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knew yesterday and lessen the suffering of others. 

You’d surprised how far that gets you.” 

(Neil deGrasse Tyson) 

  



 

 

RESUMO 

 
 

A correta medição dos volumes produzidos de petróleo e gás natural é 

fundamental para defender tanto os direitos da União quanto das empresas que 

produzem no Brasil, garantindo que as participações governamentais sejam 

devidamente pagas aos seus beneficiários. No Brasil o responsável por fazer a 

fiscalização da produção é a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e 

Biocombustíveis (ANP), onde está presente o Núcleo de Fiscalização da Medição 

da Produção de Petróleo e Gás Natural (NFP), que tem como uma de suas 

atribuições, verificar a consistência dos dados recebidos. Hoje em dia a principal 

ferramenta de análise destes dados é o Sistema de Fiscalização da Produção 

(SFP), que permite comparar os valores de produção declarados pelos 

concessionários através do Boletim Mensal de Produção ( BMP), com os dados 

obtidos através dos medidores instalados nas instalações produtoras. O presente 

trabalho explica como é feita a validação da produção de petróleo e gás natural no 

Brasil, quais são os dados considerados para cálculo dos volumes, assim como a 

lógica desenvolvida para comparação da produção.  

 

 

Palavras-chave: Validação da produção, SFP, fiscalização da produção, ANP, NFP, 

participações governamentais.



 

 

ABSTRACT 
 
 

The correct measurement of volumes produced of oil and natural gas is 

fundamental to defend the rights of the Union and of the producers in Brazil, 

ensuring that government take are properly paid to each of the beneficiaries. The 

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

responsible for supervising the production in Brazil and there is the Núcleo de 

Fiscalização da Medição da Produção de Petróleo e Gás Natural (NFP) which has 

as one of its attributions to verify the consistency of the data received. Nowadays the 

main tool of analysis of these data is the Sistema de Fiscalização da Produção 

(SFP), which allows to compare the production values declared by the companies 

through the Monthly Production Bulletin (BMP) with the data obtained through the 

meters installed in the production facilities. The present work explains how the 

validation of oil and natural gas is done in Brazil, which are the data considered for 

the calculation of the volumes, as well as the logic developed to compare the 

production. 

 

 

Key-Words: Validation, SFP, supervising the production, ANP, NFP, government 

take.
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1. INTRODUÇÃO 

Atualmente, a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis 

(ANP), é a responsável por fazer a regulação do petróleo e gás natural produzidos 

no país, sendo seus deveres firmados de acordo com a Lei 9.478, de 06/08/1997, 

sendo também a Agência responsável por estabelecer as diretrizes do 

funcionamento tanto de indústria quanto de mercado (Lei 9.478, de 06/08/1997). 

É imprescindível se realizar uma medição correta dos volumes de 

hidrocarbonetos produzidos no Brasil, uma vez que os concessionários 

responsáveis por essa exploração de recursos nacionais devem pagar as devidas 

participações governamentais em cima do volume produzido. Vendo a importância 

de apurar tais valores, a ANP criou o Regulamento Técnico de Medição de Petróleo 

e Gás Natural (RTM). Passando este regulamento por várias reformas desde sua 

criação, trazendo benefícios para a medição fiscal de tais volumes (SANTOS, 2011). 

Visando apurar a idoneidade dos volumes de petróleo e gás natural, 

declarados pelos concessionários, a ANP estabeleceu dentro do Núcleo de 

Fiscalização da Medição da Produção de Petróleo e Gás Natural (NFP), o Sistema 

de Fiscalização da Produção (SFP), que entre suas funções possui a atribuição de 

comparação dos valores declarados com os valores calculados pelo próprio SFP, 

através de dados enviados diariamente para a Agência, conforme estabelecido pelo 

RTM, fazendo-se assim a validação da produção de petróleo e gás natural. 

Para tal, o sistema deve considerar como estão configuradas as instalações, 

fazendo uma análise dos poços existente, pontos de medição e arranjos de malhas 

de produção. 
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2. OBJETIVO 

O presente trabalho tem como objetivo esclarecer a solução adotada para a 

validação da produção de petróleo e gás natural no Brasil, quais são seus inputs, 

parâmetros analisados, cenários encontrados e sua vinculação com o que se pede 

dentro da legislação e das normas. 
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3. REGRAS DE TRIBUTAÇÃO DAS PARTICIPAÇÕES GOVERNAMENTAIS 

Neste capítulo serão apresentados os principais tipos de contratos vigentes 

no país e tópicos relativos ás participações governamentais que são exercidas no 

Brasil. 

3.1. TIPOS DE CONTRATOS 

Os tipos de contrato de exploração de Petróleo e Gás Natural variam 

conforme o país produtor. No Brasil, por exemplo, temos o regime de concessão, 

partilha e cessão onerosa. Para as áreas do pré-sal, o regime de partilha foi 

estabelecido no ano de 2010, de acordo com a Lei Nº 12.351. Para o restante das 

áreas produtoras, o regime de concessão foi instaurado pela lei nº 9.478 no ano de 

1997. 

No Regime de Concessão, a União realiza uma licitação pública de áreas 

através de leilões. Nele, os concessionários têm o direito de explorar e produzir, 

porém as mesmas assumem todos os riscos de investimento. Em compensação a 

empresa tem a propriedade sobre todo petróleo e gás natural extraídos de 

determinada área. De acordo com esse tipo de contrato, a concessionária deve 

arcar com as participações governamentais, tais como bônus de assinatura, 

royalties, participação especial, que serão analisadas posteriormente. 

