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RESUMO 

 
 

Com o avanço das técnicas ligadas à exploração e produção de petróleo e gás natural no 

Brasil, assim como com o aumento da produção nacional dado o início da exploração nos 

reservatórios do Pré-Sal, faz-se necessária a constante adaptação da regulação neste setor 

energético. Diante disso, considerando o Art. 45, da Lei n° 9.478, de 6 de agosto de 1997, 

conhecida como Lei do Petróleo, o Art. 5°, da Lei n° 12.276, de 30 de junho de 2010, que 

instituiu a Cessão Onerosa, e o Art. 42, da Lei n° 12.351, de 22 de dezembro de 2010, que 

instituiu a Partilha de Produção, os quais preveem o pagamento de Participações 

Governamentais aos entes federativos e municípios, é fundamental uma maior atenção quanto 

à correta aferição dos volumes produzidos e medidos de hidrocarbonetos. O presente trabalho 

visa apresentar a regulamentação relacionada à medição de petróleo e gás natural no Brasil, 

como também os desdobramentos da publicação da Resolução ANP nº 18, de 27 de março de 

2014, que aprova o Regulamento Técnico de Notificação de Falhas de Sistemas de Medição 

de Petróleo e Gás Natural e Falhas de Enquadramento de Petróleo. Adicionalmente, a 

constatação do aumento recente de eventos de falha de medição demanda investigação de seus 

motivos, como também um estudo da eficácia dos sistemas de gestão da medição utilizados 

pelos concessionários na busca de mitigação dos eventos de falha e na diminuição da 

repetibilidade das mesmas para um mesmo cenário. 

Palavras-chave: Medição de Petróleo e Gás Natural. Falha de Sistema de Medição. 

Regulamento Técnico de Medição.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ABSTRACT 

 
 

Considering the advance of the techniques associated with the exploration and production of 

petroleum and natural gas in Brazil, as well as the increase of the national production, it’s 

necessary the continual adaptation of the regulation in this energy sector. Since the 

publication of the Art. 45, Law No. 9,478, dated August 6, 1997, known as the Petroleum 

Law; Art. 5, of Law No. 12,276, of June 30, 2010, which established the Onerous Transfer of 

Rights, and Article 42 of Law No. 12,351, of December 22, 2010, which instituted the 

Petroleum Sharing Contracts, which provide for the payment of royalties and other taxes to 

federative entities and municipalities, the correct measurement is extremely important. This 

work presents the regulation related to the oil and natural gas flow measurement in Brazil, as 

well as the consequences of the ANP Resolution No. 18, dated March 27, 2014, which 

approves the Technical Regulation of Mismeasurement Events of Measurement Systems. In 

addition, the recent increase in mismeasurement events demands investigation of its reasons, 

as well as a study of the effectiveness of the measurement management systems used by the 

concessionaires in the search for reduce the number of mismeasurement events and its 

repeatability scenario. 

Key Words: Measurement of Petroleum and Natural Gas. Mismeasurement of Measurement 

System.  Regulation of Petroleum and Natural Gas.
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1 Introdução 

 

No Brasil, o fim do monopólio estatal da exploração e produção de petróleo e gás 

natural, ocorrido no final do século XX, transformou consideravelmente a Indústria de 

Petróleo e Gás Natural no país. Com a consequente abertura do mercado em questão e as 

novas práticas de pagamentos de participações governamentais (PG) trazidas pela Lei nº 

9.478/1997, a aferição correta dos volumes de petróleo e gás natural produzidos tornou-se 

imprescindível nos últimos anos.  

A partir dessa transformação, fez-se necessário um maior controle sobre a 

medição desses volumes de petróleo e gás natural, que pode ser feita utilizando diversas 

tecnologias de sistemas de medição. Diante disso, tornou-se necessário a elaboração de um 

documento com a finalidade de uniformizar os sistemas de medição no país, sendo publicado 

em 2000 e posteriormente revisado em 2013 o Regulamento Técnico de Medição de Petróleo 

e Gás Natural (RTM), criado pela Agência Nacional do Petróleo (ANP) em conjunto com o 

Instituto Legal de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro).  

1.1 Justificativa 

 

Nos últimos anos, com o avanço das tecnologias ligadas a medição, entendeu-se 

ser necessário o estabelecimento de diretrizes a respeito de possíveis falhas de medição destas 

tecnologias. Dessa forma, foi criado pela ANP o documento intitulado Notificação de Falha 

de Sistema de Medição de Petróleo e Gás Natural (NFSM), que notifica a ocorrência de 

eventos de falha e de enquadramento de petróleo Basic Sediment and Water (BSW) superior a 

1%) nestes sistemas.  

Recentemente, verificou-se o grande aumento na emissão de NFSM e destes 

eventos de falha, sendo necessária a investigação dos motivos pelo qual isso tem ocorrido. 

Além disso, é importante considerar que as ações para mitigação de falhas e diminuição da 

repetibilidade das mesmas não está sendo eficaz, o que significa que parte da produção de 

petróleo e gás natural no Brasil está sendo estimada e não medida corretamente, que é o 

principal objetivo da medição. 

Apesar da necessidade de aferir sem erros a produção destes hidrocarbonetos ter 
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surgido a duas décadas, ainda há poucos trabalhos publicados relacionados a medição no 

Brasil. Dessa forma, há pouca bibliografia disponível para consulta, aumentando a 

complexidade deste trabalho. 

1.2 Objetivo 

 

O presente trabalho tem o objetivo de sugerir melhorias para a minimizar a 

ocorrência de falhas de sistemas de medição através por meio de:  

- análise das mudanças na legislação ao longo dos anos, verificando se as diretrizes 

atuais atendem o cenário atual; 

- análise do quantitativo das NFSM recebidas até 2016; e 

- análise do impacto da publicação da Resolução ANP nº 18/2014 

1.3 Metodologia 

 

Metodologia descritiva baseada na legislação vigente sobre o tema, o 

Regulamento Técnico de Medição, o Regulamento Técnico de Notificação de Falhas de 

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

dos dados relacionados a notificações de falhas de medição. 

1.4 Estrutura do trabalho 

 

O trabalho se divide em três partes: a introdução, composta deste primeiro 

capítulo introdutório; o desenvolvimento, composto de três capítulos (capítulos 2 a 4); e a 

conclusão, composta pelo capítulo 5. 

Quanto ao desenvolvimento, o segundo capítulo discorrerá a respeito da 

legislação relacionada a medição de petróleo e gás natural. O terceiro capítulo tratará 

especificamente da Resolução ANP nº 18/2014 e o Regulamento Técnico de Notificação de 

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

Petróleo (RT de NFSM). O quarto capítulo trará uma análise quantitativa das Notificações de 

Falha de Sistemas de Medição (NFSM) recebidas até o ano de 2016 e a sugestão de melhorias 

para minimizar a ocorrência de eventos de falhas de sistemas de medição, diminuição de 

emissão de NFSM e considerações gerais a respeito da gestão do evento de falhas. 
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2 Aspectos Regulatórios da Medição de Petróleo e Gás Natural no Brasil 

 

A regulamentação relacionada a exploração e produção de petróleo e gás natural 

no Brasil já sofreu diversas alterações ao longo da história. As principais mudanças que 

afetaram estes setores da indústria nacional e, especificamente, a regulamentação da medição 

de petróleo e gás natural no Brasil serão tratadas no presente capítulo. 

2.1 Quebra do monopólio da União 

 

As atividades que integraram o monopólio da União, estabelecido em 1953, 

através da Lei nº 2004/1953, eram a exploração, produção, transporte e refino de petróleo, 

sendo o exercício deste monopólio executado pela Petrobras, criada na mesma lei. A 

flexibilização deste monopólio foi iniciada a partir da Emenda Constitucional nº 9/95, que 

alterou o art. 177 da Constituição Federal 1988. 

Anteriormente, este artigo tratava do monopólio e do impedimento da União de 

ceder ou conceder a participação de terceiros na pesquisa e lavra de hidrocarbonetos, na 

refinação de petróleo nacional ou estrangeiro, na importação e exportação dos produtos e 

derivados do petróleo e no transporte marítimo de petróleo bruto ou derivados de petróleo 

produzidos. Esta emenda teve como objetivos estimular a concorrência no setor, através da 

contratação de empresas privadas ou estatais. 

A partir daí, foi publicada a Lei nº 9.478/1997, conhecida como Lei do Petróleo, a 

fim de instituir a regulamentação do setor de petróleo e gás natural. Iniciou-se dessa forma o 

processo de quebra de monopólio com base na instituição do Conselho Nacional de Política 

Energética (CNPE) e da ANP. O CNPE é responsável por definir as diretrizes da política 

energética do país e a ANP, vinculada ao Ministério de Minas e Energia (MME), é o órgão 

regulador da indústria do petróleo no Brasil. 

No entanto, as mudanças da Lei do Petróleo e posteriormente a quebra do 

monopólio da União se deram de fato a partir do Decreto nº 2.455 de 14 de janeiro de 1998, 

que implementou a ANP, aprovando a sua estrutura regimental e organizacional. Desta forma, 

foram alteradas as funções do Estado, pois este passou de produtor a fiscalizador e regulador 

do mercado de petróleo e gás natural. A ANP é uma autarquia federal, responsável por 
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executar a política nacional da indústria de petróleo e gás natural no Brasil. As competências 

da ANP, descritas ao longo do capítulo II do decreto mencionado, podem ser observadas a 

seguir:  

“CAPÍTULO II  [...] 

