáveis pela pesquisa e exploração dos minérios 

(ANP, 2015). No seu artigo 72, parágrafo 17, a constituição determina que:  

Art. 72 - A Constituição assegura a brasileiros e a estrangeiros residentes no País a 

inviolabilidade dos direitos concernentes à liberdade, à segurança individual e à 

propriedade, nos termos seguintes: 

§ 17 - O direito de propriedade mantém-se em toda a sua plenitude, salva a 

desapropriação por necessidade ou utilidade pública, mediante indenização prévia. 

As minas pertencem aos proprietários do solo, salvas as limitações que forem 

estabelecidas por lei a bem da exploração deste ramo de indústria. 

Assim sendo, as riquezas minerais presentes no subsolo eram pertencentes ao 

proprietário da terra e a União poderia explorar essa terra, sob o pagamento de indenizações. 

Porém, essa nova legislação prejudicou as pesquisas no setor, uma vez que os proprietários 

impediam essas práticas em seus domínios (ANP, 2015). 

Em razão do resultado negativo dessa mudança no modo de realizar a exploração dos 

minerais, o Governo resgatou gradativamente a regulação dos trabalhos de mineração. Com 

isso, em 1907, foi criado o Serviço Geológico e Mineralógico do Brasil (SGMB), que foi o 
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mais importante centro de pesquisas sobre geologia e mineralogia do País até a década de 

1930. Mas os estudos sobre petróleo só ganharam força após a Primeira Guerra Mundial, 

quando as importações desse mineral se tornaram mais difíceis, evidenciando sua importância 

estratégica (ANP, 2015). 

Com a Revolução de 1930, Getúlio Vargas assumiu o poder, aumentando a 

intervenção do Estado sobre as atividades econômicas e participando ativamente das 

atividades ligadas aos recursos minerais (ANP, 2015). A Constituição de 1934 veio para 

alterar a propriedade das riquezas presentes no subsolo, que antes eram pertencentes ao 

proprietário da terra e agora, passavam a ser da União. Nos artigos 118 e 119, a constituição 

determina que:  

Art. 118 - As minas e demais riquezas do subsolo, bem como as quedas d'água, 

constituem propriedade distinta da do solo para o efeito de exploração ou 

aproveitamento industrial. 

Art. 119 - O aproveitamento industrial das minas e das jazidas minerais, bem como 

das águas e da energia hidráulica, ainda que de propriedade privada, depende de 

autorização ou concessão federal, na forma da lei. 

Essas autorizações ou concessões, citadas no artigo 119, só seriam conferidas para 

cidadãos brasileiros ou empresas organizadas no Brasil. 

Em 1934 foi criado o Código de Minas, a partir do Decreto nº 24.642, que tornou o 

subsolo independente da posse do solo. O artigo 97 determina que: 

Art. 97 As jazidas de petróleo e gases naturais acaso existentes no território nacional 

pertencem aos Estados ou á União, a titulo de domínio privado imprescritível. 

Em 1937, Getúlio Vargas implantou o Estado Novo e com isso, uma nova constituição 

entrou em vigor, na qual o governo continuava como regulador das atividades econômicas no 

país. Esta constituição manteve a separação da propriedade dos recursos minerais presentes no 

solo e no subsolo, e reiterou a nacionalização dos recursos minerais (ANP, 2015). 

Esse sentimento nacionalista impulsionou a organização do setor petrolífero, pelo fato 

do Brasil não ser um país produtor de petróleo e depender da importação desse recurso no 

período da 2ª Guerra Mundial. Alguns pontos levantados pelos nacionalistas e que serviram 

como orientação para a criação do Conselho Nacional do Petróleo (CNP) foram (WIRTH, 

1973): 

- as refinarias brasileiras deveriam ficar protegidas dos trustes estrangeiros; 
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- o Estado deveria implementar a indústria do petróleo e ter controle total tanto na fase 

upstream quanto na fase downstream; 

- os preços dos derivados deveriam ser afins em todo o território nacional. 

Através do Decreto-Lei nº 366, de 11 de abril de 1938, o governo Vargas não 

reconheceria o domínio privado de particulares sobre as jazidas de petróleo e gás natural, pelo 

fato de ainda não terem sido descobertas em território nacional. Mas se descobertas, seriam 

pertencentes aos Estados ou à União. Esse decreto-lei marcou o início de uma legislação 

própria para as questões ligadas ao petróleo. 

Em 1º de maio de 1938, foi publicado o Decreto-Lei nº 395 e no seu artigo 2º instituía 

como competências do Governo Federal: 

I - autorizar, regular e controlar a importação, a exportação, o transporte, inclusive a 

construção de oleodutos, a distribuição e o comércio de petróleo e seus derivados, 

no território nacional; 

 

II - autorizar a instalação de quaisquer refinarias ou depósitos, decidindo de sua 

localização, assim como da capacidade de produção das refinarias, natureza e 

qualidade dos produtos refinados; 

 

III - estabelecer, sempre que julgar conveniente, na defesa dos interesses da 

economia nacional e cercando a indústria de refinação de petróleo de garantias 

capazes de assegurar-lhe êxito, os limites, máximo e mínimo, dos preços de venda 

dos produtos refinados – importados em estado final ou elagarado no país – tendo 

em vista, tanto quanto possível, a sua uniformidade em todo o território da 

República. 

E no seu artigo 4º, criava o CNP, “constituído de brasileiros natos, designados pelo 

Presidente da República, representando os Ministérios da Guerra, Marinha, Fazenda, 

Agricultura, Viação e Obras Públicas, Trabalho, Indústria e Comércio, assim como as 

organizações de classe da Indústria e do Comércio”. O Conselho Nacional do Petróleo foi a 

primeira ação para regulamentar e estruturar a exploração de petróleo no Brasil. 

Em setembro de 1946 foi promulgada uma nova constituição, e no artigo 153, 1º 

parágrafo, determinava que: 

§ 1º - As autorizações ou concessões serão conferidas exclusivamente a brasileiros 

ou a sociedades organizadas no País, assegurada ao proprietário do solo preferência 

para a exploração. Os direitos de preferência do proprietário do solo, quanto às 

minas e jazidas, serão regulados de acordo com a natureza delas. 

Uma mudança importante desse artigo em relação à constituição anterior era a 

possibilidade das empresas estrangeiras do setor participarem das concessões (ANP, 2015). 
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Em 1951, o governo decidiu fazer uma reforma na política econômica, alterando as 

competências do CNP, cujo encargo passou a ser somente a normatização e fiscalização do 

setor. Com isso, por meio da Lei nº 2004, de 3 de outubro de 1954, foi criada a Petróleo 

Brasileiro S.A. (Petrobras), que seria responsável pela execução do monopólio estatal do 

petróleo para pesquisa, exploração, refino do produto nacional e estrangeiro, transporte 

marítimo e sistema de dutos (ANP, 2015). 

O monopólio da União passou a ser exercido por meio do CNP, órgão de orientação e 

fiscalização, e da Petrobras, sociedade por ações que tinha a função de executora, e suas 

subsidiárias (BRASIL, 1953). 

Em março de 1967, foi outorgada uma nova constituição que continuou permitindo o 

aproveitamento industrial das minas e das jazidas minerais, bem como das águas e da energia 

hidráulica, desde que sob autorização do Governo Federal, e somente para brasileiros ou 

empresas instaladas no Brasil. Em seu artigo 162, a Constituição de 1967 determinava que: 

“A pesquisa e a lavra de petróleo em território nacional constituem monopólio da União, nos 

termos da lei” (BRASIL, 1967). 

Em outubro de 1988, foi promulgada a Constituição Federal de 1988, que está em 

vigor até os dias atuais. No parágrafo 1º do artigo 20, é assegurada aos Estados, ao Distrito 

Federal e aos Municípios participação nos resultados de exploração de petróleo e gás natural 

ou compensação financeira por essa exploração, ou seja, o pagamento de royalties e 

participações especiais.  

No artigo 177, a Constituição Federal de 1988 determina que: 

Art. 177. Constituem monopólio da União: 

I - a pesquisa e a lavra das jazidas de petróleo e gás natural e outros hidrocarbonetos 

fluidos;  

II - a refinação do petróleo nacional ou estrangeiro; 

III - a importação e exportação dos produtos e derivados básicos resultantes das 

atividades previstas nos incisos anteriores; 

IV - o transporte marítimo do petróleo bruto de origem nacional ou de derivados 

básicos de petróleo produzidos no País, bem assim o transporte, por meio de 

conduto, de petróleo bruto, seus derivados e gás natural de qualquer origem; 

V - a pesquisa, a lavra, o enriquecimento, o reprocessamento, a industrialização e o 

comércio de minérios e minerais nucleares e seus derivados. 
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Esse artigo mostra que a Constituição de 1988 manteve o monopólio estatal sobre 

todas as atividades ligadas à indústria do petróleo. 