No Regime de Partilha, o estado concede a área a ser explorada e a 

concessionária arca com todos os riscos de exploração e produção. Porém, após a 

extração, o petróleo produzido pertence à União e a concessionária tem direito a 

uma parcela dele – denominado de custo em petróleo, e uma parcela do lucro do 

campo – denominado petróleo excedente, firmado em acordo através de licitações 

(ANP,2018). 

No regime de cessão onerosa, a União cede à Petrobrás o direito de produzir 

até cinco bilhões de barris de petróleo e gás natural em áreas do Pré- sal que não 

estão sob o regime de concessão. De acordo com a lei nº 12.276, de 30/06/2010, 

caso não seja possível produzir o volume previsto, a União faz a devolução do 

montante pago pelo concessionário (CORIOLANO et al, 2013). 
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3.2. PARTICIPAÇÕES GOVERNAMENTAIS 

De acordo com o inciso 1º do artigo 20 da constituição de 1988, as 

participações governamentais têm como principal objetivo a compensação 

financeira devido à exploração e produção do petróleo e gás natural, por se tratarem 

de recursos finitos. De acordo com a lei nº 9.478/97 e do decreto nº 2.705, de 1998, 

as participações governamentais que devem ser pagas à União são (IBP,2017): 

3.2.1. BÔNUS DE ASSINATRURA 

Pagamento oferecido pelos concessionários antes da fase de exploração 

que deverá ser pago no momento da assinatura do contrato de concessão. O 

valor mínimo do bônus é definido no edital de licitação da área, conforme o 

potencial produtivo, e deverá ser paga pela licitante vencedora. Na Figura 

abaixo, em um primeiro instante, podemos ver o número de empresas que 

participaram de cada rodada de licitações e logo abaixo, o montante 

arrecadado através do bônus de assinatura em cada leilão (IBP, 2017). 

 

Figura 1 - Bônus de assinatura acumulada durante os anos 

 

Fonte: https://www.ibp.org.br/observatorio-do-setor/bonus-de-assinatura-e-
empresas-habilitadas/ 

https://www.ibp.org.br/observatorio-do-setor/bonus-de-assinatura-e-empresas-habilitadas/
https://www.ibp.org.br/observatorio-do-setor/bonus-de-assinatura-e-empresas-habilitadas/
https://www.ibp.org.br/observatorio-do-setor/bonus-de-assinatura-e-empresas-habilitadas/
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3.2.2. ROYALTIES 

A palavra royalties vem de “royal” que significa “da realeza”, e referia-se ao 

direito real para uso de minerais, concedido a uma pessoa ou à uma corporação. 

Portanto, royalties são uma compensação financeira paga mensalmente 

pelos concessionários das atividades de exploração e produção de petróleo e gás 

natural para a União, que abrange estados e municípios. 

A lei do Petróleo, nº 9.478, de 6 de agosto de 1997, determinou que as 

empresas pagassem uma alíquota de 10% em cima da produção mensal. 

Contudo, a ANP poderá reduzir essa alíquota em até 5%, levando – se em 

conta riscos geológicos e expectativas de produção. Na Figura 2, podemos ver 

que os royalties são cobrados a partir de produções terrestres e marítimas e 

que as alíquotas pagas pelas concessionárias para os Estados e Municípios 

podem variar (ANP, 2018). 

 

Figura 2 - Beneficiários de royalties 

 

Fonte: Fontes Internas ANP 
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3.2.3. PARTICIPAÇÃO ESPECIAL 

É uma compensação financeira extraordinária exclusiva do regime de 

concessão devida pelos concessionários de exploração e produção de petróleo e 

gás natural para campos com grande volume de produção. Esse volume (tanto para 

petróleo quanto para gás natural) é expresso em m³. Na Figura 3, podemos verificar 

a distribuição das Participações Especiais para a União. Essa distribuição é dividida 

entre Ministério de Minas e Energia, Ministério do Meio Ambiente e o Fundo Social 

(ANP, 2018).  

Figura 3 - Participação especial ao longo dos anos 

 

Fonte: https://www.ibp.org.br/observatorio-do-setor/evolucao-da-participacao-
especial-distribuida-para-a-uniao/ 

 

A destinação dos recursos adquiridos com as Participações Especiais é 

dividida da seguinte forma para Pós-Sal e Terra (ANP,2018): 
 

• 50% repassadas à União (Ministério de Minas e Energia e Ministério do 

Meio Ambiente). 

• 40% aos estados produtores 

• 10% aos municípios produtores 

Já para o Pré-Sal a divisão é da seguinte forma (ANP,2018): 

• 50% ao Fundo Social 

https://www.ibp.org.br/observatorio-do-setor/evolucao-da-participacao-especial-distribuida-para-a-uniao/
https://www.ibp.org.br/observatorio-do-setor/evolucao-da-participacao-especial-distribuida-para-a-uniao/


19 

 

• 40% aos estados produtores e confrontantes com campos 

• 10% aos municípios produtores ou confrontantes com campos 

Na Tabela 1, temos a distribuição em milhões de reais para cada membro da 

União. A partir disso, a União repassa os valores para cada Estado e Município. 

 

 

Tabela 1 - Participação especial paga no 2º semestre de 2017 

 

Fonte: http://www.anp.gov.br/wwwanp/royalties-e-
 outrasparticipacoes/participacao-especial 

 

http://www.anp.gov.br/wwwanp/royalties-e-
http://www.anp.gov.br/wwwanp/royalties-e-
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3.2.4. OCUPAÇÃO E RETENÇÃO DE ÁREA 

A Lei do Petróleo, nº 9.478/97, instaurou a necessidade de realizar o 

pagamento pela ocupação ou retenção de área, que consta no decreto nº 2.705, de 

03/08/1998. 