Art. 4º À ANP compete: 

I - implementar, em sua esfera de atribuições, a política nacional de petróleo e gás 

natural, contida na política energética nacional, nos termos do Capítulo I da Lei nº 

9.478, de 6 de agosto de 1997, com ênfase na garantia do suprimento de derivados 

de petróleo em todo o território nacional e na proteção dos consumidores e 

usuários quanto a preço, qualidade e oferta de produtos; 

II - promover estudos visando à delimitação de blocos, para efeito de concessão das 

atividades de exploração, desenvolvimento e produção; 

III - regular a execução de serviços de geologia e geofísica aplicados à prospecção 

petrolífera, visando ao levantamento de dados técnicos, destinados à 

comercialização em bases não exclusivas; 

IV - elaborar editais e promover as licitações para a concessão de 

exploração,desenvolvimento e produção, celebrando os contratos delas decorrentes 

e fiscalizando a sua execução; 

V - autorizar a prática das atividades de refinação, processamento, transporte, 

importação e exportação, na forma estabelecida na Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 

1997 e sua regulamentação; 

VI - estabelecer critérios para o cálculo de tarifas de transporte dutoviário e 

arbitrar seus valores, nos casos e formas previstos na Lei nº 9.478, de 6 de agosto 

de 1997; 

VII - fiscalizar diretamente, ou mediante convênios com órgãos dos Estados e do 

Distrito Federal, as atividades integrantes da indústria do petróleo, bem como 

aplicar sanções administrativas e pecuniárias previstas em lei, regulamento ou 

contrato; 

VIII - instruir processo com vistas à declaração de utilidade pública, para fins de 

desapropriação e instituição de servidão administrativa, das áreas necessárias à 

exploração, desenvolvimento e produção de petróleo e gás natural, construção de 

refinarias, de dutos e de terminais; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9478.htm#capituloi
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9478.htm#capituloi
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9478.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9478.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9478.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9478.htm
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IX - fazer cumprir as boas práticas de conservação e uso racional do petróleo, dos 

derivados e do gás natural e de preservação do meio ambiente; 

X - estimular a pesquisa e a adoção de novas tecnologias na exploração, produção, 

transporte, refino e processamento; 

XI - organizar e manter o acervo das informações e dados técnicos relativos às 

atividades da indústria do petróleo; 

XII - consolidar anualmente as informações sobre as reservas nacionais de petróleo 

e gás natural, transmitidas pelas empresas, responsabilizando-se por sua 

divulgação; 

XIII - fiscalizar o adequado funcionamento do Sistema Nacional de Estoques de 

Combustíveis e o cumprimento do Plano Anual de Estoques Estratégicos de 

Combustíveis, de que trata o art. 4º da Lei nº 8.176, de 8 de fevereiro de 1991; 

XIV - articular-se com os outros órgãos reguladores do setor energético sobre 

matérias de interesse comum, inclusive para efeito de apoio técnico ao CNPE; 

XV - regular e autorizar as atividades relacionadas com o abastecimento nacional 

de combustíveis, fiscalizando-as diretamente ou mediante convênios com outros 

órgãos da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios; 

XVI - dar conhecimento ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE 

de fatos, no âmbito da indústria do petróleo, que configurem infração da ordem 

econômica; 

XVII - executar as demais atribuições a ela conferidas pela Lei nº 9.478, de 1997. ” 

Além disso, a ANP tem como finalidades regular, contratar e fiscalizar as 

atividades que integram a indústria de petróleo e gás natural no Brasil. Esta regulação se dá 

por meio de regras estabelecidas por meio de portarias, instruções normativas e resoluções 

feitas pela ANP. A contratação é feita através da realização de licitações de blocos de 

exploração e assinar os contratos provenientes destas licitações em nome da União nos setores 

upstream, midstream e downstream da indústria do petróleo. A fiscalização é feita tanto das 

contratações estabelecidos com os concessionários quanto no cumprimento das leis e a 

regulação vigente, conforme o trecho retirado do site da agência reguladora: 

“No exercício de suas funções, a ANP atua como promotora do desenvolvimento 

dos setores regulados. Colabora, assim, para a atração de investimentos, 

aperfeiçoamento tecnológico e capacitação dos recursos humanos da indústria, 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8176.htm#art4
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9478.htm
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gerando crescimento econômico, empregos e renda.” 

2.2 Regimes de Exploração e Produção no Brasil 

 

Ainda no ano de 1998, foi realizada a Rodada Zero, que promoveu a assinatura 

dos primeiros contratos do Regime de Concessão, estabelecido pela Lei do Petróleo, 

possibilitando à Petrobras a manutenção dos blocos exploratórios que possuíam reservas 

comerciais comprovadas e de blocos que já se encontravam na fase de exploração e produção 

e permitindo a continuação dos blocos que já haviam iniciado as fases de exploração e 

desenvolvimento por três anos, viabilizando a contratação nos casos em que viriam a ser 

comercialmente comprovados. 

A ANP tem como responsabilidade diversas atividades com o intuito de regular os 

Regimes de Exploração e Produção. Essas atividades incluem a promoção de estudos com a 

finalidade de definir os blocos a serem licitados aos concessionários, regular os estudos 

geológicos e geofísicos aplicados nas áreas licitadas, elaborar os editais, providenciar as 

licitações e a assinatura dos contratos, entre outras. A citação a seguir, de parte do Capítulo V 

da Lei do Petróleo dispõe sobre as normas gerais de exploração e produção acerca do Modelo 

de Concessão. Cabe a ANP garantir a execução das leis vigentes no regime de exploração e 

produção citado. 

“CAPÍTULO V  [...] 

Art. 24. Os contratos de concessão deverão prever duas fases: a de exploração e a 

de produção. 

§ 1º Incluem-se na fase de exploração as atividades de avaliação de eventual 

descoberta de petróleo ou gás natural, para determinação de sua comercialidade. 

§ 2º A fase de produção incluirá também as atividades de desenvolvimento. 

Art. 25. Somente poderão obter concessão para a exploração e produção de 

petróleo ou gás natural as empresas que atendam aos requisitos técnicos, 

econômicos e jurídicos estabelecidos pela ANP. 

Art. 26. A concessão implica, para o concessionário, a obrigação de explorar, por 

sua conta e risco e, em caso de êxito, produzir petróleo ou gás natural em 

determinado bloco, conferindo-lhe a propriedade desses bens, após extraídos, com 

os encargos relativos ao pagamento dos tributos incidentes e das participações 

legais ou contratuais correspondentes. 

§ 1° Em caso de êxito na exploração, o concessionário submeterá à aprovação da 

ANP os planos e projetos de desenvolvimento e produção. 
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§ 2° A ANP emitirá seu parecer sobre os planos e projetos referidos no parágrafo 

anterior no prazo máximo de cento e oitenta dias. 

§ 3° Decorrido o prazo estipulado no parágrafo anterior sem que haja manifestação 

da ANP, os planos e projetos considerar-se-ão automaticamente aprovados.” 

Apesar da matéria-prima antes de ser explorada pertencer ao Estado, é importante 

ressaltar que, no regime em questão, conforme disposto através do Art. 26, a exploração de 

hidrocarbonetos confere ao concessionário o direito de explorar por conta e risco. Isto é, 

passam a ser os proprietários dos produtos extraídos e respeitando a norma vigente e o 

contrato assinado. Este risco independe dos estudos feitos após a assinatura do contrato, isto 

é, caso não haja êxito na exploração do reservatório explorado, ainda assim o concessionário 

estará sujeito ao acordo previamente estabelecido. 

Além deste regime, outros regimes de exploração e produção de hidrocarbonetos, 

que podem ser observados na Figura 2.1, foram criados posteriormente. Estes regimes são: 

Regime de Cessão Onerosa, que entrou em vigor após a publicação da Lei nº 12.276, de 30 de 

junho de 2010, conhecida como Lei da Cessão Onerosa, e da Lei nº 12.351, de 22 de 

dezembro de 2010, a Lei do Pré-Sal, que estabelece o Regime de Partilha da Produção. 

Figura 2.1. Regimes de Exploração e Produção no Brasil 

 

Fonte: Adaptação de apresentação feita pela ANP (2016) 

O Regime de Cessão Onerosa consiste em ceder onerosamente à Petrobras o 

direito de exercer as atividades ligadas a exploração de petróleo em áreas do polígono do pré-

sal que ainda não foram concedidas e à áreas que são consideradas estratégicas. O contrato da 

cessão onerosa só deverá ser estabelecido com a empresa em questão e caberá à ANP a 

fiscalização do mesmo. 

Conforme a legislação vigente, estas atividades se limitam a uma extração 

máxima de 5 bilhões de barris equivalentes de petróleo, sendo o CNPE responsável pela 
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aprovação da exploração de um volume excedente. É importante considerar a única 

Participação Governamental que esta produção não é excluída, é do pagamento de royalties. 

Posteriormente, ainda foi publicada a Lei de Partilha da Produção, que estabelece 

o Modelo de Partilha. Este modelo se aplica às áreas do polígono do pré-sal que ainda não 

haviam sido licitadas. Além de terminar as áreas passíveis de licitação, este modelo ainda 

garante que a Petrobras seja a única operadora do campo, com participação mínima de 30%, 

aumentando assim a participação da União na produção de petróleo e gás natural. 

O edital da licitação deverá conter os requisitos mínimos da área a ser licitada. 

Também deverá ser determinado os requisitos mínimos para as ofertas, tais como o percentual 

mínimo do excedente em óleo, o bônus de assinatura, o custo em óleo (em caso de descoberta 

comercial) e o percentual de conteúdo local a ser realizado (política que se baseia em 

investimentos na indústria nacional). 

Outro marco importante para o regime de partilha foi a criação da Pré-Sal Petróleo 

S.A. (PPSA) em 2013, através da Lei n° 12.304/2010, e sua implementação por meio do 

Decreto nº 8.063/13. A PPSA é uma sociedade anônima, vinculada ao Ministério de Minas e 

Energia, com a finalidade de fiscalizar os contratos do modelo de partilha e o comércio dos 

fluidos provenientes deste regime. Outras atividades que não envolvem a gestão destes 

acordos continuam sob função da ANP. 

Neste mesmo ano foi realizado o primeiro leilão do regime de partilha, o Leilão 

de Libra. O consórcio vencedor, composto pelas empresas Petrobras, Shell, Total, China 

National Petroleum Corporation e China National Offshore Oil Corporation, foi o único a 

fazer uma proposta na ocasião. Mesmo assim, a reserva deste campo, estimada entre 25 e 40 

milhões de barris de petróleo pela ANP na época do leilão, era considerada a maior reserva do 

Brasil. 

2.3 Participações Governamentais 

 

As PG foram inicialmente estabelecidas através do art. 45, da Lei n° 9.478/97, que 

prevê o pagamento de aos entes federativos e municípios. Aferir corretamente os volumes de 

produção de petróleo mostra-se cada vez mais imprescindível, mostrando-se ser uma 

arrecadação essencial às partes envolvidas. Posteriormente, o Decreto nº 2.705, publicado em 
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3 de agosto de 1998, foi fundamental na definição de critérios para cálculo e cobranças de 

participações governamentais e na definição das diretrizes para medição de petróleo e gás 

natural no Brasil, conforme disposto em seu Capítulo III, a seguir: 

“Capítulo III 

Da medição dos volumes de produção [...] 

Art. 4º. 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, e 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; 

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.” 