No entanto, a Emenda Constitucional nº 9 de 1995, adicionou um parágrafo ao artigo 

177 da Constituição, determinando que:  

§ 1º A União poderá contratar com empresas estatais ou privadas a realização das 

atividades previstas nos incisos I a IV deste artigo observadas as condições 

estabelecidas em lei.  

Essa Emenda marcou a flexibilização do monopólio, pois permitiu que a União 

contratasse empresas estatais e privadas para a exploração e produção de petróleo e gás 

natural.  

Em 06 de agosto de 1997, foi sancionada a Lei 9.478, conhecida como “Lei do 

Petróleo”, que tratou da política energética nacional. Por meio dela, foi estabelecida a 

flexibilização do monopólio estatal e o regime de concessão para exploração do petróleo. A 

Petrobras deixou de exercer o monopólio na indústria brasileira do petróleo e passou a 

competir com outras empresas nacionais e estrangeiras. Além disso, também foi criado o 

Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) e a Agência Nacional do Petróleo (ANP) 

(ANP, 2015). 

O CNPE foi instituído por meio do artigo 2º, na condição de órgão de assessoria e 

consulta da Presidência da República destinado à formulação de políticas e diretrizes 

energéticas, com algumas atribuições relacionadas ao setor de petróleo e gás natural, sendo 

responsável por promover o aproveitamento racional dos recursos energéticos do País, além 

de estabelecer diretrizes para o uso de gás natural como matéria-prima em processos 

produtivos industriais (Lei 9.478 de 06/08/1997).  

Também é de responsabilidade do CNPE definir os blocos a serem objetos de 

concessão ou partilha de produção e determinar a estratégia e a política de desenvolvimento 

econômico e tecnológico da indústria de petróleo e gás natural (Lei 9.478 de 06/08/1997). 

No artigo 7º foi instituída a ANP, que mais tarde teria seu nome alterado para Agência 

Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, com a finalidade de promover a 

regulação, a contratação e a fiscalização das atividades ligadas à indústria do petróleo (Lei 

9.478 de 06/08/1997). 
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Em 2007, técnicos da Petrobras comunicaram a descoberta de jazidas na área do Pré-

sal. Tal denominação deve-se ao fato de que essas reservas encontram-se armazenadas abaixo 

de uma espessa camada de sal, aproximadamente a seis mil metros de profundidade e a uma 

distância média de 170 quilômetros da costa brasileira (BARÇANTE, 2013).  

O regime de concessão estabelecido pela Lei do Petróleo era a única forma contratual 

permitida no país para explorar petróleo e gás natural até então. Com o objetivo de aprimorar 

o ritmo de exploração dos recursos do Pré-sal e aumentar o pagamento das participações 

governamentais para municípios, estados e órgãos administrativos da União, foi elaborado o 

marco regulatório do Pré-sal, em 2010 (ANP, 2015).  

Esse marco foi o conjunto das três leis aprovadas no ano, que mudaram a forma como 

o Estado iria intervir e controlar as operações de Exploração e Produção e o modo de explorar 

os blocos, que previamente era feito sob regime de concessão, e passou a também ser feito 

sob regime de partilha ou cessão onerosa (ANP, 2015). 

- Lei 12.276, de 30/06/2010: Autorizou a União a ceder onerosamente à Petrobras o 

exercício das atividades de exploração e produção de petróleo e gás natural em áreas 

não concedidas localizadas no Pré-sal. 

- Lei 12.304, de 02/08/2010: Criou a empresa pública denominada Empresa Brasileira 

de Administração de Petróleo e Gás Natural S.A. – Pré-Sal Petróleo S.A. (PPSA); 

- Lei 12.351, de 22/12/2010: Introduziu o regime de partilha de produção e criou o 

Fundo Social, cujo objetivo é constituir fonte de recursos para o desenvolvimento 

social e regional no Brasil. 

 

2.2 TIPOS DE CONTRATOS 

 

No Brasil, existem três formas contratuais por meio das quais ocorrem as atividades de 

exploração e de produção de petróleo: concessão, partilha e cessão onerosa.  

No modelo de concessão, é concedido à empresa o direito de explorar e produzir o 

petróleo e todos os riscos e investimentos são de responsabilidade da empresa. Depois de 

efetuados os pagamentos, de acordo com as regras do contrato com a União, o petróleo e o 

gás natural extraídos passam a ser de propriedade do concessionário (Lei nº 9.478, de 

06.08.1997). 
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No modelo de partilha da produção é permitido que as empresas produzam petróleo de 

um determinado campo. Após a extração, o petróleo produzido ainda pertence à União e o 

concessionário tem direito a uma parcela dele, de acordo com o contrato de licitação firmado 

entre as partes (Lei nº 12.351, de 22.12.2010). 

Na cessão onerosa, a União cedeu à Petrobras o direito de produzir até 5 bilhões de 

barris de óleo equivalente na região do Pré-Sal. Caso não seja possível produzir o volume 

contratado, a União devolve a parcela do montante pago pela operadora (Lei 12.276, de 

30.06.2010). 

 

2.3 PARTICIPAÇÕES GOVERNAMENTAIS 

 

Todas os tipos de contratos citados no item 2.2 estão sujeitos ao pagamento de 

participações governamentais, que são compensações financeiras a serem realizados pelos 

concessionários de atividades de exploração e produção de petróleo e de gás natural, como 

remuneração pelo uso de recursos da União ou de terceiros, nos termos dos artigos 45 a 51 da 

Lei nº 9.478 e do Decreto nº 2.705, de 1998. São elas: 

i. bônus de assinatura: valor fixo devido à União pelo contratado, a ser pago no 

ato da celebração e nos termos do respectivo contrato de produção (Lei nº 9.478, de 

06.08.1997). 

ii. royalties: compensação financeira devida aos Estados, ao Distrito Federal e aos 

Municípios, bem como a órgãos da administração direta da União, em função da 

produção de petróleo, de gás natural e de outros hidrocarbonetos fluidos sob o regime 

de produção, nos termos do § 1º do art. 20 da Constituição Federal (Lei nº 9.478, de 

06.08.1997). 

iii. participação especial: compensação financeira extraordinária devida pelos 

concessionários de exploração e produção de petróleo ou gás natural, nos casos de 

grande volume de produção ou de grande rentabilidade (Decreto nº 2.705, de 

03.08.1998). 

iv. pagamento pela ocupação ou retenção de área: participação governamental 

paga pelos concessionários, referente ao pagamento pela ocupação ou retenção da área 

concedida durante as fases de exploração e produção (Decreto nº 2.705, de 

03.08.1998). 
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2.4 ANP 

 

A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis é o órgão regulador 

das atividades relacionadas às indústrias de petróleo e gás natural e de biocombustíveis no 

Brasil. Vinculada ao Ministério de Minas e Energia, é a autarquia especial federal que executa 

a política nacional para o setor, com foco na garantia do abastecimento de combustíveis e na 

defesa dos interesses dos consumidores. A ANP tem como finalidades (Lei 9.478, de 

06/08/1997): 

-  regular: Estabelecer regras por meio de portarias, instruções normativas e resoluções 

para o funcionamento das indústrias e do comércio de óleo, gás e biocombustíveis; 

- contratar: Promover licitações e assinar contratos em nome da União com os 

concessionários em atividades de exploração, desenvolvimento e produção de petróleo 

e gás natural, e autorizar as atividades das indústrias reguladas; 

- fiscalizar: Fazer cumprir as normas nas atividades das indústrias reguladas, 

diretamente ou mediante convênios com outros órgãos públicos. 

A Agência é conduzida por uma Diretoria Colegiada, composta de um Diretor-geral e 

quatro Diretores com mandatos de quatro anos, não coincidentes. Sessões deliberativas da 

diretoria emitem portarias, instruções normativas e resoluções para as indústrias reguladas
1
. O 

organograma atual está apresentado na figura 2.1. 

Em destaque, na figura 2.1, está o Núcleo de Fiscalização da Medição da Produção de 

Petróleo e Gás Natural (NFP), cuja principal responsabilidade é garantir a correta medição 

dos volumes de petróleo e gás natural produzidos. Em síntese, é de responsabilidade do NFP 

(Portaria ANP nº 69, de 06/04/2011): 

I - fiscalizar os sistemas de medição nas instalações de petróleo e gás natural; 

II - fiscalizar a movimentação de petróleo e gás natural nas instalações de embarque 

e desembarque referentes às estações terrestres coletoras de campos produtores e de 

transferência de petróleo ou gás natural; 

                                                             
1 Disponível em <http://slideplayer.com.br/slide/292718>. Acesso em 25 de novembro de 2016. 

 

http://slideplayer.com.br/slide/292718
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III - propor a regulamentação técnica, os procedimentos e as diretrizes relativos à 

medição da produção de petróleo e gás natural, em conjunto com as demais 

instituições governamentais competentes; 

IV - verificar a integridade dos dados de produção fornecidos pelos concessionários; 

V - analisar o desempenho técnico-operacional dos concessionários, buscando 

estabelecer referências para o controle e a medição da produção, no que se refere a 

padrões operacionais; 

VI - monitorar os níveis de queima de gás natural e fiscalizar o cumprimento das 

regras relativas aos limites autorizados; 

VII - analisar e prover parecer sobre a adequação de procedimentos dos 

concessionários em situações de falha dos sistemas de medição e no tocante às 

exceções do Regulamento Técnico de Medição. 