O pagamento é realizado anualmente pelos concessionários, e é fixado por 

quilômetro quadrado ou fração da superfície do bloco. Esse valor por quilômetro 

quadrado é estabelecido de acordo com a fase que se encontra a 

exploração/produção e o tempo que a empresa pretende ficar no campo executando 

as operações, ou seja, seu valor é sempre crescente em relação à fase que a 

exploração se encontra. Para determinar esse valor, a ANP leva em consideração 

características geológicas da bacia onde se encontra o bloco. . Na Tabela 2, é 

mencionado o montante pago por cada concessionária por Ocupação e Retenção 

de Área no ano de 2017 (COELHO, 2007). 

   
Tabela 2 - Ocupação e retenção de área 

 

Fonte: Informações Internas ANP 
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4. MEDIÇÃO DA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL 

É importante se realizar a correta medição dos volumes de petróleo e gás 

natural, uma vez que os mesmos podem gerar centenas de milhões de reais em 

lucro ou prejuízo, seja para a União ou para as empresas produtoras. Portanto, 

sendo a correta medição um fator de interesse de ambos, houve a necessidade de 

se estabelecer uma regulação e fiscalização nas medições realizadas. 

 

4.1. REGULAMENTO TÉCNICO DE MEDIÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS 

NATURAL 

Anterior à criação da ANP, a Petrobras era quem detinha a responsabilidade 

de realizar as operações de medição dos volumes de petróleo e gás natural no 

Brasil. Porém, com o intuito de se estabelecer uma padronização nos sistemas de 

medição, e uma maior integridade das quantias apuradas, se instaurou em 6 de 

agosto de 1997, a Lei 9.478/98, atribuindo tais competências à ANP (SANTOS, 

2011). 

Com isso, mediante a Portaria Conjunta ANP/INMETRO nº 1, datada de 19 

de junho de 2000, se estabelece o Regulamento Técnico de Medição de Petróleo e 

Gás Natural (RTM). 

 
“Art. 1º Aprovar o Regulamento Técnico de 

Medição de Petróleo e Gás Natural, anexo à presente 

Resolução, o qual estabelece as condições e os 

requisitos técnicos, construtivos e metrológicos mínimos 

que os sistemas de medição de petróleo e gás natural 

deverão observar, com vistas a garantir a credibilidade 

dos resultados de medição” 

 

Com o RTM em vigor, e acompanhamento por parte da ANP frente aos 

concessionários, através de inspeções em campo para fins de fiscalização, avanços 

tecnológicos e descoberta de novos campos de petróleo e gás natural se viu a 

necessidade de fazer uma revisão no RTM, que foi finalizada no ano de 2013. 

Sendo um regulamento aplicável tanto ao projeto e instalação como operação 

de todos os sistemas destinados a medir, computar, armazenar e indicar os volumes 
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de petróleo e gás natural produzidos, injetados, processados, movimentados, 

acondicionados ou estocados para os seguintes fins: 

 
“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.  

 

4.2. CONCEITOS IMPORTANTES 

Para haver melhor entendimento a respeito de algumas normas citadas no 

RTM, cabe destacar os diferentes tipos de medição: medição fiscal, medição de 

apropriação, medição operacional e medição para transferência de custódia. 

 
a. A medição fiscal é a 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. Tal medição que será utilizada para o cálculo das 

Participações Governamentais. Cabe ressaltar que a medição fiscal 

também pode ser compartilhada, quando dois ou mais campos somam 
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sua produção antes do ponto de medição e que devem obedecer 

alguns parâmetros tais como: 

• O petróleo deve ser estabilizado1 e conter menos de 1% de 

água e sedimentos 

• Possuir uma incerteza máxima de medição de 0,3% para 

petróleo e 1,5% para gás 

• Não pode haver contorno de medição 
 

b. A medição de apropriação é utilizada para determinar os volumes de 

produção a serem apropriados a cada poço, podendo ela ser contínua, 

onde a medição é realizada por um medidor dedicado e os resultados 

registrados continuamente (ANP/INMETRO, 2013), ou através de 

testes de poço em medições pontuais. 

• O petróleo não precisa estar estabilizado e pode conter mais de 

1% de água e sedimentos 

• Possuir uma incerteza máxima de medição de 1% para petróleo 

e 2% para gás 

• Pode haver contorno de medição 

 
c. A medição operacional é a medição de fluidos utilizados em campo 

como parte do processo, como gás de queima, ventilação, elevação 

artificial, entre outros (ANP/INMETRO, 2013). 

• Possuir uma incerteza máxima de medição de 2% para petróleo 

e 3% para gás 

d. Já a medição para transferência de custódia é aquela feita tanto nos 

pontos de entrega como pontos de recebimento, quando há 

transferência de titularidade de petróleo ou gás natural. E deve manter 

os mesmos requisitos empregados para a medição fiscal 

(ANP/INMETRO, 2013). 

 

                                                                 
1
 Petróleo com pressão de vapor inferior a 70kPa, na temperatura de medição (ANP/INMETRO, 2013). 

2
 Volume de petróleo ou gás natural nas condições de operação.Este volume inclui o volume de água livre, 
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4.3. MEDIÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL 

De acordo com o RTM, o petróleo e o gás natural podem ser medidos de 

duas maneiras distintas: em tanque ou em linha, em ambos a medição é do volume 

bruto2 e depois corrigida para as condições de referência de temperatura e pressão, 

sendo elas 20ºC e 0,101325 MPa, respectivamente. 