Os pagamentos estabelecidos no modelo de concessão consistem em: 

 

- Bônus de assinatura: definido pelo Art. 46 da Lei do Petróleo. O valor mínimo 

do bônus de assinatura é definido através de edital, conforme potencial de 

produção do campo, e seu valor é definido através da oferta da empresa vencedora 
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da licitação, feita na rodada de licitação da concessão. O pagamento é feito no ato 

da assinatura do contrato de concessão; 

- Royalties: o pagamento dos royalties do petróleo é feito mensalmente e a partir 

da data de início da produção. Este pagamento é feito diretamente a partir do valor 

de produção do petróleo e gás natural produzidos em cada campo; 

- Participação especial: definido pelo Art. 50 da Lei do Petróleo e ocorre em casos 

específicos. Apenas os campos que possuem volumes de produção que 

ultrapassam o volume de isenção estão passíveis deste tipo de pagamento. Ele é 

realizado de forma trimestral e seu início é dado a partir do trimestre da data de 

início da produção do campo; 

- Pagamento pela ocupação ou retenção da área: definido pelo Art. 51 da Lei do 

Petróleo. Os valores unitários por km² são utilizados de acordo com a fase em que 

se encontra o campo, isto é, exploração, desenvolvimento ou produção. 

Ainda tem-se que, para o modelo de partilha, as PG pagas são os royalties e o 

bônus de assinatura e para o modelo de cessão onerosa somente deverão ser pagos os 

royalties. 

2.4 Regulamento Técnico de Medição 

 

A partir das mudanças ocorridas no final do século XX, dada a necessidade de 

aferir corretamente a produção de petróleo e gás natural, fez-se necessário a criação de um 

documento que reunisse todas as informações pertinentes acerca da medição de petróleo e gás 

natural no país. Assim, a ANP poderia regular este setor de forma mais uniforme por todo o 

país. 

O RTM foi feito baseado em regras já existentes ao redor do mundo na época. 

Considerando as exigências técnicas e metrológicas para a indústria de medição ao redor do 

mundo, estabelecidas pela ANP, Inmetro, International Organization of Standarization, 

American Petroleum Institute, American Gas Association, American Society of Testing and 

Materials e Associação Brasileira de Normas Técnicas, foi publicado em junho de 2000, 

através da Portaria Conjunta ANP/INMETRO nº 1, estabelecendo o regulamento técnico 

citado. 

 O campo de aplicação do RTM é: 
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“1.2. Campo de Aplicação  

1.2.1. Este Regulamento se aplica ao projeto, instalação e operação de todos os 

sistemas destinados a medir, computar, armazenar e indicar o volume de petróleo e 

gás natural produzidos, injetados, processados, movimentados, acondicionados ou 

estocados que venham a ser utilizados para:  

1.2.1.1. Medição fiscal da produção de petróleo e gás natural na fase de produção 

do campo ou em Testes de Longa Duração;  

1.2.1.2. Medição para apropriação dos volumes produzidos aos poços e ao campo 

produtor;  

1.2.1.3. Medição para controle operacional de fluidos produzidos não classificados 

nos subitens 1.2.1.1 e 1.2.1.2;  

1.2.1.4. Medição operacional para fins de transporte, transferência, 

acondicionamento ou estocagem de petróleo, gás natural, gás natural comprimido e 

gás natural liquefeito; 1.2.1.5. Medição para fins de transferência de custódia, 

exportação e importação de petróleo, gás natural e gás natural liquefeito;  

1.2.1.6. Medição operacional de gás natural na entrada e na saída das unidades de 

processamento de gás natural;  

1.2.2. Este Regulamento também se aplica à medição operacional de água inerente 

aos processos de produção, injeção, processamento, movimentação, 

acondicionamento ou estocagem de petróleo e gás natural.” 

Desde sua publicação, as instalações produtoras de petróleo e gás natural 

passaram por um longo processo de adaptação à nova regulamentação. O tempo legal dado 

para esta adaptação foi de vinte e quatro meses. O RTM representa um marco regulatório no 

setor de medição de petróleo e gás natural no Brasil.  

Por sua vez, a ANP, acompanhando as concessionárias durante esta adequação ao 

RTM, por meio das inspeções em campo para fins de fiscalização, e considerando a 

descoberta de novas reservas e os avanços tecnológicos, foi verificada a necessidade de 

revisar o conteúdo aproximadamente treze anos após a sua publicação. 

O processo de revisão foi bastante longo, iniciado em 2008 em uma consulta 

pública, passando por diversas reuniões técnicas envolvendo a ANP, o Inmetro e as 

concessionárias interessadas e finalizado apenas em 2013. Conforme explicitado na Nota 

Técnica Conjunta nº 001/2013/ANP/INMETRO, tem-se que: 

“O resultado final da revisão da Portaria Conjunta foi um regulamento que 

possibilita maior controle metrológico legal nos sistemas focados, pois resultará em 

medições com mais exatidão e atendimento aos compromissos dos concessionários 

com participações governamentais sobre a produção e no controle operacional nas 
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atividades de estocagem, transporte, exportação e importação de hidrocarbonetos; 

possibilitando, ainda, o ajuste de exigências que antes eram consideradas 

desproporcionais ou incompatíveis com a realidade operacional das unidades de 

produção.” 

 

A revisão do RTM, publicada através da Resolução Conjunta ANP/Inmetro, de 

junho de 2013, dispõe sobre os requisitos técnicos, construtivos e metrológicos mínimos a 

serem aplicados sobre os sistemas de medição. Isto é, estabelece as exigências mínimas a 

serem cumpridas no projeto, na instalação, na operação, no teste e na manutenção, para que os 

sistemas de medição possam vir a ser aprovados, além de permitirem o seu funcionamento em 

condições normais de operação. Dessa forma, objetiva-se garantir uma correta aferição dos 

volumes produzidos de petróleo e gás natural no Brasil.  

A mudanças principais são em relação a estrutura do documento, que se tornou 

mais organizado e de maior compreensão em relação a primeira publicação; esclarecimentos a 

respeito da competência de cada órgão envolvido (ANP e Inmetro) por meio de uma matriz de 

atribuições; inclusões de novos documentos para a aprovação dos projetos de medição; 

inclusão da obrigatoriedade dos computadores de vazão e novas exigências quanto a 

calibração dos instrumentos de medição quanto à tecnologia de medição e o tipo de medição 

principal.  

O campo de aplicação do RTM foi revisado para: 

“1.2. Campo de Aplicação 

1.2.1. Este Regulamento se aplica ao projeto, instalação e operação de todos os 

sistemas destinados a medir, computar, armazenar e indicar o volume de petróleo e 

gás natural produzidos, injetados, processados, movimentados, acondicionados ou 

estocados que venham a ser utilizados para: 

1.2.1.1. Medição fiscal da produção de petróleo e gás natural na fase de produção 

do campo ou em Testes de Longa Duração; 

1.2.1.2. Medição para apropriação dos volumes produzidos aos poços e ao campo 

produtor; 

1.2.1.3. Medição para controle operacional de fluidos produzidos não classificados 

nos subitens 1.2.1.1 e 1.2.1.2; 

1.2.1.4. Medição operacional para fins de transporte, transferência, 

acondicionamento ou estocagem de petróleo, gás natural, gás natural comprimido e 

gás natural liquefeito; 
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1.2.1.5. Medição para fins de transferência de custódia, exportação e importação de 

petróleo, gás natural e gás natural liquefeito; 

1.2.1.6. Medição operacional de gás natural na entrada e na saída das unidades de 

processamento de gás natural; 

1.2.2. Este Regulamento também se aplica à medição operacional de água inerente 

aos processos de produção, injeção, processamento, movimentação, 

acondicionamento ou estocagem de petróleo e gás natural. 

1.2.3. Este Regulamento não se aplica: 

1.2.3.1. Aos sistemas de medição que, formando parte de instalações de produção, 

armazenamento e transporte, tenham finalidades diversas daquelas descritas no 

subitem 1.2.1; 

1.2.3.2. Aos sistemas de medição do refino de petróleo e medições de derivados 

líquidos de petróleo e gás natural; 

1.2.3.3. Aos sistemas de medição relacionados à distribuição de gás natural 

canalizado; e 

1.2.3.4. Aos sistemas de medição de gás natural veicular.” 

 

Este regulamento técnico ainda discorre sobre os tipos de medição. As diferenças 

entre esses tipos são descritas ao longo do capítulo 3 do RTM: 

 

“3. DEFINIÇÕES (...) 

3.41. Medição Fiscal - Medição do volume de produção fiscalizada efetuada nos 

pontos de medição da produção a que se refere o inciso IV do art. 3º do Decreto nº 

2.705/1998 e inciso X, do art. 2º da Lei nº 12.351/2010. Toda medição utilizada no 

cômputo da totalização das Participações Governamentais, inclusive as medições 

utilizadas no cálculo das Participações Especiais. 

3.42. Medição Fiscal Compartilhada - Medição fiscal dos volumes de produção de 

dois ou mais campos, que se misturam antes do ponto de medição. 

3.43. Medição Operacional - Medição de fluidos 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 transferência de 

custódia. 

3.44. Medição para Apropriação - Medição a ser utilizada para determinar os 

volumes de produção a serem apropriados a cada poço. 

3.45. Medição de Apropriação Contínua da Produção - Medição de apropriação 

realizada por medidor dedicado, cujos resultados são registrados continuamente. 

http://nxt.anp.gov.br/NXT/gateway.dll/leg/decretos/NXT/gateway.dll?f=id$id=Dec%202.705%20-%201998$an=art3
http://nxt.anp.gov.br/NXT/gateway.dll/leg/leis/NXT/gateway.dll?f=id$id=Lei%2012.351%20-%202010$an=art2


24 
 

 

 

3.46. Medição de Transferência de Custódia - Medição do volume de petróleo ou 

gás natural, movimentado com transferência de custódia, nos pontos de entrega e 

recebimento. (...)” 

 

A fiscalização através do RTM é feita principalmente feita pelo Núcleo de 

Fiscalização da Produção de Petróleo e Gás Natural (NFP) da ANP, que tem suas 

competências definidas pela Portaria ANP nº 69/2011. Tem-se que o NFP é responsável por 

fiscalizar os sistemas de medição nas unidades de produção de petróleo e gás natural, 

fiscalizar a movimentação dos hidrocarbonetos produzidos, verificar a integridade dos dados 

de produção, monitorar a queima de gás natural, propor novos regulamentos técnicos e 

procedimentos a serem seguidos. Além disso, ainda deve analisar e emitir pareceres sobre as 

falhas de sistemas de medição, assunto que será abordado nos próximos capítulos. 

2.5 Resoluções complementares ao RTM 

 

Como citado anteriormente, uma das competências do NFP é propor novas 

regulamentações. Assim, a partir da publicação da revisão do RTM, verificou-se também a 

necessidade da publicação de regulamentos técnicos com a finalidade de compor uma 

resolução mais específica sobre determinados assuntos. Dessa forma, foram publicadas 

algumas resoluções, explicitadas a seguir, com o intuito de complementar o RTM. 