 

 

Figura 2.1- Organograma da ANP 

 

Fonte: ANP, 2017 

 

2.5 REGULAMENTO TÉCNICO DA MEDIÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL 

 

Antes da criação da ANP, a Petrobras era responsável por efetuar a medição dos 

volumes de petróleo e gás natural no Brasil. Após a Lei 9.478/98, tornou-se necessária uma 
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padronização dos sistemas de medição para que a ANP pudesse garantir a integridade dos 

volumes produzidos de petróleo e gás natural (SANTOS, 2011). 

Assim, em 19 de junho de 2000 foi aprovado o Regulamento Técnico de Medição de 

Petróleo e Gás Natural (RTM), através da Portaria Conjunta ANP/INMETRO nº 1, que 

estabeleceu as condições e os requisitos técnicos que os sistemas de medição de petróleo e gás 

natural aplicáveis à produção, transporte, estocagem, importação e exportação de petróleo e 

gás natural deveriam cumprir, com o objetivo de garantir a credibilidade dos resultados de 

medição. Foi concedido um prazo de 24 meses, a partir da data da publicação da portaria 

citada, para que as operadoras adequassem seus sistemas de medição ao RTM (SANTOS, 

2011). 

Desde a entrada em vigor do RTM, as empresas de petróleo e gás natural passaram por 

um intenso processo de adequação às exigências determinadas no regulamento, e, nesse 

período de adaptação, foram identificados pontos a serem aprimorados no regulamento.  

O exercício diário da regulação sob as normas do regulamento de medição, mostraram 

a necessidade de uma revisão neste, aumentando ou diminuindo a rigidez de alguns de 

determinados requisitos metrológicos, conforme a realidade operacional e as demandas 

regulatórias (Nota Técnica Conjunta ANP/INMETRO nº 001/2013/ANP/INMETRO). 

A partir de 2008, foram realizadas várias reuniões técnicas de avaliação da portaria 

entre a ANP, as operadoras e empresas prestadoras de serviço na área de medição.  E em 10 

de junho de 2013 foi aprovada a revisão do RTM (Nota Técnica Conjunta ANP/INMETRO nº 

001/2013/ANP/INMETRO).  

Cabe destacar o item 5.1.2 que foi adicionado com essa revisão e que estabelecia a 

aplicação de um sistema de gestão da medição para assegurar a eficácia e adequação dos 

sistemas de medição, além de gerenciar o risco de resultados de medições incorretas 

(RESOLUÇÃO CONJUNTA ANP/INMETRO Nº 1, de 10/06/2013). 

É relevante ressaltar a importância que o RTM trouxe para o setor. Considerado como 

pioneiro no âmbito nacional, aumentou o rigor na correta medição dos volumes de petróleo e 

gás natural produzidos, que serão utilizados nos cálculos dos royalties e participações 

governamentais (SANTOS, 2011).  
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Esse capítulo apresentou um histórico sobre a regulação de petróleo e gás natural no 

Brasil, mostrando os principais pontos que acarretaram em uma Lei destinada exclusivamente 

ao setor. Foi mencionada também a obrigatoriedade das empresas adotarem um sistema de 

gestão da medição. 
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CAPÍTULO 3 – SISTEMA DE GESTÃO DA MEDIÇÃO 

 

Sabe-se que gerenciamento e administração são os significados da palavra gestão, de 

acordo com dicionários. Por trás desse conceito está a ideia de que o gerenciamento da 

empresa terá como propósito o desenvolvimento. Este objetivo de crescimento envolve 

diversas áreas de todos os setores da companhia, para que se obtenha o resultado almejado 

(VILANOVA & RIBEIRO, 2011).  

A história da gestão remete-se a dois personagens importantes: o engenheiro mecânico 

Frederick Taylor e o sociólogo Max Weber. Ambos apresentaram no final do século XIX e 

início do século XX, livros, teorias e estudos relacionados a administração, significativos para 

época. Estes podem ser considerados os percussores para os conhecimentos contemporâneos 

sobre gestão (CHIAVENATTO, 1986).  

Atualmente, a indústria do petróleo é responsável por movimentar a economia de 

diversos países do mundo. Portanto, determinar o correto volume que se produz de petróleo e 

gás natural é um fator importante. A medição fiscal deste volume engloba toda medição 

utilizada no cômputo da totalização das Participações Governamentais, inclusive as medições 

utilizadas nos cálculos das Participações Especiais (Resolução Conjunta ANP/INMETRO nº 

1, 2013).  

A Resolução Conjunta ANP/INMETRO nº 1, de 2013, estabeleceu para as 

concessionárias brasileiras que deve ser aplicado um modelo de sistema de gestão da medição 

de forma a assegurar a eficácia e adequação dos sistemas ao uso pretendido, além de gerenciar 

o risco de resultados de medições incorretas, atribuindo como orientação a Norma ISO 10012. 

Para que se obtenham melhores desempenhos na medição de petróleo e gás natural, 

mantendo-se a integridade nos dados de produção, diversas empresas utilizam a Norma ISO 

10012 como referência, dada sua credibilidade e por ser um instrumento que auxilia a 

companhia a obter êxito nas atividades ligadas a produção de hidrocarboneto. 

A Norma ISO 10012 oferece diretrizes para a gestão de processos de medição e 

comprovação metrológica de equipamento de medição apropriado para dar suporte e 

demonstrar conformidade com requisitos metrológicos. Ela indica requisitos de gestão da 
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qualidade de um sistema de gestão de medição e ratifica que os requisitos metrológicos são 

atendidos. (ISO 10012, 2004). 

Para que se entenda a ISO 10012, faz-se necessário conhecer os termos que serão 

empregados no decorrer deste capítulo: 

1 – sistema de gestão de medição: refere-se a todos os elementos que se relacionam e 

sejam interativos, indispensáveis para que se obtenha a comprovação metrológica e o 

controle ininterrupto dos processos de medição. 

2 – processo de medição: relaciona-se as atividades de medição que estabelecem 

informações quantitativas a respeito dos processos e produtos, permitindo 

compreender o comportamento e os resultados dos mesmos. (FEITOSA, 2004) 

3 – equipamento de medição: consiste nos instrumentos de medição, em programas de 

computador, nos padrões de medição, material de referência ou dispositivos auxiliares, 

ou uma combinação deles, indispensáveis para executar um processo de medição. 

(ISO 10012, 2004) 

4 – característica metrológica: diz respeito às particularidades no que tange a medição 

e suas aplicações, podendo influenciar os resultados da medição. 

5 – comprovação metrológica: conjunto de operações necessárias para assegurar que 

um equipamento de medição contemple aos requisitos do seu uso pretendido 

(normalmente engloba calibrações, ajustes, reparos, utilização de lacres, etc.) 

6 – requisitos metrológicos especificados: podem ser expressos como erro máximo 

permissível, incerteza permissível, faixa, estabilidade, resolução, condições ambientais 

ou habilidades do operador. (ISO 10012, 2004) 

A partir dessas definições, terá início, tendo como base a Norma supracitada, uma 

série de procedimentos para implementação de sistemas de gestão de medição, a fim de ser 

útil na melhoria de atividades de medição e na qualidade dos produtos, tendo como foco a 

medição de petróleo e gás natural. 
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3.1 RESPONSABILIDADE DA DIREÇÃO 

 

Um dos pontos introdutórios dessa Norma diz respeito ao papel que a direção de uma 

empresa desempenha. Fica sobre responsabilidade da companhia a disponibilização de 

recursos para organizar e sustentar a função metrológica, documentando e mantendo o sistema 

de gestão da medição, além de visar a melhoria contínua. A função metrológica pode estar 

diluída em toda a equipe ou ser um único departamento. (ISO 10012, 2004). 

 

Figura 3.1 Exemplo de organização de uma empresa de petróleo 

  

Fonte: Apresentação feita na ANP (2016) 

 

Como exposto na figura 3.1, pode-se inferir que uma empresa procura direcionar 

equipes, ou gerências, capacitadas em cada um dos pontos focais atribuídos pela direção no 

que diz respeito à medição.  