4.3.1. MEDIÇÃO DE PETRÓLEO EM TANQUE 

As medições de nível realizadas no tanque devem ser feitas com trena 

manual, calibrada por um laboratório acreditado, ou com sistemas automáticos, que 

devem ser semestralmente calibrados por trenas calibradas em três níveis: nível 

máximo, médio e mínimo. A diferença de medição entre os dois métodos deve ser 

menor que 6mm.(ANP/INMETRO, 2013). 

A apuração é feita a partir do volume estático do petróleo em tanque 

cilíndrico, pela determinação das seguintes grandezas: 

 
• Nível de líquido e interface 

• Temperatura do líquido 

• Basic Sediments and Water - BSW 

 
Os tanques ainda devem estar devidamente arqueados, possuindo 

Certificado de Arqueação emitido pelo INMETRO, junto com a tabela volumétrica do 

tanque. Devem conter mesa de medição de fundo, marca de referência próxima à 

boca de medição e os dutos de enchimento devem ser projetados a fim de 

proporcionar uma menor queda livre de líquido e respingos. 

Os tanques de medição de petróleo devem ser inspecionados, a cargo do 

concessionário, a cada cinco anos, e o tanque utilizado para medição fiscal deve ser 

arqueado a cada dez anos. (ANP/INMETRO, 2013). 

4.3.2. MEDIÇÃO DO PETRÓLEO EM LINHA 

Diferente da medição em tanque, a apuração do petróleo pode ser dinâmica e 

o volume determinado com base nas grandezas: volume, vazão volumétrica ou 

vazão mássica; temperatura do fluido; pressão; BSW. 

                                                                 
2
 Volume de petróleo ou gás natural nas condições de operação.Este volume inclui o volume de água livre, 

água emulsionado e sedimentos (ANP/INMETRO, 2013). 
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De acordo com o RTM, sistemas de medição de petróleo em linha devem 

conter, pelo menos: 

• Medidores que atendam aos requisitos técnicos e metrológicos 

estabelecidos pelo INMETRO, sendo os mais utilizados: deslocamento 

positivo, medidor por efeito Coriolis, turbina e ultrassônico; 

• Sistema de calibração fixo ou móvel ou calibração feita em laboratório; 

• Instrumento ou dispositivo de medição de temperatura e pressão; 

• Sistema de amostragem proporcional à vazão; 

• Computador de vazão que atenda aos requisitos técnicos e 

metrológicos estabelecidos pelo INMETRO. 

Qualquer instrumento ou sistema de medição cujos resultados façam parte 

dos cálculos da medição fiscal da produção devem ser previamente autorizados 

pela ANP. Tais sistemas devem ser projetados para serem compatíveis com os 

sistemas de transferência aos quais estiverem conectados, de maneira que não 

ocorra refluxo através dos medidores, que os mesmos estejam protegidos contra 

pressão de choque, que não haja passagem de gases ou vapores, proteção contra 

impurezas contidas no fluido e que seja possível verificar a integridade das válvulas 

utilizadas na calibração dos medidores, não podendo estas conter nenhum tipo de 

vazamento (ANP/INMETRO, 2013). 

4.3.3. MEDIÇÃO DO GÁS NATURAL 

Para o gás natural, o RTM determina que as medições sejam feitas utilizando 

placas de orifício, turbina ou medidor ultrassônico. Qualquer outro tipo de medidor 

deve ser aprovado previamente pela ANP. 
 

E para placa de orifício e trecho reto, deve haver inspeções no prazo de um 

ano e três anos, respectivamente. A apuração dinâmica dos volumes de gás natural 

se dá pela determinação das grandezas: 

• Temperatura do fluido 

• Pressão do fluido 

• Densidade do fluido 

• Vazão volumétrica ou mássica 
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4.4. PRINCIPAIS INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO PRIMÁRIA 

Os principais medidores de vazão utilizados pela indústria do petróleo são: 

deslocamento positivo, medidor por efeito Coriolis, placa de orifício, turbina e 

ultrassônico. Lembrando que todos os medidores devem ser instalados respeitando 

as normas e as necessidades dos mesmos. 

4.4.1.  MEDIDOR DE VAZÃO TIPO DESLOCAMENTO POSITIVO 

O medidor com deslocamento positivo retira a energia do fluido para seu 

funcionamento. Deslocam volumes discretos e conhecidos do fluido e se baseiam 

no inverso do Princípio de Arquimedes. Arquimedes estabeleceu que qualquer 

objeto submerso em um fluido, desloca um volume do mesmo fluido, 

correspondente ao do objeto em questão. Como representado na Figura abaixo, na 

medição de vazão por deslocamento positivo um volume discreto de fluido desloca 

ou move um corpo sólido (RIBEIRO, 2003). 

 

Figura 4- Volumes discretos acionando um contador. 

 

Fonte: RIBEIRO, 2003 

 

Diferente da maioria dos medidores de vazão, o medidor por deslocamento 

positivo não mede a vazão instantânea. Cada volume discreto de fluido é 

considerado um pulso, sendo a totalização do volume uma soma dos pulsos 

gerados. Possuem excelente aplicação em sistemas de batelada, mistura, uma vez 

que são medidas as quantidades reais de líquidos. Os líquidos medidos devem ser 

limpos para evitar o rápido desgaste do medidor e para grandes medidores os 
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efeitos da temperatura na densidade e na viscosidade devem ser considerados 

(RIBEIRO, 2003). 