2.5.1 Resolução ANP nº 52/2013 

 

A Resolução ANP nº 52, de 26 de dezembro de 2013, que aprova o Regulamento 

Técnico de Implementação de Resultados de Análises Físico Químicas, entrou em vigor 90 

dias após a sua publicação no Diário Oficial da União. Este regulamento técnico 

regulamentou os dispostos nos itens 7.1.10, 7.2.6 e 7.3.18 do RTM, que tratam da 

implementação de resultados de análises de fluidos de medição fiscal, de apropriação e de 

medições fiscais e de apropriação para pequenas acumulações respectivamente. Teve como 

principal motivo o estabelecimento de prazos na análise dos fluidos, validação e 

implementação de resultados das análises físico-químicas, que não eram especificados pelos 

itens citados anteriormente, garantindo a credibilidade das mesmas. 
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Figura 2.2: Implementação do resultado da análise 

 
Fonte: Adaptação de apresentação feita pela ANP (2016) 

O procedimento para a implementação de resultados de análises físico químicas 

deverá ser realizado considerando os expostos a seguir:  

- todo o processo de análise físico química deverá ser feito conforme regulação 

vigente ou mediante aprovação da ANP; 

- a amostragem de fluidos nos pontos de medição fiscal e de apropriação é 

realizada em periodicidade determinada pelo RTM; 

- caso o concessionário verifique a necessidade de executar um processo de 

validação dos resultados das análises, este deverá poderá ser feito mediante a 

aprovação da ANP, através de envio da proposta de metodologia;  

- em caso de aprovação destas metodologias, a validação dos resultados deverá vir 

acompanhada de um Relatório de Avaliação de Análises 

- nos casos em que a implementação de resultados cujo prazo de análise seja 

diário, isto é, seguindo o RTM, esta deverá ser feita no mesmo dia da coleta da 

amostra; e 

- todos os resultados das análises deverão ser implementados, em periodicidade 

definida conforme a regulação vigente e acompanhados de um Boletim de 

Resultado de Análise, com as informações necessárias conforme Resolução ANP 

nº 52/2013. 
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A Figura 2.2 apresentou um resumo de como deve ser feita a implementação dos 

resultados da análise, considerando os dispostos anteriormente pelo RTM e os novos 

procedimentos trazidos pela resolução em questão. 

2.5.2 Resolução ANP nº 18/2014 

A Resolução ANP nº 18, de 27 de março de 2014, um dos principais documentos 

para a resolução deste trabalho, aprova o Regulamento Técnico de Notificação de Falhas de 

Sistemas de Medição de Enquadramento de Petróleo (RT de NFSM). Este regulamento gerou 

diversas mudanças em relação à análise de Notificações de Falha de Sistemas de Medição 

(NFSM), e será apresentado e discutido nos próximos capítulos. 

2.5.3 Resolução ANP nº 65/2014 

A Resolução ANP nº 65, de 10 de dezembro de 2014, que aprova o Regulamento 

Técnico de Envio de Dados de Produção de Petróleo, Gás Natural e Água, teve como objetivo 

estabelecer os prazos e procedimentos que deverão ser observados no envio dos dados e 

informações dos sistemas de medição de produção e movimentação de petróleo, gás natural e 

água, e dá outras providências. Uma das principais vantagens desta resolução é a 

possibilidade de acompanhamento e fiscalização diários da produção registrada nos 

computadores de vazão, minimizando a necessidade de inspeções in loco para fiscalizar estes 

dados. 

A Figura 2.3 mostra o processamento dos dados registrados através do 

computador de vazão. Os dados a serem enviados são: envio de falhas de medição, envio de 

fator de BSW, envio de fator de encolhimento, envio de informações de tancagem, envio de 

teste de poço, pontos de medição para gás diferencial, pontos de medição para gás linear, 

pontos de medição para óleo e registros de alarmes e eventos. 

Estes dados, que passam para a Interação Homem-Máquina (IHM) e são enviados 

para o NFP através do BDP. A totalização dos meses é enviada até o início do mês seguinte 

através do BMP. O concessionário deverá garantir a veracidade dos volumes produzidos e 

medidos bem como a segurança dos dados ao longo de todo o processo, garantindo que estes 

sejam invioláveis. Assim, os dados enviados serão utilizados no cálculo das PG, feito pela 

Superintendência de Participações Governamentais da ANP. 
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Figura 2.3: Dados de Produção de Petróleo e Gás Natural 

 

Fonte: ANP/Nota Técnica Conjunta nº 001/2014/NFP/STI 

A publicação da Resolução ANP nº 65/2014 foi de grande impacto para a medição 

petróleo e gás natural no Brasil. Com a padronização do envio dos dados de produção, através 

formato .XML, foi possível iniciar a validação da produção de petróleo e gás natural mês a 

mês, comparando com os dados enviados no BMP. Dessa forma, é possível detectar 

divergências na produção mensal dos campos, tornando mais ágil o processo de recálculo da 

produção. 

2.5.4 Resolução ANP nº 44/2015 

 

O escoamento multifásico pode ser observado em diversas áreas. No setor de 

petróleo e gás natural pode se dar nos três segmentos nos quais a indústria do petróleo se 

divide, isto é, upstream, midstream e downstream. No primeiro, especificamente, este tipo de 

fluxo é encontrado na perfuração e no escoamento em meios porosos. A medição do 

escoamento multifásico, apesar de ser uma tecnologia já consolidada ao redor do mundo, 

ainda é pouco utilizada no Brasil.  

A Resolução ANP nº 44/2015, publicada em 9 de outubro de 2015, aprovou o 

Regulamento Técnico de Medição de Fluido Multifásico para Apropriação de Petróleo, Gás 
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Natural e Água, anexo a esta resolução. Com a finalidade de complementar o RTM e 

acompanhando os avanços tecnológicos na área de medição, este regulamento técnico 

estabelece os requisitos mínimos para submeter um projeto de medição multifásica para 

apropriação à aprovação da ANP. Definidas as diretrizes básicas para a sua aplicação, a 

tendência atual é aumentar a utilização desta tecnologia no país.  

Figura 2.4: Requisitos mínimos para aprovação de projeto de sistema de medição de fluido 

multifásico para apropriação 

 

Fonte: Adaptação de apresentação da ANP (2016) 

A Figura 2.4 apresenta os requisitos mínimos para a aprovação de um projeto de 

sistema de medição de fluido multifásico para apropriação de petróleo, gás natural e água. Os 

medidores multifásicos possuem uma grande incerteza associada e possuem um range de 

operação bastante restrito. Dessa forma, é necessário a redundância no sistema de medição 

para apropriação, comparando com a medição do separador de teste, no caso da utilização da 

medição multifásica para garantir a confiabilidade dos volumes registrados. Além disso, ainda 

é necessário elaborar um plano de ação, caso alguma variável ultrapasse o limite estabelecido, 

investigando a causa desta ocorrência. 
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É importante observar que a medição multifásica foi aprovada no país somente 

para fins de apropriação da produção. Desta forma, apesar de ser utilizada em outros países 

para fins fiscais, esta tecnologia tem seu uso aprovado apenas para fins de apropriação da 

produção.  

As resoluções publicadas após o RTM, com a finalidade de complementar 

diretrizes pré-estabelecidas, são de fundamental importância para a fiscalização a qual o 

regulamento técnico citado se propõe. Estas estabelecem requisitos que abrangem questões 

essenciais, como o envio de dados, o envio de NFSM, a implementação de dados da análise 

de fluidos bem como a medição de fluido multifásico para apropriação, tecnologia já 

consolidada ao redor do mundo e pouco utilizada no Brasil.  
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 3 A Resolução ANP nº 18/2014 

 

Considerando a necessidade de sempre estar adaptando a regulação no setor de 

petróleo e gás aos avanços tecnológicos da indústria, a partir de diversos estudos entendeu-se 

que o RTM não era suficiente para regulamentar a questão das falhas de sistemas de medição. 

O presente capítulo visa expor o histórico da publicação da Resolução ANP nº 

18/2014, o conteúdo do RT de NFSM, aprovado pela resolução citada, e as consequências 

geradas a partir disso. 

3.1 Anterior à Resolução 

 

A questão das falhas de sistemas de medição possui diretrizes nos artigos 5.4.3 e 

5.4.4 do RTM. 

 
“5.4.3. Procedimentos em Caso de Falha dos Sistemas de Medição 

5.4.3.1. Em um sistema de medição, a falha de sistema ou falha presumida pode ser 

detectada: 

a) Durante a operação, se o sistema apresentar problemas operacionais, fornecer 

resultados errôneos ou forem comprovadas regulagens ou ajustes não autorizados; 

b) Durante a calibração, se o sistema apresentar erros ou variações na calibração 

acima dos limites ou se os instrumentos não puderem ser calibrados. 

5.4.3.2. Quando for detectada uma falha de sistema ou presumida num instrumento, 

o mesmo deve ser retirado de operação e substituído imediatamente. 

5.4.3.3. Em atendimento ao disposto no subitem 5.1, deverá ser elaborado um 

relatório técnico apontando as razões da falha, as consequências potenciais e as 

ações corretivas para continuidade do processo de medição. 

5.4.3.4. A estimativa dos volumes afetados deverá ocorrer conforme especificado 

para cada aplicação: 

A estimativa do volume de produção de petróleo e gás natural ou medição de 

apropriação contínua da produção, entre o momento da falha e o retorno à 

normalidade será estimada com base em metodologia aprovada pela ANP; 
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5.4.3.6. O Agente regulado deve informar à ANP, no prazo de setenta e duas horas, 

da ocorrência ou detecção de uma falha do sistema de medição fiscal ou para 

apropriação da produção, assim como de quaisquer outros incidentes operacionais 

que vierem a causar erro na medição ou quando houver interrupção total ou parcial 

da medição, em padrão definido por este órgão. 

5.4.3.7. Para falha de sistema, a notificação deve incluir uma estimativa dos 

volumes afetados, sugerindo um período representativo para o cálculo, e a previsão 

de retorno à normalidade do sistema de medição. 

5.4.3.8. Para falha presumida, a notificação deve incluir uma estimativa dos 

volumes afetados e a previsão de retorno à normalidade do sistema de medição. 

5.4.3.9. As ocorrências de falha de medição, devidamente documentadas, deverão 

ser armazenadas. 