Percebe-se que, nos níveis I e II aparece a palavra “resultado” sendo este um dos 

objetivos estabelecidos pela direção, que busca critérios de desempenho e procedimentos para 
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os processos de medição e seu controle, almejando-se obter objetivos mensuráveis da 

qualidade para o sistema de gestão de medição. 

Outro ponto que se faz necessário observar diz respeito às reuniões para análises 

críticas, quando cada gerência se reúne em períodos distintos, conforme a importância da 

função, para adelgaçar erros que foram examinados e determinar os possíveis planos para o 

futuro. 

 

3.2 GESTÃO DE RECURSOS 

 

Outro elemento importante da Norma ISO 10012 diz respeito à gestão dos recursos 

provenientes de uma empresa. Recursos são meios ou ativos que a empresa dispõe para poder 

produzir. Portanto, nota-se que, quanto mais recursos a empresa dispuser, maior será sua 

capacidade de funcionamento e produção. Porém, esses recursos devem ser bem 

administrados e gerenciados porque o seu excesso pode acarretar um prejuízo para a empresa. 

Para isso, a Norma detalha como deve ser feito o gerenciamento de três principais recursos 

para o sistema de medição que são: recursos humanos, recursos de informação e recursos de 

materiais.   

 

3.2.1 Recursos humanos 

 

Os recursos humanos de uma empresa consistem nas pessoas que nela trabalham, ou 

seja, seus funcionários. Pode-se dizer que é a parte viva de uma empresa. À vista disto, a 

Norma estabelece que as atribuições de cada funcionário designado para o sistema de gestão 

de medição devem ser definidas e documentadas. Essas atribuições podem ser fundamentadas 

em organogramas, descrições ou até mesmo, em instruções de trabalho ou procedimento.  

Além disso, é instituído na Norma que os funcionários envolvidos no sistema de 

gestão de medição tenham competência e treinamento (ISO 10012, 2004). Isso significa que 

eles devem demonstrar mestria em exercer suas funções designadas e, caso haja necessidade 

de aprimoramento, receber treinamento e experiência ou educação adequadas, sendo 

avaliados por testes ou desempenho observado.  
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Esses treinamentos devem ser documentados abordando sua estratégia e eficácia. 

Ademais, para que haja êxito nos resultados dos treinamentos, é de suma importância 

conscientizar o pessoal sobre a extensão e impacto de suas responsabilidades no sistema de 

gestão da medição.  

3.2.2 Recursos de informação 

 

Os recursos de informação referem-se as fontes de dados que uma empresa possui e 

que influenciam nas tomadas de decisões da mesma com o objetivo de melhorar a efetividade 

em todos os setores empresarial. A Norma aborda diferentes recursos de informação que 

devem ser utilizados no sistema de gestão de medição a fim de aumentar a eficácia nesse 

requisito.    

O primeiro recurso de informação apresentado é o de procedimentos adotados pela 

empresa que devem ser documentados e aprovados para garantir a implementação adequada, 

sua consistência de aplicação e validade dos resultados de medição. É relevante que qualquer 

alteração ou novos procedimentos adotados sejam autorizados e devidamente controlados. Por 

isso, faz-se necessário a atualização dos procedimentos e que os mesmos estejam disponíveis 

quando requerido (ISO 10012, 2004).  

Ademais, a Norma também orienta que as práticas de medição, padrões publicados ou 

instruções escritas de clientes ou de fabricantes de equipamentos podem servir como base 

para os procedimentos técnicos.  

Figura 3.2 Sistema integrado de padronização eletrônica de uma empresa de petróleo 

  

Fonte: Apresentação feita na ANP (2016) 
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A figura 3.2 representa um sistema de recurso de informação adotado por uma 

empresa de petróleo. Nele, observa-se os procedimentos adotados para o estabelecimento, 

identificação e caracterização, e realização das atividades do processo. 

Outro recurso de informação exposto na Norma é o de programas de computadores 

(softwares) utilizados por cada companhia para auxiliar os procedimentos de medição e 

cálculos de resultados que podem estar de diversas formas, tais como embutidos, 

programáveis ou prontos para aquisição.  

Os programas de computador devem ser documentados, identificados e controlados 

pois, assim garante-se o uso dos mesmos de forma contínua e duradoura. Por este motivo, 

testes que incluem verificação de vírus e dos algoritmos programados do usuário ou até 

mesmo, o controle de configuração dos programas deve ser realizado para assegurar 

resultados precisos na medição. Porém, alguns softwares podem não precisar de testes, pois já 

estão prontos para a aquisição (ISO 10012, 2004).   

A Norma orienta ainda que se arquive os programas criando cópias reservas, 

armazenando em locais diferentes ou qualquer outro meio de salvar a programação para que 

haja acessibilidade (ISO 10012, 2004).  

Faz-se necessário também o registro de qualquer operação do sistema de gestão de 

medição, além da identificação dos equipamentos de medição utilizados. Os registros são 

qualquer tipo de informação proveniente de: resultados de comprovação, resultado de 

medição, aquisição, dados operacionais, dados de não conformidades, reclamações de 

clientes, treinamento, etc.  

A identificação dos equipamentos de medição serve para diferenciá-los de outros 

equipamentos não utilizados na medição. Essa identificação deve ser feita de maneira clara, 

individual ou coletiva e que forneça dados da comprovação metrológica do aparelho. 

 

3.2.3 Recursos materiais 

 

Finalmente, os recursos materiais são fundamentais para o sistema de gestão de 

medição. Esses recursos são os meios físicos e concretos que ajudam a alcançar os objetivos 
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pretendidos pela empresa. Para a Norma, há dois recursos materiais que devem ser 

considerados no sistema de gestão de medição: equipamentos de medição e ambiente.  

É necessário que todos os equipamentos de medição utilizados para atender os 

requisitos metrológicos especificados sejam calibrados, identificados e disponíveis no sistema 

de gestão de medição, inclusive, aqueles que são usados para monitorar e registrar as 

grandezas que influenciam a medição (ISO 10012, 2004).  

Deve-se atentar para os processos de medição que serão operados por cada 

equipamento e seus requisitos metrológicos especificados, pois esses requisitos determinam 

se o mesmo pode ser utilizado em diferentes processos ou não. Sabe-se que esse 

monitoramento ocorre a fim de evitar erro máximo permitido, este é definido pela referência 

às especificações publicadas do fabricante do equipamento ou pela função metrológica. 

Outrossim, é essencial que a gestão da função metrológica controle os aparelhos 

quanto ao recebimento, manuseio, transporte, armazenagem e expedição para prevenir abusos, 

mal uso, danos e mudanças nas características metrológicas dos mesmos. Para esse controle, 

deve-se estabelecer, manter e usar procedimentos documentados.  

As condições ambientais também podem influenciar nos resultados das medições e, 

por isso, devem ter uma atenção especial. É necessário que sejam documentadas as situações 

ambientais requeridas para a efetiva operação do processo. Além disso, é preciso que se 

monitore e registre as diferentes conjunturas que possam afetar a medição, tais como: 

temperatura, taxa de variação da temperatura, umidade, iluminação, vibração, controle de 

poeira, etc. Caso haja necessidade, correções devem ser registradas e adotadas nos resultados 

(ISO 10012, 2004).  

 

3.2.4 Fornecedores externos 

 

A Norma também faz referência aos fornecedores externos, os quais devem ser 

avaliados e selecionados com base nas suas habilidades em atender os requisitos definidos e 

documentados dos produtos e serviços fornecidos as empresas. Os critérios de seleção, 

monitoramento e avaliação também precisam ser definidos e documentados, e os resultados 

da avaliação, registrados. Já os registros dos produtos e serviços fornecidos devem ser 

mantidos.  
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3.3 COMPROVAÇÃO METROLÓGICA E REALIZAÇÃO DO PROCESSO DE 

MEDIÇÃO 

 

A comprovação metrológica assegura que o equipamento de medição esteja apto para 

uso, contemplando os requisitos necessários exigidos. Já o processo de medição diz respeito 

as atividades de medição que estabelecem informações quantitativas a respeito dos processos 

e produtos, permitindo compreender o comportamento e o os resultados dos mesmos. À vista 

disso, é importante a compreensão de cada requisito que necessita ser adotado para se obter a 

comprovação metrológica dos equipamentos e realizar o processo de medição.  

 

3.3.1 Comprovação metrológica 

 

De início, são analisados os requisitos para se comprovar a metrologia dos 

equipamentos. Como exposto na figura 3.3, essa comprovação é compreendida pela 

calibração e verificação dos equipamentos de medição que devem ser projetadas e 

implementadas para que haja a garantia de que as características metrológicas dos aparelhos 

atendam aos requisitos metrológicos exigidos no processo de medição (ISO 10012, 2014).  