4.4.2. MEDIDOR POR EFEITO CORIOLIS 

No início do século XIX, o engenheiro e matemático francês Gaspard Coriolis, 

conseguiu pela primeira vez na história, medir a vazão mássica de maneira direta. 

Ele estabeleceu que, deslocando-se uma massa com velocidade relativa em 

relação a um sistema de referência, por sua vez em movimento de rotação, é 

submetida a uma força denominada força de Coriolis (DELMÉE, 2003). O medidor 

opera pela aplicação da Segunda Lei de Newton, onde a força é igual à massa 

vezes a aceleração, podendo então ser mensurada a quantidade exata de massa 

que está fluindo através do medidor, evitando a necessidade de cálculos mais 

complexos. 

Figura 5 - Medidor por efeito Coriolis 

 

Fonte: RIBEIRO, 2003 

 

Para entendermos a força Coriolis, imaginemos um disco parado, tendo 

pontos de referência no centro e na borda, para fazer a união desses pontos basta 

apenas traçarmos uma reta entre os dois. Agora imaginemos um disco em 

movimento, possuindo os mesmos pontos de referência. Para fazermos a união dos 

pontos será necessário se aplicar uma força contrária ao movimento do disco para 

que os pontos possam se encontrar, traçando-se ao invés de uma reta, uma linha 

curva entre ambos. Essa força é denominada força de Coriolis (DELMÉE, 2003). 
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O medidor apresenta boa estabilidade, boa precisão e maiores períodos para 

calibração, medindo vazão mássica, massa específica e viscosidade sem a 

necessidade exigir trecho reto nas instalações. Porém apresenta grande perda de 

carga, controle da temperatura e um elevado custo inicial (RIBEIRO,2003). 

4.4.3.  PLACAS DE ORIFÍCIO 

É um medidor de vazão gerador de pressão diferencial que tem seu 

funcionamento descrito pela equação de Bernoulli, que estabelece que a soma da 

energia estática, da energia cinética e da energia potencial do fluido se conserva na 

vazão através de uma restrição de uma tubulação e pela continuidade (RIBEIRO, 

2003). 

Consistem basicamente em uma placa com um orifício, que podem ter 

tamanhos e posições diferentes, como representada na Figura 6 abaixo. 

Figura 6 - Placas de orifício 

 

Fonte: RIBEIRO, 2003 

 

A placa fica instalada no interior da tubulação, fazendo com que o fluxo do 

fluido seja limitado ao tamanho do orifício, como a área é forçadamente reduzida, 

isso faz com que a velocidade no ponto de menor área seja maior, e 

consequentemente é provocada uma diminuição da energia de pressão nesse 

mesmo ponto, gerando um diferencial de pressão entre as duas áreas. 

Medidores de placa de orifício são de baixo custo e fácil manutenção. Porém 

apresentam elevada perda de carga, como mencionado acima. 
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4.4.4. MEDIDOR DO TIPO TURBINA 

A turbina é um medidor da classe geradora de pulsos, extraindo energia 

da vazão medida, utilizada para medição da vazão volumétrica de líquidos e 

gases limpos. 

 

Figura 7 - Medidor do tipo turbina 
 

 

Fonte: RIBEIRO, 2003 

 

O funcionamento da turbina é baseado no giro das pás, como representado 

na Figura acima, que é provocado pelo fluxo do fluido numa velocidade angular 

definida. A rotação das pás é diretamente proporcional à vazão do fluido (RIBEIRO, 

2003) 

As turbinas apresentam boa qualidade de exatidão, linearidade, mas também 

dependem de uma calibragem mais periódica e o funcionamento é muito diferente 

para líquidos e gases, possuindo normas específicas para cada tipo de fluido 

(DELMÉE, 2003). 

4.4.5.  MEDIDOR ULTRASSÔNICO 

O princípio básico do medidor de vazão ultrassônico é que a velocidade do 

som se propagando no sentido de escoamento do fluido é mais rápida do que a 

velocidade do som no sentido de contrafluxo. Para se medir a vazão, utilizam-se 

transdutores reversíveis, que transformam uma frequência elétrica em vibração 

mecânica na mesma frequência e vice-versa (DELMÉE, 2003). Existem inúmeras 

técnicas para se medir a vazão através de medidores ultrassônicos, sendo que a 

mais utilizada nas instalações presentes no cenário brasileiro é a que se baseia no 
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tempo de trânsito, representado na , abaixo. Este medidor apresenta maior precisão 

com relação aos outros tipos de medidores e suas especificações se enquadram às 

exigidas pela norma, dentre elas classe de exatidão, incerteza, erro máximo 

admissível (SANTOS, 2011). 

A medição é feita com base na análise da diferença de tempo de deslocação 

de um feixe oblíquo, em analogia às linhas de velocidade do fluxo. Fundamenta-se 

no fato que o componente de velocidade do fluxo paralela à direção do feixe irá se 

somar à velocidade do som, ou subtrair, com uma diferença de tempo de trânsito na 

ida e na volta do feixe (DELMÉE, 2003). Conforme Figura abaixo 

 

Figura 8 - Esquema básico de um medidor por tempo de trânsito 

 

Fonte: DELMÉE, 2003 
 

4.5. ELEMENTOS SECUNDÁRIOS E TERCIÁRIOS DE MEDIÇÃO 

Os elementos secundários de medição são responsáveis por medir variáveis 

secundárias do processo como, por exemplo, a pressão diferencial, pressão 

estática, temperatura (DELMÉE, 2003).  