5.4.4. Em caso de falha de enquadramento do petróleo, o agente regulado deve 

informar a ANP, em padrão definido por esta, dentro de setenta e duas horas da 

ocorrência de falha de enquadramento do petróleo na especificação definida nos 

subitens 7.1.7 e 7.3.15.” 

 

3.2 Histórico da publicação 

 

A ANP enviou o Ofício Circular n° 003/2013/NFP-ANP, solicitando que os 

concessionários apresentassem uma suas considerações sobre a questão de Falhas de Sistemas 

de Medição e de Desenquadramento de Petróleo. Além disso, ainda foi enviado um 

questionário considerando o tema para que fosse possível um estudo maior sobre a questão, 

respondido por aproximadamente 10 operadoras (Alvopetro, BP Energy do Brasil, Cheim 

Petróleo & Gás, Chevron Brasil Upstream Frade Ltda, Petróleo Brasileiro S/A, Petrosynergy 

Ltda., OGX Petróleo e Gás S/A, Shell Brasil Petróleo Ltda., Sonangol Starfish Oil and Gas 

S.A e Statoil Brasil Óleo e Gás Ltda.) e 1 instituto (Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás e 

Biocombustíveis). 

De uma maneira geral, foi questionado sobre os pontos satisfatórios e 

insatisfatórios da regulamentação anterior, prevista pelo RTM, além da necessidade e 

importância do detalhamento na regulamentação sobre falhas de sistemas de medição e de 



32 
 

 

 

desenquadramento de petróleo, e os benefícios que estas poderiam possibilitar. Os principais 

pontos discutidos e analisados pela ANP através do questionário foram: 

- necessidade e importância da regulamentação da questão das falhas e 

desenquadramento de petróleo: na ocasião, todas as operadoras entenderam ser 

fundamental a regulamentação da notificação de falhas de sistema de medição de 

petróleo e gás natural, definindo critérios claros e objetivos para a caracterização 

das mesmas e os procedimentos a serem tomados; 

- benefícios esperados: De uma maneira geral, as empresas que enviaram 

respostas opinaram que a padronização proveniente da regulamentação reduziria 

as dúvidas e questionamentos a respeito do assunto em questão além de agilizar e 

aumentar a transparência do processo; 

- novo tipo de falha: Foi sugerido a inclusão de “falha no arquivo .XML” (falha 

no envio dos volumes de medição de petróleo e gás natural), que não era prevista 

anteriormente pelo RTM; 

- metodologias pré-definidas: A percepção das operadoras foi de que era 

necessário preestabelecer metodologia de estimativa dos volumes produzidos para 

alguns casos típicos de falhas de medição por entender que geraria uma maior 

rapidez na aprovação das notificações enviadas, facilitando o fechamento do BMP 

e consequentemente o pagamento das PG, além de evitar divergência entre o 

volume medido e o estimado, reduzindo prejuízo na medição; 

- padrão na notificação: concordou-se com as operadoras no ponto que a 

existência de um padrão de relatório evitará problemas na interpretação das 

informações por parte da ANP, e ainda que o padrão da notificação de evento de 

falha pode contar as informações do relatório; e 

- gestão de eventos de falha: somente duas operadoras responderam que realizam 

uma gestão dos eventos ocorridos, o que é preocupante visto que o número de 

eventos de falha crescia consideravelmente. Os ganhos desta prática poderiam 

possibilitar a ausência de repetição de falhas já ocorridas para um mesmo cenário, 

a redução do tempo de resposta, a redução do número de notificações enviadas e 

não aprovadas e uma melhor atuação preventiva. 
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O envio do questionário foi fundamental para conhecer o posicionamento das 

operadoras sobre a questão, além de ter sido possível reconhecer a importância da publicação 

de uma resolução específica para o setor de medição da indústria de petróleo e gás natural. 

Ainda em 2013, foi realizada uma reunião na ANP para que fossem discutidas as respostas ao 

questionário, comunicando aos concessionários que seria elaborada, por parte da Agência, a 

minuta da resolução. 

A partir disso, foi elaborada esta minuta, assim como a Nota Técnica nº 

103/2013/NFP, enviada para aprovação da Diretoria da ANP. Posteriormente, a minuta foi 

aprovada na Reunião de Diretoria nº 1260, de 27/11/2013 e colocada para consulta pública 

realizada no período de 09/12/2013 a 07/01/2014, para fins de apreciação da proposta de 

minuta de resolução. A partir daí, em janeiro de 2014, foi realizada uma audiência pública, 

comentando e aceitando, ou não, os questionamentos levantados pelos operadores durante a 

consulta pública. 

A aprovação da minuta foi realizada pela Diretoria Colegiada da ANP em 19 de 

março de 2014, através da Resolução de Diretoria n° 219/2014, assinada em 27 de março de 

2014 e publicada no Diário Oficial da União em 1° de abril de 2014. Conforme a publicação, 

a resolução aprovada, a Resolução nº 18/2014, entrou em vigor 90 dias após a sua publicação 

no Diário Oficial da União, no final de junho de 2014. 

3.3 A Resolução ANP n° 18/2014 

 

Objetivo da resolução: Aprovar o RT de NFSM, que regulamenta o disposto nos 

itens 5.4.3 e 5.4.4 do RTM, aprovado pela Resolução Conjunta ANP/Inmetro nº 1/2013. 

“(...) Art. 1º Aprovar o Regulamento Técnico de Notificação de Falhas de Sistemas 

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

anexo à presente Resolução, o qual estabelece os prazos e procedimentos que 

deverão ser observados na comunicação de eventos de falhas de sistemas de 

medição de petróleo e gás natural e falhas de enquadramento de petróleo, e dá 

outras providências. 

Art. 2º Estabelecer que o não cumprimento das disposições contidas na presente 

Resolução sujeitará o infrator às penalidades previstas na Lei nº 9.847, de 26 de 

outubro de 1999, e em legislação complementar. 
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Art. 3º Estabelecer que os casos omissos, bem como as disposições complementares 

que se fizerem necessárias, serão resolvidos pela ANP. 

Art. 4º Esta Resolução entrará em vigor 90 (noventa) dias após a sua publicação no 

Diário Oficial da União. “ 

3.4 Regulamento Técnico de Notificação de Falhas de Sistemas de Medição de Petróleo e 

Gás Natural e Falhas de Enquadramento do Petróleo 

 

Diante da necessidade de uma exposta pelos concessionários através do 

questionário, a publicação de um documento próprio relacionado às falhas de medição e 

enquadramento de petróleo, foi elaborado o RT de NFSM. O objetivo deste é regulamentar os 

expostos nos itens 5.4.3 e 5.4.4 do RTM, estabelecendo os prazos e procedimentos a serem 

adotados. 

3.4.1 Classificação das NFSM 

 

O regulamento técnico estabeleceu 5 tipos de classificações de notificações 

possíveis: inicial, intermediária, final, retificação e complemento. Conforme o regulamento 

publicado, temos que: 

- Inicial: Ocorre nos casos em que a falha é declarada antes que a mesma possa ser 

corrigida, respeitado o prazo legal de envio à ANP. 

- Intermediária: Ocorre nos casos onde o mês se encerra, e o evento de falha 

persiste. 

- Final: Ocorre nos casos em que a falha é declarada após a sua correção, 

respeitado o prazo legal de envio à ANP, ou àquela enviada após retorno à 

normalidade do evento de falha. 

- Retificação: É aquela enviada para retificação de outra notificação de evento de 

falha enviada anteriormente, independentemente de sua classificação original. 

- Complemento: É aquela enviada para complementação de outra notificação de 

evento de falha enviada anteriormente, independentemente de sua classificação 

original. 
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O tipo de notificação deve considerar a fase em que o evento de falha se encontra 

e a finalidade do envio da notificação em questão. 

3.4.2 Classificação dos eventos de falha 

 

A classificação dos eventos de falha, fundamental para facilitar o processo de 

análise das NFSM, foi definida através do RT de NFSM, conforme explicitado abaixo: 

- Erro de configuração: evento de falha a ser declarado caso seja 

detectada configuração errônea dos computadores de vazão ou 

medidores; 

- Impossibilidade de calibração: evento de falha a ser declarado quando 

não for possível realizar calibração do medidor sem antes fazer a 

manutenção do mesmo; 

- Diferença elevada entre calibrações: evento de falha a ser declarado 

quando os limites entre os fatores de calibração do medidor forem 

superiores ao estabelecido no RTM; 

- Ausência de Medição: evento de falha a ser declarado em caso de perda 

de comunicação ou outra situação onde não ocorra medição através do 

ponto de medição por algum período ao longo do dia de produção; 

- BSW superior ao autorizado: evento de falha a ser declarado quando o 

BSW médio do dia, utilizado nas medições fiscais para determinação do 

volume líquido de petróleo, for superior ao autorizado pela ANP. O 

BSW é um indicador que representa a quantidade de água e sedimentos 

presentes no petróleo e é medido através de uma pequena amostra do 

petróleo produzido e representado como uma porcentagem do volume 

produzido; 

- Falha no arquivo XML: evento de falha a ser declarada quando o 

arquivo XML contendo os dados de produção de algum ponto de 

medição tenha sido enviado para ANP com informações incorretas, ou 

haja falha comprovada nos sistemas informatizados que atuam na 

geração ou transmissão dos arquivos XML que impossibilite o envio dos 

dados de produção; 

- Outras: demais eventos de falhas não enquadrados nos itens acima. 
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3.4.3 Envio das NFSM 

 

As notificações devem ser enviadas por WebService em formato .XML, atendendo 

os requisitos mínimos de segurança da informação exigidos pela ANP. Anteriormente, as 

notificações eram enviadas somente por e-mail, o que possibilitava a perda de arquivos e não 

garantia a segurança da informação em relação aos dados enviados. 

3.4.4 Metodologias de estimativa de volumes 

 

A previsão de diversas metodologias de estimativas de volumes de produção foi, 

sem dúvidas, um dos maiores incentivadores da elaboração do RT de NFSM. Anteriormente, 

as metodologias de estimativas eram as mais variadas possíveis, o que dificultava a 

fiscalização dos volumes de produção. O estabelecimento de metodologias padrões facilita a 

análise e consequentemente a aprovação das NFSM enviadas, o que possibilita mais 

rapidamente o pagamento das PG. 

3.4.4.1 Considerando o tempo em falha nos últimos 30 dias 

 

As estimativas que consideram o tempo em falha nos últimos 30 dias, isto é, 

considerando o tempo em falha de todos os eventos de falha ocorridos nesse período. Isto 

quer dizer que a totalização das horas em falha para a escolha da estimativa adequada deverá 

considerar a duração de todos os eventos de falha ocorridos nos últimos 30 dias. 