Segundo a Norma ISO 10012, essas características (faixa, tendência, repetitibilidade, 

estabilidade, variações, erros, etc.), contribuem para a incerteza de medição, devendo ser 

utilizadas como fonte de comparação direta com os requisitos metrológicos e adequadas de 

acordo com o uso pretendido.  

                                  Figura 3.3 Diagrama da comprovação metrológica 

  

Fonte: Adaptada do site SlideShare Norma ISO 10012 
2
 

                                                             
2 Disponível em: < https://pt.slideshare.net/mihailovick/norma-iso-10012 > Acesso em: 11 fev. 2016  

 

https://pt.slideshare.net/mihailovick/norma-iso-10012
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Após a comprovação de que os equipamentos de medição atendem os requisitos 

metrológicos e estão aptos para uso, é necessário definir intervalos de tempo entre uma 

comprovação metrológica e outra. Esses intervalos são baseados em dados obtidos de 

históricos de calibração e comprovação metrológica, e avanços da tecnologia e conhecimento 

(ISO 10012, 2004). Dessa maneira, eles precisam ser documentados para que sejam ajustados, 

caso ocorra necessidade.  

Ademais, qualquer alteração referente ao reparo ou ajuste dos equipamentos conforme 

ou não conforme, também devem ser registrados para que haja uma análise crítica da 

necessidade ou não de mudança do intervalo.  

Segundo a Norma ISO 10012:  

Acessos aos meios de ajustes e dispositivos sobre equipamentos de medição 

comprovado, cuja posição afeta o desempenho, devem ser selados ou de alguma 

outra forma protegidos para prevenir mudanças não autorizadas. Selos ou proteções 

devem ser projetados e implementados de tal forma que mudanças não autorizadas 

sejam detectadas.  

À vista disso, é importante também que se faça um controle de ajustes dos 

equipamentos para garantir que a comprovação metrológica seja duradoura. Esse controle 

deve ser definido nos procedimentos do processo de comprovação e inclui ações de selagem 

ou proteção para prevenir mudanças não autorizadas. Essas ações são feitas, principalmente, 

em equipamentos que podem sofrer alteração de desempenho caso seja modificado as 

condições estabelecidas pelo fabricante.  

Portanto, as decisões de qual aparelho deve ser feito o controle, a selagem ou ajustes 

devem ser documentadas e deixadas para a função metrológica. A Norma também recomenda 

que se proteja as técnicas de escrita para que não ocorra alterações não autorizadas em 

programas de computador e nos procedimentos da organização.    

Finalmente, os registros do processo de comprovação metrológica demonstram que 

cada equipamento de medição satisfaz os requisitos metrológicos especificados. Eles devem 

ser datados e aprovados somente por pessoas autorizadas, responsáveis por gerir, editar, emitir 

e apagar esses registros. Também, devem incluir, quando necessário, requisitos tais como 

descrição e identificação única do fabricante do equipamento, data na qual a comprovação 

metrológica foi completada, resultado da comprovação metrológica, intervalo fixado para a 

comprovação metrológica, etc (ISO 10012, 2004).  
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A partir desses requisitos, faz-se necessário a criação de modelos de processos para a 

comprovação metrológica. A figura 3.4 representa o processo de comprovação metrológica 

estabelecido pela Norma para equipamentos de medição. 

O processo inicia-se com a calibração dos equipamentos e certificação dos mesmos. 

Após essa etapa, far-se-á a verificação metrológica que tem como base os requisitos 

metrológicos requeridos. Então, é realizada as ações e decisões que são provenientes de 

possíveis falhas na verificação metrológica. Por fim, todas as informações levantadas são 

encaminhadas para o cliente através de relatórios ou certificados.  

Figura 3.4 Processo de comprovação metrológica para equipamentos de medição 

 

Fonte: ISO 10012 (2004)  
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3.3.2 Realização do processo de medição 

 

Após a comprovação metrológica, são realizados os processos de medição. Eles 

devem ser planejados, validados, implementados, documentados e controlados. Além disso, 

para que a especificação de cada processo seja completa, inclui-se todos os fatores que afetam 

a confiabilidade do resultado de medição, bem como, a identificação de todos os 

equipamentos apropriados, procedimentos de medição, programas de computador para 

medição, condições de uso e habilidades do operador (ISO 10012, 2004).  

A Norma ISO 10012, diz que:  

O projeto de medição deve ser projetado para prevenir resultados de medições 

errôneos e deve assegurar a pronta detecção de deficiências e ações corretivas em 

tempo oportuno.  

Portanto, antes de se realizar o processo de medição, propriamente dito, é primordial 

que se faça o projeto do mesmo para evitar resultados errôneos e garantir que problemas 

técnicos sejam resolvidos em tempo hábil. Esses projetos baseiam-se nos requisitos 

metrológicos da operação que são determinados tendo como base, os requisitos dos clientes 

ou da organização.  

Ademais, todos os processos projetados que satisfaçam os requisitos especificados 

devem ser documentados e previamente aprovados com o cliente (ISO 10012, 2004). Neles, 

contemplam-se as grandezas de influência que afetam os processos, os elementos e controles, 

as especificações e as características de desempenho requeridas.  

Após a aprovação do projeto, o processo de medição pode ser realizado sob condições 

controladas para que os objetivos sejam alcançados. Tais condições incluem o uso de 

equipamento comprovado, aplicação de procedimentos de medição validados, disponibilidade 

das fontes de informação requeridas, manutenção das condições ambientais requeridas, etc.     

Também, é importante que se mantenha os registros dos processos de medição para 

demonstrar conformidade com os requisitos exigidos do processo de medição. Segundo a 

Norma, esses registros devem conter uma descrição completa dos processos implementados, 

incluindo todos os elementos usados e as condições de operações adequadas, quaisquer ações 

tomadas como um resultado de dados do controle, a identificação de quaisquer documentos de 

verificação pertinente, etc.  
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Nota-se que a Norma ISO 10012 também aborda sobre as incertezas de medição e 

rastreabilidade. É importante ressaltar que as incertezas são registradas e estimadas para cada 

processo de medição. Ademais, devem ser registradas antes da comprovação metrológica e 

aprovação do processo que será utilizado (ISO 10012, 2004).  

Já a rastreabilidade deve garantir que todos os resultados de medição sejam rastreáveis 

a unidade padrões do Sistema Internacional (SI). Tal objetivo é alcançado através de 

laboratórios de calibração confiáveis (que possuem sua própria rastreabilidade) e os Institutos 

Nacionais de Metrologia, estes, responsáveis por padrões nacionais de medição e sua 

rastreabilidade.   

 

3.4 ANÁLISE E MELHORIA DO SISTEMA DE GESTÃO DA MEDIÇÃO 

 

Após a apresentação dos requisitos necessários para a implementação do sistema de 

gestão de medição, é importante que se faça uma avaliação do sistema gerado. Esses trabalhos 

são feitos pela função metrológica que deve planeja-los e implementa-los para garantir que o 

sistema esteja de acordo com a norma supracitada e melhorar continuamente o sistema de 

gestão de medição (ISO 10012, 2004). Porém, tanto a análise, quanto a melhoria possuem 

técnicas que devem ser seguidas para ser obter o melhor resultado almejado. 

 

3.4.1 Análise do sistema de gestão da medição  

 

As técnicas utilizadas nas análises são de auditoria e monitoramento, e controle de não 

conformidades.  

A Norma ISO 10012 diz que: 

A função metrológica deve monitorar informações relativas à satisfação do cliente 

para verificar se as necessidades metrológicas do cliente foram satisfeita.  

Portanto, a auditoria é empregada para determinar a adequação e eficácia do sistema. 

No Brasil, existem dois tipos de auditoria, uma é feita pela própria empresa onde todo o 

sistema é auditado para melhorar a eficiência interna da mesma. A outra é feita pela ANP, 

porém, atualmente não se realiza uma fiscalização do sistema de gestão da medição 

propriamente dito, mas sim os determinados pelo regulamento técnico de medição.  
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O controle de não conformidade envolve procedimentos e equipamentos não 

conformes. Estabelece que todos os processos envolvidos na medição e que possam produzir 

resultados incorretos sejam verificados, analisados e corrigidos, quando necessário. Assim, o 

processo deverá ser validado, quando houver alguma modificação após uma não 

conformidade encontrada. Esse método também é usado para os equipamentos (ISO 10012, 

2004).  

 

3.4.2 Melhoria do sistema de gestão da medição 

 

Finalmente, são realizadas as ações para obter a melhoria do sistema de gestão da 

medição implementado. Essas ações podem ser tanto corretivas, quanto preventivas. Ambas 

oriundas de análises críticas feitas no sistema de gestão.  