Os elementos terciários são os computadores de vazão, que a partir das 

informações obtidas pelos elementos primários e secundários, conseguem fazer 

uma integralização e totalização da vazão, e converter os valores medidos da 

condição de operação para condição de referência de pressão e temperatura. Os 

computadores de vazão podem ser divididos em duas classes: 
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• Computador de vazão para uso geral 

• Computador de vazão para transações comerciais 

Ambos possuem funções para cálculo de fluxo, porém o computador de 

vazão para transações comerciais possui a capacidade de assegurar a totalização 

dos volumes, rastreando e auditando os valores fornecidos (DELMÉE, 2003). 

Os computadores de vazão utilizados pelos concessionários devem garantir a 

inviolabilidade dos dados, sendo responsável por receber o sinal dos medidores e 

transformá-lo em volume, fazendo o cálculo corretamente e assim realizando a 

correta totalização da produção. Para tal, a correta configuração dos computadores 

de vazão deve ser garantida. Em vista da sua importância estratégica todos os 

computadores de vazão presentes nos projetos da instalação devem possuir a 

respectiva aprovação de modelo pelo INMETRO. 

4.6. MEDIÇÂO EM CAMPO 

Atualmente, podem ser observadas diferentes formas de como se 

realizar a totalização do petróleo e gás natural que são produzidos, tanto 

offshore quanto onshore, dependendo das configurações de cada instalação, 

sua capacidade de processamento e arranjo de escoamento da produção. 

 

4.6.1. MEDIÇÃO DE PETRÓLEO OFFSHORE 

Na medição do petróleo produzido offshore, o mais comum é a utilização de 

medidores instalados na linha de produção, após as etapas de processamento do 

petróleo, garantindo que o fluido medido esteja enquadrado nos requisitos fiscais. O 

somatório dos valores obtidos pelos medidores garante a quantia de petróleo 

produzida. Porém, em alguns casos, a unidade produtora não consegue realizar o 

tratamento adequado do petróleo na linha de processo – há casos em que há uma 

produção elevada de água, principalmente em campos maduros - fazendo com que 

o operador utilize dos próprios tanques de armazenamento como uma etapa do 

processo, separando o petróleo da água por decantação.  Nestes casos a 

totalização da produção deve levar em consideração tanto a medição de offloading 

da plataforma quanto a variação de estoque dos tanques do navio.  
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Outras vezes o petróleo produzido em uma plataforma só é enquadrado no 

processamento de outra plataforma, de maneira compartilhada. Assim, a medição 

ocorre de maneira compartilhada apenas após o estágio final de processamento de 

petróleo. 

 

4.6.2.  MEDIÇÃO DE PETRÓLEO ONSHORE 

Na medição de petróleo onshore, a maioria das instalações possui sistema de 

medição de tanques, uma vez que é muito mais barato se comparado a um sistema 

de medição em linha. Quando em linha a medição ocorre da mesma maneira que a 

medição de petróleo offshore. Já o sistema de medição em tanque é feito por 

batelada, possuindo ciclos de transferência e ciclos de enchimento. Como dito 

anteriormente, o tanque deve estar arqueado, e a medição é feita com trena, sendo 

levada em consideração, para efeitos de cálculo, a variação do tempo dos ciclos e a 

variação do volume estático (volume final - volume inicial). E diferentemente do 

sistema de medição de offloading, que o volume é atribuído ao mês, na medição por 

tanque terrestre o volume deve ser atribuído aos respectivos dias de produção. 

4.6.3. MEDIÇÃO DE GÁS NATURAL OFFSHORE E ONSHORE 

Nas medições de gás natural tanto offshore quanto onshore, a 

totalização é feita basicamente de duas maneiras distintas: pelas “entradas” e 

pelas “saídas”.  

a. A medição realizada pelas “entradas” é o resultado do somatório 

dos medidores instalados na entrada do sistema de produção, 

como por exemplo: saída do separador de alta e baixa pressão, 

saída do separador de teste, saída do separador atmosférico e 

linha de gás lift. 
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Figura 9 - Diagrama de Medição de Gás Natural pelas entradas 

 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

A Figura acima representa um exemplo de um diagrama simplificado de uma 

unidade de produção juntamente com um sistema de medição de gás natural, onde 

a medição fiscal é realizada por meio das “entradas”. Os medidores fiscais são 

instalados na linha após o separador de produção, após o separador de teste, na 

saída do separador atmosférico e na linha de gás lift. Nesse caso o fechamento da 

produção desta plataforma se dá pelo somatório dos pontos fiscais dos separadores 

menos o volume direcionado para o gás lift, dado pela equação:  

 

                                                              

 

(1) 

 

b. Na medição realizada pelas “saídas”, os medidores são instalados 

no final das linhas do sistema de medição, como por exemplo: 
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linhas de exportação, linhas de importação, linhas de queima e 

linhas de combustível.  

Figura 10 - Diagrama de Medição de Gás Natural pelas saídas 

 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

A Figura acima representa um exemplo de um diagrama simplificado de uma 

unidade de produção juntamente com um sistema de medição de gás natural, onde 

a medição fiscal é realizada pelas “saídas”. Os medidores fiscais são instalados nas 

linhas de exportação, linha de queima, linha de consumo e importação. Nesse caso 

o fechamento da produção se dá pela fórmula: 

 

                                                    

 

(2) 
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Conhecer a equação de fechamento da produção da instalação é 

fundamental para a realização da correta consolidação dos volumes de petróleo e 

gás natural. 