Para sistemas de medição fiscal de petróleo e gás natural, a metodologia de 

estimativa adotada deverá considerar o maior volume declarado dos últimos 3, 30 ou 90 dias 

de produção, a depender do tempo em falha nos últimos 30 dias. Para os pontos de medição 

ficais que contribuem negativamente no cálculo da produção de petróleo ou gás natural, como 

pontos de injeção de gás ou de importação, deverá ser considerado o menor volume declarado 

nos últimos 3, 30 ou 90 dias de produção, também a depender do tempo em falha nos últimos 

30 dias. 

Para sistemas de medição de apropriação contínua, a metodologia de estimativa 

adotada deverá considerar a média dos volumes declarado dos últimos 3, 30 ou 90 dias de 

produção, a depender do tempo em falha nos últimos 30 dias. 
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Para sistemas de medição fiscal de petróleo e gás natural, a metodologia de 

estimativa adotada deverá considerar o maior volume declarado dos últimos 3, 30 ou 90 dias 

de produção, a depender do tempo em falha nos últimos 30 dias. 

Este tipo de metodologia, resumido na Figura 3.1, é o mais utilizado para os casos 

de ausência de medição e medição incorreta. Ao considerar o tempo total em falha nos 

últimos dias para o cálculo da metodologia de estimativa, a ANP uniformiza e cria um padrão 

para as metodologias de estimativa, bastante necessário, haja vista que anteriormente isto 

ficava a critério do concessionário. 

Figura 3.1: Estimativas considerando o tempo em falha 

 

Fonte: Adaptação de apresentação feita pela ANP (2016) 

 

3.4.4.2 Estimativa por balanço volumétrico: 

 

Em casos de eventos de falhas de sistemas de medição fiscal de petróleo e gás 

natural onde for possível estimar o volume através de balanço volumétrico composto por 

pontos de medição operacionais, de apropriação ou fiscais, a estimativa deve ser feita levando 

em consideração a incerteza das medições operacionais, como segue: 

EPMF = ProdPMO+U(ProdPMO) – ProdPMF 
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Para medição fiscal de gás natural, quando não houver medição operacional 

disponível para efetuar o balanço nos termos de 7.1.2.1, deverá ser utilizado o cômputo da 

produção através da RGO dos poços da instalação, desde que estas RGO se mostrem estáveis. 

Desta maneira a estimativa de volume será: 

EPMF = ProdRGO*1,03 – ProdPMF 

Este tipo de metodologia é mais utilizado para pontos de medição fiscais de 

queima de gás natural, visto que a necessidade da queima de gás natural depende da produção 

diária da instalação. 

3.4.4.3 Diferença Elevada entre Calibrações 

 

A garantia de bom funcionamento do sistema de medição se dá através de 

calibrações periódicas dos equipamentos envolvidos. Segundo o Vocabulário Internacional de 

Metrologia, a calibração é uma comparação de valores indicados por um instrumento de 

medição qualquer com valores conhecidos, estabelecidos, em geral, por padrões. Esse 

processo, se realizado com frequência, reduz a variação das especificações técnicas dos 

produtos e evita falhas no instrumento. 

No Brasil, a periodicidade entre calibrações é definida pelo RTM, atendendo a 

regulação metrológica vigente, podendo ser estendida ou reduzida pela ANP. A cada 

calibração, é imprescindível a emissão de um certificado de calibração, que deve conter 

informações como o método utilizado para realizar a calibração, quem realizou a calibração, 

os parâmetros utilizados para a realização das corridas, pressão e temperatura, além de 

propriedades do fluido durante a operação (densidade, viscosidade ou massa específica) e o 

fator de calibração encontrado. O não atendimento destes procedimentos pode acarretar ao 

concessionário a aplicação de penalidades. 

As falhas do tipo diferença elevada entre calibrações se dão quando o fator de 

calibração do medidor apresenta uma variação superior a 0,25% em relação a última 

calibração realizada, haja vista que uma variação superior a este limite estabelecido gera uma 

incerteza associada ao processo. Esta variação pode ocorrer gerando um Fator de Calibração 

Novo (FCN) maior ou menor que o Fator de Calibração Antigo (FCO), o que deverá gerar a 

necessidade de um processo de recálculo da produção, a ser discutido no fim do presente 
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capítulo, que pode gerar débito ou crédito para o concessionário, considerando o pagamento 

das PG, na correção dos volumes. A figura 3.2 mostra o processo a ser realizado conforme o 

RT de NFSM. 

Figura 3.2: Estimativa devido a Diferença Elevada entre Calibrações 

 

Fonte: Adaptação de apresentação feita pela ANP 

É importante notar que, para a correção nos casos em que o FCN < FCO, a 

correção deverá ser aprovada pela ANP, considerando o exposto no item 7.1.4.2, devendo ser 

enviado à agência documentos como os certificados de calibração referente ao FCN e ao FCO 

e os boletins diários de produção. Além disso, também deverá ser enviado uma tabela 

consolidando os volumes do tipo de fluido envolvido, medido por dia e por ponto de medição 

no período entre as calibrações, que também deverá ser enviado via arquivo XML para fins de 

validação da produção. 

3.4.4.4 Medição Corrigida 

 

Conforme o subitem 7.1.3, a estimativa por medição corrigida é realizada quando 

é possível determinar a incerteza na medição, e essa incerteza ultrapassa a incerteza máxima 

estabelecida. Dessa forma, os volumes deverão ser corrigidos baseados na incerteza adicional, 

isto é, na diferença entre a incerteza na medição e o limite estabelecido. Esta metodologia não 

é aplicada com frequência. 
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3.4.4.5 Procedimento durante calibrações 

 

Esta metodologia deverá ser utilizada sempre que houver necessidade de 

calibração dos instrumentos de temperatura e pressão associados aos medidores e a retirada 

destes instrumentos for superior a 48 horas. A figura 3.3 apresenta o procedimento a ser 

realizado durante calibrações. O primeiro e o segundo fluxogramas apresentam o que deverá 

ser feito durante a calibração dos instrumentos secundários de medição (pressão e 

temperatura). O terceiro fluxograma apresenta o procedimento a ser adotado caso estes 

instrumentos estejam associados a um medidor ultrassônico de queima de gás natural. 

Figura 3.3: Procedimento durante calibrações 

Fonte: Adaptação de apresentação feita pela ANP 

3.4.4.6 Outras Metodologias 

 

O RT de NFSM ainda prevê a utilização de outras metodologias caso não seja 

possível a aplicação das metodologias explicitadas acima, tanto para os diferentes tipos de 

medição (fiscal, de apropriação contínua ou operacional de queima de gás natural), quanto 

para as diferentes localidades dos medidores fiscais na planta (exportação, importação, 

combustível, injeção, entre outros). Isto é previsto, através do item 7.6, enviando uma 

justificativa demonstrando essa inviabilidade técnica. Nesses casos, o concessionário poderá 

propor uma nova metodologia de estimativa, que terá sua aprovação mediante análise da 

ANP.  
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Além disso, caso a ANP identifique indícios de que os volumes estimados pelas 

metodologias previstas sejam inferiores aos volumes produzidos de petróleo e gás natural, 

esta poderá adotar outros prazos e estimativas a serem adotados, conforme o item 7.8 do 

regulamento em questão. 

3.4.5 Tempo de permanência em falha 

 

Um dos pontos mais relevantes trazidos pela Resolução ANP nº 18/2014 trata 

sobre a permanência do tempo em falha. Anteriormente a sua publicação, o tempo máximo de 

permanência em falha não era limitado, o que era bastante prejudicial para fins de medição de 

petróleo e gás natural, que busca a correta aferição dos volumes produzidos. Considerando 

isto, a determinação desse tempo máximo foi fundamental e trouxe diversos benefícios como 

uma preocupação maior com a detecção das falhas e a resolução das mesmas.  

Com a resolução em questão, foi determinado que o tempo de permanência em 

falha dos sistemas de medição fiscal e de apropriação de petróleo e gás natural e de medição 

operacional do gás natural queimado/ventilado deverão ter duração máxima de 240 horas nos 

últimos 30 dias. Caso essas horas sejam superadas, deve-se interromper a utilização do ponto 

de medição em falha. 

A interrupção da utilização de um ponto de medição poderá causar até a 

interrupção da produção da instalação, o que seria bastante prejudicial considerando todos os 

custos envolvidos na exploração do petróleo e gás natural. Para que isso não ocorra, o 

concessionário poderá enviar uma solicitação de autorização para operar nestas condições. 

Nesta solicitação deverá constar um plano de ação, informações como as providências 

adotadas para resolução do problema detectado, justificativas para a permanência em falha, a 

metodologia de estimativa a ser adotada, entre outras informações, conforme previsto no item 

8 do RT de NFSM, exposto abaixo: 

“(...) 8. Tempo de Permanência em Evento de Falha 

8.1 Em casos de eventos de falhas de sistemas de medição fiscal e de apropriação 

de petróleo e gás natural que tiverem duração superior a 240 (duzentos e quarenta) 

horas, deve-se interromper a utilização do ponto de medição em falha. 

8.2 Em casos de eventos de falhas de sistemas de medição operacional do gás 

natural queimado/ventilado que tiverem duração superior a 240 (duzentos e 
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quarenta) horas, deve-se interromper a utilização do ponto de medição em falha. 

8.3 Na hipótese de ocorrência de falhas de medição fiscal e de apropriação de 

petróleo e gás natural, bem como de medição operacional do gás natural 

queimado/ventilado, que tiverem duração superior a 240 (duzentos e quarenta) 

horas, sem prejuízo do disposto nos itens 8.1 e 8.2, o agente regulado poderá, em 

caráter excepcional, encaminhar solicitação de autorização para permanência em 

operação do ponto de medição em falha, a qual deverá estar acompanhada de um 

plano de ação contendo, no mínimo, justificativas para permanência em falha, um 

cronograma indicando todas as etapas para solução do problema e a previsão de 

retorno à normalidade. 

8.3.1 A solicitação de que trata o item anterior, a critério da ANP, poderá resultar 

em autorização de caráter precário, com prazo determinado, a qual conterá as 

condicionantes mínimas a serem respeitadas durante o período autorizado, 

incluindo a metodologia a ser aplicada para estimativa dos volumes medidos, 

respeitado o disposto no item 7.8 deste Regulamento. (...)” 