Diante do exposto, nota-se que um bom sistema de gestão da medição tem como 

objetivo, assegurar a veracidade dos volumes de produção de petróleo e gás natural que são 

reportados à ANP.  

No entanto, em alguns casos, ocorrem divergências com esses volumes reportados e o 

efetivamente produzido tornando necessária a adoção de procedimentos de recálculo, assunto 

esse, que será abordado no capítulo 4. 
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CAPÍTULO 4 – OS PROCEDIMENTOS DE RECÁLCULO E SEUS DEVIDOS 

IMPACTOS  

 

Durante toda a vida produtiva de um campo, o Núcleo de Fiscalização da Medição da 

Produção de Petróleo e Gás Natural (NFP) fiscaliza e acompanha a medição da produção de 

petróleo e gás natural, certificando a integridade dos sistemas de medição, a veracidade dos 

dados de produção informados pelos concessionários e garantindo que o volume de gás 

natural queimado não ultrapasse o autorizado pela Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural 

e Biocombustível (ANP).  

Uma vez constatadas não conformidades no sistema de medição, as operadoras são 

autuadas e caso sejam identificadas divergências entre os volumes declarados e aqueles 

efetivamente produzidos, serão realizados os procedimentos de recálculo da produção. 

Este capítulo tem como objetivo apresentar os procedimentos de recálculo adotados no 

Brasil bem como, analisar os impactos que esses processos podem causar.   

 

4.1 REFERÊNCIA NORMATIVA 

 

Para um melhor entendimento sobre recálculo, é importante conhecer as normas legais 

que asseguram esse procedimento. A Lei do Petróleo dispõe sobre a política energética 

nacional que dita as diretrizes que dão suporte às ações de fiscalização realizadas pelo NFP.  

Para regulamentar a Lei do Petróleo, foi publicado o Decreto n° 2.705, de 3 de agosto 

de 1998, que definiu os critérios para cálculo e cobrança das participações governamentais, 

aplicáveis à exploração, desenvolvimento e produção de petróleo e gás natural, e determinou 

os procedimentos para a medição dos volumes produzidos de petróleo e gás natural, conforme 

se segue: 

Art. 4° A partir da data de início da produção de cada campo, o volume e a 

qualidade do petróleo e gás natural produzidos serão determinados periódica e 

regularmente nos pontos de medição da produção, por conta e risco do 

concessionário, com a utilização dos métodos, equipamentos e instrumentos de 

medição previstos no respectivo plano de desenvolvimento, observadas as regras 

específicas emanadas da ANP, no que se refere: 

I - à periodicidade da medição; 

II - aos procedimentos a serem utilizados para a medição dos volumes produzidos; 

III - à freqüência das aferições, testes e calibragem dos equipamentos utilizados; 
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IV – às providências a serem adotadas em decorrência de correções nas medições e 

respectivos registros, para determinação da exata quantidade de Petróleo e Gás 

Natural efetivamente recebida pelo concessionário, não obstante quaisquer 

documentos já emitidos sobre o assunto, inclusive os boletins de medição e os 

boletins mensais de produção de que tratam os arts. 5º e 6º deste Decreto. 

Art. 5º. A partir da data de início da produção de cada campo, o concessionário 

manterá sempre, de forma completa e acurada, boletins de medição do petróleo e gás 

natural produzidos nesse campo, contendo as vazões praticadas e a produção 

acumulada. 

Art. 6º. Até o dia quinze de cada mês, a partir do mês seguinte àquele em que 

ocorrer a data de início da produção de cada campo, o concessionário entregará à 

ANP um boletim mensal de produção para esse campo, especificando os volumes de 

petróleo e de gás natural efetivamente produzidos e recebidos durante o mês 

anterior, as quantidades consumidas nas operações ao longo do mesmo período e 

ainda a produção acumulada desse campo, até o momento. 

Parágrafo único. Os boletins referidos neste artigo serão elaborados com base nos 

boletins de medição e estarão sujeitos às correções de que trata o inciso IV do art. 4º 

deste Decreto. 

Observa-se que o inciso IV faz referência direta ao procedimento de recálculo. Então, 

é obrigação das concessionárias informar à ANP o correto valor da quantidade de petróleo e 

gás produzida e adotar as devidas correções caso haja erro nas medições.  

Para dar cumprimento às diretrizes dispostas no Decreto n° 2.705/98, foi emitida a 

Portaria Conjunta ANP/Inmetro n° 1, em 19 de junho de 2000, que teve sua revisão aprovada 

em 10 de junho de 2013.  Essa norma veio estabelecer os requisitos mínimos para a medição 

de petróleo e gás natural, conforme citado no segundo capítulo desse trabalho. 

Em 6 de abril de 2011, entra em vigor a Portaria ANP nº 69, que dispõe sobre as 

competências regimentais do NFP, tais como fiscalizar o sistema de medição e verificar a 

veracidade dos dados de produção enviados à ANP, pelos agentes regulados. Essas medidas 

são observadas no artigo 43, inciso I, IV e VII desta portaria: 

Art. 43 Compete ao Núcleo de Fiscalização da Medição da Produção:  

I - fiscalizar os sistemas de medição nas instalações de petróleo e gás natural;  

IV - verificar a integridade dos dados de produção fornecidos pelos concessionários;  

VII - analisar e prover parecer sobre a adequação de procedimentos dos 

concessionários em situações de falha dos sistemas de medição e no tocante às 

exceções do Regulamento Técnico de Medição.  

Por fim, passa a ter validade, em 10 de janeiro de 2014, a Portaria ANP nº 29 que 

delegou ao chefe do NFP competências para praticar atos administrativos. Essas atribuições 
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estão dispostas ao longo do artigo 1º e seus respectivos parágrafos. Cabe destaque o parágrafo 

XXVII:  

XXVII - Aprovar as providências a serem adotadas em decorrência de correções nas 

medições e respectivos registros, para determinação da exata quantidade de petróleo 

e gás natural efetivamente recebida pelo concessionário, não obstante quaisquer 

documentos já emitidos sobre o assunto, inclusive os boletins de medição e os 

boletins mensais de produção previstos nos artigos 5° e 6° do Decreto n° 

2.705/1998;  

 

4.2 CASOS DE RECÁLCULO 

 

Os volumes de produção de petróleo e gás natural de cada campo devem ser 

registrados diariamente pelas operadoras e encaminhados à ANP através do Boletim Diário de 

Produção (BDP). Cada campo produtor deverá encaminhar à Agência, através do BDP, os 

volumes de petróleo e gás natural medidos diariamente. No décimo quinto dia de cada mês as 

concessionárias enviam à Agência os dados totalizados de produção por meio do Boletim 

Mensal de Produção (BMP).  

Com base nesses documentos, o NFP atesta a autenticidade dessas informações e a 

Superintendência de Participações Governamentais (SPG) calcula os valores de royalties e 

participações especiais que deverão ser pagos à União, Estados e Municípios. Entretanto, 

devido a diversos fatores, os volumes reportados pela operadora podem divergir dos volumes 

efetivamente medidos, originando processo de recálculo da produção.  

Sendo assim, constituindo-se tema de estudo deste trabalho, analisou-se os principais 

fatos que suscitam recálculo da produção, definindo-os e exemplificando-os, de acordo com 

os procedimentos adotados pelo NFP.  

 

4.2.1 Notificação de falha do sistema de medição (NFSM) 

 

No decorrer da produção de petróleo e gás natural de um determinado poço, os 

volumes produzidos devem ser medidos corretamente e reportados à ANP. Para isso, são 

utilizados os sistemas de medição, que são compostos por equipamentos mecânicos, com 

comunicação digital ou pulso. Esses equipamentos podem demonstrar falhas durante o 

funcionamento, afetando a veracidade dos volumes de produção declarados.  
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Com o objetivo de proteger o interesse da União, a ANP publicou a Resolução ANP nº 

18 de 27 de maio de 2014 que aprovou o Regulamento Técnico de Notificação de Falhas de 

Sistemas de Medição de Petróleo e Gás Natural e Falhas de Enquadramento de Petróleo, 

determinando prazos e procedimentos que deverão ser obedecidos, quando ocorrerem falhas 

nesses equipamentos que compõem os sistemas de medição.  

Esse regulamento técnico aponta as metodologias que deverão ser aplicadas a cada 

tipo de falha para estimar a produção de petróleo e gás natural, eliminando quaisquer 

divergências nos pagamentos de participações especiais aos devidos beneficiários.  

Esse fato gerador é o que mais origina processos de recálculo e, considerando todos os 

processos instaurados até 2016, constata-se que 56,7% desses, são oriundos de notificações de 

falha enviadas para a agência. 