A correta equação de fechamento da produção deve garantir que toda 

produção de petróleo e gás natural seja contabilizada uma única vez nos medidores 

fiscais, impedindo que parte da produção ocorra sem sua devida contabilização. 
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5. VALIDAÇÃO DA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL 

Neste capítulo serão abordados os inputs necessários para a realização da 

validação da produção de petróleo e gás natural no Brasil, exemplificando os 

parâmetros com base no atual mercado e apresentada a lógica por trás do Sistema 

de Fiscalização da Produção (SFP). 

5.1. OBJETIVOS DA VALIDAÇÃO 

Todo mês, os concessionários são obrigados a enviar a totalização dos 

volumes de petróleo e gás natural produzidos por poço e por campo, que são 

relatados no Boletim Mensal de Produção (BMP), disponível no site da ANP. Com o 

objetivo de garantir a integridade dos volumes declarados, a ANP implementou o 

Sistema de Fiscalização da Produção (SFP), que entrou em vigor mediante 

divulgação da Resolução ANP nº65/2014, datada de 10 de dezembro de 2014. 

Porém as validações só começaram a ser realizadas em setembro de 2015, período 

no qual os dados enviados foram plenamente computados no sistema. 

A Resolução ANP n°65/2014, tem como objetivo regulamentar o envio de 

dados de produção de petróleo, gás natural e água, determinando como será feito o 

cadastro dos pontos de medição, padrão dos arquivos em formato XML, 

periodicidade de envio das informações assim como critérios para fiscalização. 

Inúmeros dados que são gerenciados pelo Sistema de Fiscalização da 

Produção, todos eles fundamentais para a validação da produção, os quais podem 

ser listados: 

• Volumes Registrados pelos Computadores de Vazão; 

• Volumes Estáticos de Tanque; 

• Resultados de Análise de BSW de Laboratório; 

• Resultados de Análise de Fator de Encolhimento; 

• Notificação de Falha dos Sistemas de Medição; 

• Alteração de Base de Produção dos Poços. 

Tais dados e informações são recebidos online, diariamente pela ANP, 

conforme resolução citada a cima. Através do SFP, que é capaz de fazer o 

processamento automático desses dados, é gerado um valor referente ao volume 
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de produção para cada poço de cada instalação. Caso os valores gerados pelo SFP 

sejam os mesmos declarados pelos concessionários através dos BMPs, o NFP 

valida a produção para aquele mês, porém, caso os valores sejam diferentes, o 

concessionário é questionado sobre a diferença entre os volumes, podendo ser 

autuada e submetida ao recálculo da produção (SILVA & TAVARES, 2017). 

Atualmente a validação é feita com base na configuração dos Nós de Medição, que 

contém todos os dados necessários para realizar a totalização do volume de 

produção, em m³/dia para petróleo e 10³m³/dia para gás. 

5.2. NÓS DE MEDIÇÃO 

O conceito de nó de medição é baseado em uma estrutura de dados 

composta por pontos de medição, de determinado fluido (petróleo ou gás natural), 

que fazem a medição dos poços vinculados ao nó ou pela relação com outros nós 

de medição.  Além desses vínculos, ainda é atribuída uma configuração quanto a 

sua característica, como nome do nó, tipo de fluído, vigência dos pontos de medição 

entre outros.  

O objetivo do nó de medição é determinar a forma como o volume medido em 

um conjunto de medidores será distribuído para um conjunto de poços, obtendo 

assim a produção diária de cada poço.  

A Figura abaixo mostra quais são as principais entradas de dados no SFP e 

as características fundamentais para criação de um nó de medição, dados que irão 

diferenciar os nós de medição entre si.  
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Figura 11 - Configuração básica de um Nó de Medição 

 

Fonte: Apresentação ANP 

 

Diariamente, conforme Resolução ANP nº65/2014, o agente regulado deve 

enviar os dados de produção por meio de arquivo no formato XML, e após passar 

por análises que podem influenciar a totalização do volume mensal de petróleo ou 

gás natural, o SFP gera um valor que deve ser comparado com o valor declarado 

pelo concessionário no BMP. 

5.2.1.  PONTOS DE MEDIÇÃO DO NÓ 

São os pontos considerados na totalização do nó. A indicação deve 

contemplar a identificação do ponto como também a forma como o volume medido 

no ponto irá contribuir para o total (soma ou subtrai) e o período em que os volumes 

medidos neste ponto irão compor o total do nó de medição.  

A Figura 12 abaixo mostra a configuração dentro do SFP, dos pontos de 

medição de um nó de medição. 
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Figura 12 - Exemplo de inputs de um Ponto de Medição no SFP 

 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

5.2.2. POÇOS DO NÓ 

São os poços objeto da validação do nó de medição. Sua configuração deve 

levar em consideração a identificação inequívoca do poço e o período de vigência 

em que a produção do poço deve ser validada por este nó de medição. 

Os poços cadastrados devem possuir uma instalação de destino, assim como 

o período de produção, bacia e campo associado. Os poços possuem um número 

de cadastro, nome de identificação da ANP e um nome de identificação utilizado 

pelo operador.   

Figura 13- Exemplo de inputs de um Poço 

 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 
A  Figura 13 acima mostra a configuração dentro do SFP dos poços em um 

nó de medição, os registros que irão servir como base para o cálculo da produção. 