Figura 3.4: Procedimentos adotados pelos concessionários em caso de operação em falha 

acima de 240 horas nos últimos 30 dias 

 

Fonte: Adaptação de apresentação feita pela ANP (2016) 

As informações solicitadas pelo item 8.3 são fundamentais para a análise da 

autorização da operação do ponto de medição acima de 240 horas em falha. Conforme o 

exposto acima, tem-se que a solicitação enviada pelo operador deverá ainda ser aprovada pela 

ANP. Dessa forma, é fundamental o envio da mesma considerando o tempo total em falha nos 

últimos 30 dias para que seja possível a análise do caso e, caso necessário, a revisão do plano 

de ação encaminhado. A Figura 3.4 resumiu o procedimento a ser feito pelo operador. 
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3.4.6 Gestão de Eventos de Falha de Medição 

 

Através do questionário enviado às operadoras durante o estudo anterior à 

publicação da Resolução ANP nº 18/2014, percebeu-se que, de uma maneira geral, as 

operadoras não realizavam uma gestão dos eventos de falha ocorridos e não mantinham um 

histórico das falhas ocorridas até então. Com o grande crescimento do envio das notificações 

de falha, é imprescindível que sejam realizadas ações com a finalidade de diminuir as falhas 

de medição.  

Estas questões envolvendo a gestão de eventos de falha de medição e o aumento 

das NFSM recebidas pela ANP, serão discutidas no próximo capítulo. 

3.5 Recálculo da Produção 

 

Uma das principais consequências da ocorrência de eventos de falha de medição e 

desenquadramento de petróleo é que a ocorrência destes pode gerar dificuldades no envio 

correto do BMP, interferindo diretamente no fechamento e na validação da produção das 

instalações e consequentemente dos campos de petróleo e gás natural. Isto ocorre, pois, os 

eventos de falha de medição podem afetar a medição de um ou mais dias, prejudicando o 

fechamento da produção diária e mensal. 

Caso a falha de medição seja encontrada somente após o fechamento do BMP, 

isto é, após a totalização da produção mensal, é necessário a abertura de um processo de 

recálculo da produção. Este recálculo servirá para ajustar a produção, informada 

erroneamente, recalculando a produção devido a divergência entre o computador de vazão e o 

BDP ou entre a totalização dos boletins diários de produção e o BMP. Posteriormente, este 

processo servirá para recalcular o valor correto das PG a serem pagas e recebidas pelas partes 

envolvidas. 

Além disso, caso essa divergência seja apontada pela ANP, durante a validação da 

produção, e não pelo concessionário, através de correspondências, o concessionário ainda está 

sujeito às penalidades previstas pela Lei nº 9.847/99, que dispõe sobre a fiscalização das 

atividades relativas ao abastecimento nacional de combustíveis, estabelece sanções 

administrativas e dá outras providências. Este processo de autuação é descrito na Figura 3.5.  
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Figura 3.5: Procedimentos em caso de detecção de divergência entre o CV e o BDP 

 

Fonte: Adaptação de apresentação feita pela ANP (2016) 

A não-conformidade, evento passível de autuação, pode ter 3 status: aberta (não 

cumprimento da regulamentação), fechada (não cumprimento da regulamentação previamente 

identificada, tratada e eliminada) e cancelada (não-conformidade inexistente). Desta forma, a 

autuação e aplicação de multa só é definitiva após desdobramentos técnicos e jurídicos 

(podendo passar por julgamento), caso pertinentes. 
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4 Notificações de Falha de Sistemas de Medição 

 

Como diversos equipamentos da Indústria de Petróleo e Gás Natural, os sistemas 

de medição de petróleo e gás natural são equipamentos suscetíveis a danos e falhas. Quando 

isso ocorre, é necessário comunicar a ANP do ocorrido, de acordo com a resolução vigente, 

explicitada nos capítulos anteriores. O presente capítulo visa realizar uma análise histórica e 

quantitativa dessa comunicação, realizada através das Notificações de Falha de Sistemas de 

Medição (NFSM). 

De acordo com o RTM, a definição de sistemas de medição é: 

“(...) 3.66. Sistema de Medição - Conjunto de um ou mais instrumentos de medição 

e frequentemente outros dispositivos, montado e adaptado para fornecer 

informações destinadas à obtenção dos valores medidos, dentro de intervalos 

especificados para grandezas de tipos especificados. O sistema de medição de 

petróleo e gás natural inclui o medidor propriamente dito, e todos os dispositivos 

auxiliares e adicionais, e instrumentos de medição associados, aplicados a um 

ponto de medição. (...)” 

Um sistema de medição deve conter um medidor com tecnologia aprovada para o 

tipo de fluido a ser medido. Além disso, também são necessários sensores de pressão e 

temperatura para que posteriormente o volume registrado seja corrigido para as condições 

padrões de temperatura e pressão definidas pelo RTM, de 20°C e 0,101325 MPa. A Figura 4.1 

apresenta um exemplo de sistema de medição de petróleo. 

Considerando a importância da medição correta de volumes de produção de 

petróleo e gás natural, que afetam diretamente o pagamento das PG, é fundamental um maior 

controle sobre as falhas de medição. É necessário verificar se os volumes estimados não 

subestimam os volumes efetivamente produzidos, que impactaria diretamente na totalização 

da produção. Dessa forma, a ferramenta das NFSM busca garantir a fiscalização destes 

volumes.  

4.1 O Processo de Envio das NFSM 

 

O processo de envio sofreu poucas alterações devido as mudanças na legislação. 

Anteriormente, o envio era feito através de carta ou e-mail para a ANP, podendo haver anexos 
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a estes contendo mais informações a respeito da falha comunicada. Atualmente, o envio é 

efetuado através do carregamento de arquivos .XML, conforme Resolução ANP nº 18/2014 e 

pela Resolução ANP nº 65/2014.   

Figura 4.1. Sistema de Medição de Petróleo 

 
Fonte: Adaptação de apresentação feita pela ANP (2016) 

 

Por outro lado, as mudanças na legislação causaram grande impacto sobre as 

informações solicitadas no ato de comunicação das NFSM. Apesar de já serem previstas 

desde a primeira versão do RTM, publicado através da Portaria Conjunta ANP/Inmetro nº 

1/2000, a comunicação das mesmas era abordada de forma bastante superficial, conforme a 

citação abaixo. 

“10. PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS [...] 

10.1.1 A falha real ou presumida de um sistema de medição pode ser detectada: 

10.1.1.1 Durante a operação, se o sistema apresentar problemas operacionais ou 

fornecer resultados errôneos ou forem comprovadas regulagens ou ajustes não 

autorizados; 

10.1.1.2 Durante a calibração, se o sistema apresentar erros ou variações na 
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calibração acima dos limites ou se os instrumentos não puderem ser calibrados. 

10.1.2. Quando for detectada uma falha num medidor, o mesmo deve ser retirado de 

operação para regulagem ou ajuste e calibração e substituído por outro calibrado. 

A produção, entre o momento da falha e a saída de operação, será estimada com 

base na produção média horária antes da falha. Quando a falha for detectada 

durante a calibração periódica, a produção afetada é considerada a produção 

desde a calibração precedente ou durante os 21 dias imediatamente anteriores à 

calibração. 

10.1.3 A ANP deve ser notificada, por escrito, dentro de 48 horas, da ocorrência de 

uma falha no sistema de medição fiscal da produção, assim como de quaisquer 

outros incidentes operacionais que vierem a causar erro na medição ou quando 

houver interrupção total ou parcial da medição. A notificação deve incluir uma 

estimativa dos volumes afetados. (...)” 

A respeito do exposto acima, é importante observar que: 

- já havia a distinção entre falha real e falha presumida; 

- em caso de falha, era necessário a retirada de operação do medidor; 

- a comunicação deveria ser feita em 48 horas; 

- poucas exigências relacionadas aos dados a serem enviados; 

- ausência da exigência do relatório utilizado atualmente, a “Notificação de Falha 

de Sistema de Medição”. 

O padrão de envio das NFSM foi definido a partir do Ofício nº 182/2011/NFP-

ANP, que contém o padrão de NFSM em anexo. Este padrão solicita informações como: 

identificação, tipo de notificação, notificação relacionada, bacia, campo, instalação, TAG do 

ponto de medição, equipamento, número de série, data de ocorrência, de detecção e retorno à 

normalidade da falha, previsão de retorno à normalidade, tipo de falha, descrição do evento, 

ações tomadas, metodologia de estimativa, tabela constando os BSW fiscal e máximo (%) por 

dia, volume declarado (petróleo em m³, gás natural em 10³m³) por dia, fator de calibração e 

certificado de calibração para a calibração anterior e atual, data da notificação e responsável 

pela notificação. 
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Figura 4.2. Formato da NFSM conforme Ofício nº 182/2011/NFP-

ANP

Fonte: Ofício nº 182/2011/NFP-ANP 
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Este formato, observado na Figura 4.2, sofreu poucas alterações até os dias de 

hoje, mesmo com a alteração do envio para o formato XML. Os dados a respeito da bacia e do 

campo onde ocorreu a falha não são mais necessários visto que o sistema traz essas 

informações a partir do código de cadastro das instalações e a data do relatório foi substituída 

pela data de carregamento do arquivo. 

4.2 Histórico do envio das NFSM 

Mesmo previstas desde 2000, as notificações de falha só começaram a ser 

emitidas de fato em 2007. Desde então, pode-se notar o grande aumento na totalização de 

notificações recebidas pela Agência. Este aumento pode ser observado pela Figura 4.3. 

Figura 4.3: Número de Notificações x Ano 

Fonte: Adaptação de apresentação feita pela ANP 

Conforme a Figura 4.2, é de fácil percepção que o envio de NFSM se intensificou 

consideravelmente em 2011, notado ainda mais nos anos posteriores. As principais mudanças 

que afetaram o crescimento da emissão das notificações podem ser observadas abaixo: 

- 2009: Início das fiscalizações onshore e offshore por parte dos servidores da 

Agência;  

- segundo semestre de 2011: Início do envio diário da produção de petróleo e gás 

natural; 

- segundo semestre de 2014: Entrada em vigor da Resolução ANP nº 18/2014; 

- início de 2015: Entrada em vigor da Resolução ANP nº 65/2014; 

- segundo semestre de 2015: Início da automatização da validação da produção por 

parte da ANP; 
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- entrada em produção de novas instalações, aumentando o número de pontos de 

medição a serem fiscalizados. 

Observa-se que o início do envio diário da produção de petróleo e gás natural foi 

de grande impacto para o envio de notificações. Diante da necessidade de enviar diariamente 

os volumes registrados, tem-se um controle maior sobre a produção e, dessa forma, é possível 

detectar a ocorrência de falha, como a medição incorreta ou ausência de medição mais 

facilmente por parte da ANP. Com o intuito de obter resultados mais representativos será feita 

uma discriminação das NFSM que representam de fato a falha impactante nos resultados, 

estas serão chamadas de Eventos.  