 

4.2.2 Inspeções 

 

Como parte das fiscalizações dos sistemas de medição de petróleo e gás natural, os 

técnicos e especialistas em regulação do NFP realizam periódicas inspeções nas instalações 

marítimas e terrestres para verificar a integridade dos equipamentos que compõem o sistema 

de medição. Em alguns casos, são encontradas não conformidades nos sistemas de medição 

ou nas configurações do computador de vazão que podem gerar recálculo dos volumes 

produzidos de determinado período. 

 

4.2.3 Declarações das concessionárias 

 

Regularmente, as operadoras encaminham cartas para o NFP informando divergência 

entre os volumes declarados no BMP e os efetivamente produzidos. Essas divergências 

geralmente são falhas internas como, por exemplo, erro no cálculo do rateio dos volumes 

produzidos de uma plataforma, tornando necessário recalcular os volumes reportados pelas 

concessionárias. 
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4.2.4 Denúncias  

 

Em alguns casos, a agência recebe denúncias anônimas notificando irregularidades nos 

sistemas de medição nas plataformas e estações de produção de petróleo e gás natural. Assim, 

quando constatada a veracidade da denúncia, é instaurado o processo de recálculo para a 

correção dos volumes reportados erroneamente. 

 

4.2.5 Validação da Produção 

  

Para efetivar a garantia da fidedignidade dos dados de produção de petróleo e gás 

natural reportados através do BMP, a ANP implementou o Sistema de Fiscalização da 

Produção (SFP). Através desse sistema, que contém dados sobre as instalações e 

configurações dos computadores de vazão e dos medidores, a ANP recebe diariamente os 

dados e informações dos sistemas de medição de petróleo e gás natural.  

Com base nesses dados, o NFP realiza a validação dos BMPs por concessão, 

garantindo que os volumes calculados pela ANP estejam compatíveis com os volumes 

reportados pela operadora no BMP. O SFP também possibilita o processamento automático 

de dados e informações, recebidos online diariamente pela ANP, dos pontos de medição de 

petróleo e gás natural de sistemas de medição automatizados.  

A figura 4.1 ilustra como é feita a validação da produção. A ANP e as concessionárias 

têm que identificar o mesmo volume de produção. Para isso, são utilizados os dados dos 

pontos de medição recebidos diariamente para calcular, através do SFP, a produção de cada 

instalação. Se existir alguma falha de medição para aquele ponto, o volume declarado na falha 

substitui o volume medido, se não, o volume medido é utilizado e o SFP realiza o cálculo da 

produção da instalação.  

Sob a ótica da concessionária, para cada poço de uma determinada instalação, é 

encaminhado o BMP com a produção declarada. Se a produção declarada da instalação for 

igual à produção calculada, o NFP valida a produção daquele determinado mês; caso 

contrário, a operadora é questionada sobre a divergência entre os volumes, podendo ser 

autuada e submetida ao recálculo da produção.  
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Figura 4.1 - Procedimentos adotados na validação da produção pelo SFP 

        

Fonte: Adaptação da apresentação feita pela ANP (2016) 

 

4.3 ETAPAS DE UM PROCESSO DE RECÁLCULO DA PRODUÇÃO 

 

Quando ocorre algum dos fatos citados no item 4.2 e o NFP detecta divergência entre 

os volumes encaminhados pela operadora e os efetivamente produzidos, é aberto o processo 

administrativo para tratar do recálculo da produção. Assim, o responsável pelo recálculo 

realiza os cálculos dos novos volumes a serem considerados e comunica à operadora, através 

de ofício e despacho, os volumes recalculados. Se não ocorrer contestações da operadora, o 

NFP encaminha o processo à SPG para que esta realize os cálculos das participações 

governamentais que deverão ser pagas.  

Após isso, a SPG encaminha às operadoras os Documentos de Arrecadação de 

Receitas Federais (DARF) com o montante das participações governamentais a serem 

recolhidas. Após efetuado o pagamento, a SPG realiza a distribuição das participações para os 

devidos beneficiários e devolve o processo para o NFP. Por fim, o NFP comunica à SDP os 

volumes recalculados, para alteração no BMP e encerra o processo.  

A figura 4.2 ilustra os passos que se seguem em um processo de recálculo. 
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Figura 4.2 - Procedimentos adotados em um processo de recálculo 

 

Fonte: Apresentação feita pela ANP (2016) 

 

4.4 ANÁLISE DOS PROCESSOS DE RECÁLCULO 

 

Desde a criação da ANP, diversos processos de recálculo foram realizados pela 

Agência. O gráfico 4.1 apresenta o número total de processos abertos em cada ano. Observa-

se que, de 2009 a 2016, foram abertos 173 processos. 

 

Gráfico 4.1- Número de processos de recálculo abertos em cada ano 

 

Fonte: Elaboração própria com base em dados da ANP (2016) 
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Entretanto, a maior parte destes ocorreram nos anos de 2015 e 2016, passando de 8, 

em 2013 e 2014, para 72 e 76, em 2015 e 2016, respectivamente. Diversos fatores 

contribuíram para este acréscimo, dentre eles pode-se enfatizar o maior rigor do NFP nas 

fiscalizações de petróleo e gás natural, como por exemplo, a implementação e utilização do 

SFP, as mudanças nas decisões tomadas pelo Núcleo, sendo aberto um processo específico 

para cada caso, além disso, tem-se um maior envio de informações pelas concessionárias, 

principalmente após a entrada em vigor da Resolução ANP nº 18.  

O gráfico 4.2 complementa o gráfico 4.1 e mostra o crescimento dos processos de 

recálculo enviados para a SPG a partir do ano de 2011. Porém, comparando os gráficos 4.1 e 

4.2, observa-se que os números de processos em cada ano são diferentes.  

 

Gráfico 4.2 - Processos de recálculo encaminhados para a SPG em cada ano 

 

Fonte: Elaboração própria com base em dados da ANP (2016) 

 

Todavia, nem todos os processos de recálculo, abertos pelo NFP, foram enviados a 

SPG. Como é observado nos gráficos 4.1 e 4.2, dos 171 abertos, 104 foram encaminhados 

para SGP. Este fato ocorre por razões específicas, uma vez que o processo apenas será 

encaminhado, quando todas as pendências entre o Núcleo e a operadora forem sanadas.  

Portanto, enquanto não há um desfecho dos fatos que ocasionaram o recálculo, sendo 

de competência do NFP, sejam eles provenientes de aprovações de falhas nos sistemas de 

medição, ausência de informações conclusivas ou qualquer outro meio pelo qual não se saiba 
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o real volume de petróleo ou gás natural medido, o processo não é encaminhado para as 

devidas cobranças de royalties e demais participações governamentais. 

Após os devidos pagamentos efetuados, a SPG reenvia o processo para o Núcleo para 

que seja arquivado. O processo também poderá retornar ao NFP caso haja algum 

questionamento da operadora em relação aos volumes recalculados, assim o mesmo será 

revisado. Se a concessionária não aceita o volume arbitrado pela ANP, poderá judicializar o 

processo. 

O gráfico 4.3 apresenta o número de processos de recálculo da produção que já foram 

arquivados pelo NFP, ou seja, todos os royalties e participações especiais referentes a esses 

processos já foram distribuídos para os respectivos beneficiários.  

 

Gráfico 4.3 - Número de processos de recálculo arquivados em cada ano 

 

Fonte: Elaboração própria com base em dados da ANP (2016) 

 

4.5 IMPACTO MONETÁRIO  

 

Como foi definido no capítulo 2, existem diversos tipos de participações 

governamentais. Os royalties e as participações especiais constituem as únicas modalidades 

de renda petrolífera que são distribuídas entre os entes federados e, portanto, serão analisados 

neste item.  
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Os royalties são pagos mensalmente à União, pelos concessionários, a partir do 

primeiro mês em que um determinado campo começou a produzir. Para obter esse valor, leva-

se em consideração o volume total de petróleo e gás natural produzido mensalmente e os 

preços de referência
3
 desses produtos. Com isso, o cálculo é feito multiplicando-se 10% do 

volume total pelos respectivos preços de referência. (CAÇADOR & MONTE, 2012). Porém, 

em alguns casos, essa alíquota pode variar até um mínimo de 5% sobre o volume de produção 

do campo.  

A figura 4.3 apresenta como é feita a distribuição dos royalties arrecadados à União, 

Estados e Municípios, ou seja, a porcentagem que cada beneficiário recebe dos royalties. 

Quando a parcela da alíquota for de 5%, a Lei nº 7.990/89 e Decreto nº 01/91 determinarão 

como serão feitas a distribuições desses royalties para produções onshore (lavra em terra) e 

offshore (lavra na plataforma continental). Já nos casos onde as alíquotas são acima de 5%, os 

critérios de distribuição são estabelecidos pela Lei nº 9.478/97 e pelo Decreto nº 2.705/98.  

 

Figura 4.3 - Distribuição dos royalties 

 

Fonte: CAÇADOR & MONTE (2012) 

                                                             
3
 O Preço Mínimo do Petróleo (PMP) adotado para o cálculo das participações governamentais (royalties e 

outras participações) é calculado mensalmente pela ANP pela média mensal do preço do petróleo tipo Brent, em 

dólares por barril (US$/bbl), ao qual se incorpora um diferencial de qualidade. Sua unidade de medida é reais por 

metro cúbico (R$/m³) 

O Preço de Referência do Gás Natural (PRGN) adotado para o cálculo das participações governamentais 

(royalties e outras participações) é calculado mensalmente pela ANP pelo somatório dos produtos das frações 

volumétricas do gás natural que, após seu processamento, podem ser obtidas (condensado de gás natural, gás 

liquefeito de petróleo e gás processado), pelos correspondentes preços. Sua unidade de medida é reais por metro 

cúbico. 
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Gráfico 4.4 – Royalties referentes a processos de recálculos pagos ao longo dos anos 

 

Fonte: Elaboração própria com base nos relatórios de distribuição de participações governamentais ANP (2017) 

 

A tabela 4.1 apresenta o total da distribuição dos royalties para cada beneficiário em 

decorrência dos processos já arquivados de recálculo, no período de 2011 a 2016. Nota-se que 

o Rio de Janeiro recebeu uma maior parcela dos royalties, cujo valor foi de R$ 13.384.987,19, 

devido ao fato de ser o estado que mais produz petróleo e gás natural correspondendo a 66% e 

47%, respectivamente, da produção nacional, segundo dados do BMP de março de 2017. 

As participações especiais ocorrem quando há casos de grande volume de produção ou 

de grande rentabilidade do campo. São compensações financeiras extraordinárias pagas à 

União, pelos concessionários. Segundo Postali (2002), citado por CAÇADOR & MONTE 

(2012) essas participações são uma forma do governo “obter uma parcela maior da renda dos 

projetos mais lucrativos”.  

Seus valores são obtidos através da aplicação de alíquotas progressivas sobre a receita 

líquida trimestral de cada campo. Os valores dessas alíquotas variam de 0% a 40% e são 

determinados considerando a localização dos poços, o número de anos de produção e o 

respectivo volume de produção trimestral fiscalizada. (CAÇADOR & MONTE, 2012).  
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Tabela 4.1 - Distribuição de royalties por beneficiário, no período de 2011 a 2016 

Beneficiários  Valor (R$) 

Alagoas 107.812,27 

Amapá 331,89 

Amazonas 44.162,86 

Bahia 510.516,44 

Ceará 264.278,23 

Espírito Santo 535.124,04 

Maranhão 338.371,23 

Minas Gerais 19.135,96 

Pará 1.879,26 

Paraíba 25.223,15 

Paraná 3,16 

Pernambuco 94.654,92 

Rio de Janeiro 13.384.987,19 

Rio Grande do Norte 336.933,43 

Rio Grande do Sul 182.242,78 

Santa Catarina 121.072,87 

São Paulo 717.826,70 

Sergipe 464.116,48 

Fundo Especial 2.495.302,82 

Fundo Social 66.152,33 

Comando da Marinha 4.938.182,80 

Ministério da Ciência e 

Tecnologia 3.631.235,14 

Total dos meses sem distinção 

das distribuições 1.788.330,45 

TOTAL 30.067.876,41 

Fonte: Elaboração própria com base nos relatórios de  

distribuição de participações governamentais ANP (2017) 

 

A distribuição dos valores arrecadados das participações especiais é determinada por 

algumas leis. Nelas, constam a porcentagem que cada beneficiário receberá deste montante 

que será:  

- para recursos provenientes de campos terrestres, 50% são destinados à União, 40% 

aos estados produtores e 10% aos municípios produtores, conforme determinado pelo 

art. 50 da Lei 9.478/97; 
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- para recursos provenientes de campos com declaração de comercialidade anterior a 3 

de dezembro de 2012, com produção realizada na área do pré-sal (definhada pelo 

inciso IV do Art. 2º da Lei 12.351/10), 50% destes recursos são destinados ao Fundo 

Social previsto na mesma lei, 40% aos estados confrontantes com a plataforma 

continental onde ocorrer a produção e 10% aos municípios confrontantes; 

- para recursos provenientes de campos marítimos, exceto pré-sal e cujas declarações 

de comercialidade tenha ocorrido antes de 3 de dezembro de 2012, 50% são destinados 

à União, 40% aos estados confrontantes com a plataforma continental onde ocorrer a 

produção e 10% aos municípios confrontantes, conforme determinado no art. 50 da 

Lei 9.478/97;  

- para recursos provenientes de campos marítimos com declaração de comercialidade 

posterior a 3 de dezembro de 2012, 50% são repassados à União, 40% aos estados 

confrontantes com a plataforma continental onde ocorrer a produção e 10% aos 

municípios confrontantes, conforme determinado pela Lei 12.858/13. 

A tabela 4.2 apresenta o valor que cada beneficiário recebeu, oriundo das participações 

especiais, em decorrência dos processos já arquivados de recálculo, no período de 2011 a 

2016. Nota-se que o Rio de Janeiro recebeu a maior parcela das participações especiais, cujo 

valor foi de R$ 53.710.031,40, pelos mesmos motivos citados para os royalties.   

Tabela 4.2 - Distribuição das participações especiais por estados e órgãos federais de 2011 a 2016 

Beneficiários   Valor (R$) 

Rio de Janeiro (Estado) 42.968.025,14 

Rio de Janeiro (Municípios) 10.742.006,26 

Espírito Santo (Estado) 1.466.079,00 

Espírito Santo (Municípios) 366.519,77 

São Paulo (Estado) 64.300,05 

São Paulo (Municípios) 16.075,01 

Sergipe (Estado) 60.081,22 

Sergipe (Municípios) 15.020,30 

Ministério do Meio Ambiente 10.933.762,26 

Ministério de Minas e Energia 43.735.049,11 

Fundo Social 1.029.295,44 

TOTAL 111.396.213,56 

Fonte: Elaboração própria com base nos relatórios de  

distribuição de participações governamentais ANP (2017) 
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CAPÍTULO 5 – CONCLUSÃO 

 

A indústria de petróleo e gás natural no Brasil sofreu várias transformações ao longo 

dos anos, que foram de extrema importância para o desenvolvimento econômico e social do 

país. Como resultado, houve a criação da Petrobras, em 1953, e o aumento expressivo da 

produção de petróleo e gás natural nos últimos anos. 

Em 1995, a Emenda Constitucional nº 9 marcou a flexibilização do monopólio estatal, 

que antes era assegurado pela presença única da Petrobras na exploração e regulação do setor. 

A ANP foi criada em 1997, com a finalidade de exercer de atividades regulatórias em toda a 

cadeia da indústria de petróleo e gás natural.  

Além disso, constatou-se a importância do Núcleo de Fiscalização da Medição da 

Produção de Petróleo e Gás Natural (NFP) para garantir a veracidade dos dados de produção 

informados pelos concessionários. Quando há ocorrência de não conformidade dos dados, os 

procedimentos para o recálculo são instaurados.  

O Regulamento Técnico de Medição de Petróleo e Gás Natural (RTM), representou 

um marco na medição de petróleo e gás natural no país, pois estabelece as normas e os 

requisitos mínimos que as empresas devem seguir para garantir a credibilidade dos resultados 

de medição. 

A norma ISO 10012 foi de extrema importância na indústria para garantir que os 

equipamentos e processos de medição estejam adequados para o uso pretendido além de 

fornecer orientações para a gestão de processos de medição e comprovação metrológica de 

equipamentos de medição. 

Com a implementação do Sistema de Fiscalização da Produção (SFP), o número 

de casos de recálculo aumentou significativamente fazendo com que as arrecadações 

dos royalties e participações especiais também aumentassem.  

Os processos de recálculo da produção ocorrem quando há casos de notificação de 

falha do sistema de medição (NFSM), inspeções, declarações das 

concessionárias, denúncias e validação da produção. Observou-se que a maior parte dos casos 

de recálculo são provenientes das NFSMs.  
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Através dos dados apresentados no trabalho, é notável a importância da correta 

medição de petróleo e gás natural para a correta remuneração dos recursos naturais de 

propriedade da União. Por isso, as empresas devem sempre buscar uma melhor gestão nos 

seus respectivos sistemas de medição para evitar que os beneficiários desses recursos sejam 

lesados. 

Para futuros trabalhos acadêmicos, recomenda-se observar se os números de processos 

de recálculo abertos pelo NFP irão diminuir ao longo dos anos mostrando a melhora dos 

sistemas de gestão da medição das operadoras. 
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