O número de eventos ocorridos será considerado igual ao número de NFSM 

denominadas “finais”, uma vez que as falhas devem ser finalizadas. No entanto, esse número 

é aproximado visto que podem haver notificações que informam falhas relativas a anos 

anteriores, considerando que o prazo de envio de uma notificação é de 72 horas da detecção 

do evento. Desta maneira não serão classificadas como eventos as notificações retificadoras, 

complementares, intermediárias e iniciais. 

Figura 4.4: NFSM por mês em 2014      

 
Fonte: Adaptado de apresentação feita pela ANP (2016) 

O impacto da publicação da Resolução ANP nº 18/2014, que entrou em vigor no 

final de junho de 2014, pode ser observado a partir da análise das figuras 4.4 e 4.5. A Figura 

4.3 traz o número de notificações recebidas por mês no ano de entrada em vigor da resolução 

em questão: 
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Pode-se notar uma pequena diminuição em relação ao envio: média do 1º 

semestre igual a 370,8 NFSM enviadas e 366,0 NFSM enviadas. É importante ressaltar que, a 

partir da publicação da resolução específica, tem-se a necessidade de solucionar os problemas 

relacionados às falhas de medição em até 240 horas para que não seja necessária a interrupção 

do ponto de medição. Como consequência, diante da necessidade de emissão de notificação 

de caráter final, esperava-se que o número de notificações emitidas aumentasse, o que não é 

observado em 2014.  

Por si só, considerando que a diminuição no envio é muito pequena, isso não 

justifica uma melhora a partir da publicação da resolução, uma vez que as notificações 

emitidas em dezembro representam a segunda maior totalização do ano. No entanto, 

considerando o critério definido para “eventos de falha”, tem-se a Figura 4.5: 

Figura 4.5: Eventos de falha por mês em 2014 

 
Fonte: Adaptação de apresentação feita pela ANP (2016) 

Nota-se um aumento da quantidade de eventos notificados por semestre: média 

mensal do 1º semestre de 244,7 eventos e média mensal do 2º semestre de 258,7 eventos. Isso 

mostra que a mudança ocorrida no meio do ano de 2014 tornou as notificações de falhas uma 

ferramenta mais eficaz, visto que foi possível emitir menos notificações para comunicar mais 

eventos de falha. 

4.3 Últimos anos 

Nos últimos anos, o aumento na emissão de notificações deu-se principalmente 

pela chegada de novas instalações, a necessidade de envio de NFSM para pontos de medição 

operacionais e de apropriação contínua (a partir da Resolução ANP nº 18/2014) e da validação 
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automatizada da produção de petróleo e gás natural por parte da ANP. A Figura 4.6 compara 

as NFSM recebidas em 2014, 2015 e 2016 por tipo de falha. 

Percebe-se o aumento de todos os eventos de falha, menos falha no arquivo XML, 

que começaram a ser emitidas como outras por causa do sistema interno da ANP. Além disso, 

novas falhas começaram a ocorrer por conta desse sistema interno, como por exemplo a falha 

no envio do arquivo XML de BSW, que pode afetar a correção do volume bruto corrigido 

para volume líquido de petróleo. 

Figura 4.6: Comparação dos últimos anos por tipo de falha 

Fonte: Adaptação de apresentação feita pela ANP 

A comparação por tipo de notificação nos anos de 2014, 2015 e 2016 pode ser 

observada na Figura 4.7. Novamente, tem-se o aumento de todos os tipos de notificação, 

menos do tipo complemento, que começou a ser emitida como retificação por conta do 

sistema interno da ANP. Além disso, com a validação da produção de petróleo e gás natural 

através desse sistema, houve um considerável aumento nas notificações do tipo retificação 

dada a facilidade de comparar o somatório dos volumes diários de produção com o BMP 

enviado pelos concessionários. 
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Figura 4.7: Comparação dos últimos anos por tipo de notificação 

Fonte: Adaptação de apresentação feita pela ANP 

 

4.4 Possíveis procedimentos para a diminuição de falhas 

 

Para a diminuição de falhas de sistemas de medição e desenquadramento de 

petróleo: 

- melhorias nos processos de envio e carregamento do XML; 

- melhorias nos processos de tratamento do óleo das unidades; 

- implementação de rotinas de controle operação mais eficazes; 

- manutenção e reparo constantes nos equipamentos. 

 

4.5 Possíveis procedimentos para a diminuição na emissão de NFSM 

 

Para a diminuição no carregamento das NFSM: 

- atentar para a metodologia utilizada, considerando o tipo de medição (fiscal, 

operacional e apropriação contínua) para que não haja necessidade de retificar a 

metodologia informada 

- atentar para a metodologia utilizada, para as medições fiscais, considerando o 

balanço volumétrico da unidade (volumes podem entrar somando ou subtraindo 

no cálculo do volume fiscal produzido) 

- revisar o conteúdo da notificação 

- treinamento do pessoal quanto a regulação vigente 
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- enviar retificações quando as informações a serem retificadas afetarem o volume 

declarado (metodologia de estimativa, BSW médio do dia, horas em falha nos 

últimos 30 dias, etc.) 

 

4.6 Análise da Gestão de Eventos de Falha 

 

Conforme o RT de NFSM, tem-se que: 

“11. Gestão de Eventos de Falha 

11.1 O agente regulado deve aplicar um modelo de sistema de gestão de forma a 

reduzir a probabilidade de ocorrência de falhas, bem como tomar ações visando 

evitar a repetição de falhas já ocorridas para um mesmo cenário. 

11.2 Deve ser enviado para a ANP, até o dia 31 de março de cada ano, um relatório 

contendo o resultado da aplicação do modelo de sistema de gestão dos eventos de 

falha, analisando todos os eventos de falhas ocorridos no período de 1º de janeiro a 

31 de dezembro do ano anterior 

11.2.1 O relatório de análise dos eventos de falhas deve conter no mínimo: 

a) número dos eventos de falhas por instalação, por fluido e ponto de medição, 

durante cada mês e no ano; 

b) tempo médio entre falhas e tempo médio em falha, por instalação, por fluido e 

por ponto de medição, durante cada mês e no ano; 

c) principal tipo de evento ocorrido nos diferentes pontos de medição por 

instalação; e 

d) ações realizadas e planejadas para a mitigação dos principais eventos de 

falhas.” 

 

Para a possível comparação entre os relatórios de diferentes concessionários no 

futuro, é importante que alguns critérios sejam melhores elaborados. Entende-se que as 

informações constantes na citação acima não são suficientes para uma comparação fidedigna 

entre as operadoras, visto que existem operadoras de pequeno, médio e grande porte. Da 

forma exposta, torna-se difícil comparar operadoras que possuem 10 pontos de medição com 

operadoras que possuem mais de 500 pontos de medição passíveis de de falha de sistema de 

medição. 
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Para uma melhor análise dos relatórios de gestão de eventos de falha é 

imprescindível a melhoria do item 11 da Resolução ANP nº 18/2014, citado anteriormente, 

incluindo algumas alterações como por exemplo: 

- proposta de fórmula específica para o tempo médio em falha para eventos de 

falha de medição (considerando apenas notificações do tipo final) 

- proposta de fórmula específica para o tempo médio entre falhas para eventos de 

falha de medição (considerando apenas notificações do tipo final) 

- análise do tempo médio de retorno à normalidade para solucionar os eventos de 

falha de medição  

- análise específica de desenquadramento de petróleo, considerando que este não é 

considerado falha de medição 

- inclusão de novos parâmetros de análise como o número de notificações e de 

eventos de falha divididos pelo número de instalações e pontos de medições 

- análise da eficácia das ações realizadas e planejadas para a mitigação dos 

principais eventos de falhas em relação ao ano anterior 

- análise comparativa com os anos anteriores (tempo médio entre falhas, tempo 

médio em falha, tempo médio de retorno à normalidade) 

Além disso, também seria importante automatizar o uso das metodologias de 

estimativa previstas pelo RT de NFSM por parte da operadora, isto é, elaborar um sistema que 

estime o volume a ser declarado. Com isso, espera-se evitar erros nos cálculos das 

estimativas, evitar erros no preenchimento das NFSM. 
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5 Conclusão 

 

Considerando o exposto nos capítulos anteriores, é essencial uma atenção maior 

na medição correta dos volumes produzidos de petróleo e gás natural, visto que esta interfere 

diretamente no pagamento das PG. Para isso, é imprescindível que sejam projetados sistemas 

de medição adequados, considerando os tipos de fluidos e condições de operação esperadas. 

Dessa forma, aliado a rotinas mais eficientes de manutenção de equipamentos, é possível 

reduzir a quantidade de falhas de sistemas de medição. 

Observou-se um grande crescimento das NFSM através dos anos, que pode ser 

justificado devido ao aumento dos pontos de medição passíveis de emissão de notificação, 

isto é, a necessidade de envio não somente para os pontos de medição fiscais, mas também 

para os pontos de medição operacional e de apropriação contínua. Além disso, também houve 

um aumento das notificações do tipo retificadoras. Este se deu devido a automatização da 

validação da produção de petróleo e gás natural por parte da ANP. 

Além disso, foi possível perceber que, mesmo que a Resolução ANP nº 18/2014 

seja um grande marco para a questão dos eventos de falha, ainda são necessárias alterações no 

RT de NFSM. Essas alterações incluem principalmente a parte sobre a gestão de eventos de 

falha de sistemas de medição, que visa a mitigação de falhas e redução na repetibilidade das 

mesmas. 

As expectativas no que tange as falhas nos sistemas de medição de petróleo e gás 

natural são: 

- redução no número de eventos de falha 

- redução no número de NFSM 

- redução no número de notificações do tipo retificadora 

- adequação dos sistemas de medição para que seja possível o enquadramento do 

petróleo com BSW até 1%, reduzindo as notificações do tipo BSW superior ao 

autorizado 

- redução do número de não-conformidades do tipo divergência entre os volumes 

registrados 

Para a continuação deste trabalho, sugere-se como trabalho futuro a análise dos 
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Relatórios Anuais de Eventos de Falha de Medição recebidos até os dias de hoje, expondo a 

dificuldade na comparação destes relatórios até mesmo para anos diferentes de relatórios de 

um mesmo concessionário, bem como a proposta de novas alterações para o item 11 da 

Resolução ANP nº 18/2014, visto que não há uma metodologia específica para a elaboração 

do mesmo. Além disso, também seria interessante um levantamento da parcela da produção 

nacional que é estimada e seu impacto no pagamento das Participações Governamentais. 
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