5.2.3. POTENCIAL DE PRODUÇÃO  

Para determinar as vazões diárias tanto de petróleo quanto de gás natural, 

por poço, a Resolução Conjunta ANP/Inmetro nº1/2013 diz que: 

7.2.7.4. Devem ser utilizados separadores de testes 

ou tanques de testes nos testes de poços. Outros 

métodos de testes, utilizando novas tecnologias, 

devem ser previamente aprovados pela ANP. 
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7.2.8.1. As vazões diárias de petróleo e gás natural 

de um poço deverão ser determinadas por teste de 

poço extrapolado para um dia de produção ou como 

resultado da medição diária de apropriação para 

medição em linha. 

O agente regulado deve enviar dados e informações dos potenciais de 

produção dos poços em até cinco dias úteis após o fechamento do relatório de teste 

de poço, de acordo com o item 10.1.5 do RTM (Resolução ANP 65 de, 10/12/2014). 

Estes dados servem como base de cálculo para a geração de um potencial diário 

para cada poço produtor. Quando os testes de poços forem utilizados para apropriar 

a produção a um campo, o intervalo de tempo entre os testes não poderá 

ultrapassar ao número de quarenta e dois dias, e noventa dias para apropriação ao 

poço, ou quando houver variação na produção ou houver mudanças nas condições 

usuais de operação ( Resolução Conjunta ANP/Inmetro nº1/2013 ). Atualmente, os 

diferentes tipos de testes de poços podem ser representados a partir de letras 

correspondentes, como mostrado na Figura abaixo. 

Figura 14- Tipos de Testes de Poços 

. 

Fonte: SFP 

 

Com o teste de poço é gerado um potencial de produção de petróleo e gás 

natural, que somado as intervenções operacionais, como por exemplo, abertura e 

fechamento do poço, estabelecem um potencial de produção corrigido que vai servir 

como base de rateio, que junto ao horário de fechamento da produção irão informar 

o volume diário esperado de produção para cada um dos poços. O input para 

abertura é a letra A, e F para fechamento. 
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5.2.4. POTENCIAL DE PRODUÇÃO CORRIGIDO  

O potencial de produção corrigido do poço é calculado pela média ponderada 

dos potencias obtidos através do teste de poço e a influência dos eventos 

operacionais de abertura e fechamento do mesmo. Para o cálculo da média 

ponderada, deve ser levado em conta o horário de fechamento da produção, que 

consiste em um intervalo de 24 horas, sendo que o dia considerado deve ser aquele 

em que esteve a maior parte do tempo regular. Por exemplo, a instalação P-XX tem 

o fechamento da produção às 17:00 horas. Portando, para determinar o volume 

diário é considerado todo petróleo e gás natural produzidos das 17:00 horas do dia 

anterior até às 17:00 do dia atual. A Figura abaixo exemplifica como é realizado o 

cálculo dos potenciais diários de produção. 

Figura 15 - Exemplo de Potencial de Produção de Petróleo da instalação P-XX 

 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

A Figura abaixo exemplifica como é calculada a base de rateio da produção 

para o poço 342810191XX da instalação P-XX. A mesma lógica é aplicada aos 

diversos poços existente e a cada um dos dias do mês. 

Os potenciais permanecem vigentes a partir da sua data/hora de aplicação 

até que haja a aplicação de um novo potencial. Para cada dia, deve ser gerado um 

potencial corrigido de petróleo e gás natural, que corresponde à media ponderada 
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dos potenciais vigentes durante o dia, considerando o horário de fechamento da 

produção. 

 

Figura 16 - Exemplo de cálculo do Potencial de Produção Corrigido 

 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

5.2.5. VOLUME DE UM NÓ DE MEDIÇÃO 

O volume de um nó de medição é o resultado da soma dos valores obtidos 

através dos pontos de medição. Há algumas diferenças entre a totalização de um nó 

de petróleo e um nó de gás natural, que serão mostradas a seguir. 

5.2.5.1.  VOLUME FINAL DE UM NÓ DE MEDIÇÃO DE PETRÓLEO 

Na maioria das vezes, os valores utilizados para o cálculo do volume do nó 

não são os mesmos do que os valores obtidos pelo arquivo XML, com os dados do 

computador de vazão, devido principalmente à influência de parâmetros como, 

BSW, fator de encolhimento e falhas de medição. 

a. O BSW pode ser medido utilizando-se um transmissor contínuo 

instalado na linha de produção ou por análise de amostra, realizada 

em laboratório. Caso o operador utilize o transmissor, aplica-se o 
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valor de BSW diretamente no computador de vazão, gerando um 

volume líquido3 de petróleo. Nos casos em que o operador utiliza a 

análise amostral, o SFP calcula o volume líquido através do BSW 

obtido em laboratório e do volume corrigido4, informados por XML. 

b.  De acordo com o RTM, nas medições de petróleo não estabilizado, 

para cada ponto de medição deve ser considerado um fator de 

encolhimento, devido à liberação de vapores provenientes da 

estabilização do petróleo após a medição. 

c.  A Resolução ANP nº18, de 27/03/2014 diz que falhas de medição 

são eventos sem previsibilidade que impactem nos resultados das 

medições fiscais e de apropriação, ou operacionais quando 

determinados pela ANP. Alguns casos de falha são: ausência de 

medição, BSW superior ao autorizado, medição incorreta, erro de 

configuração, impossibilidade de calibração, diferença elevada entre 

calibrações e falha no arquivo XML. Durante o período que o 

medidor permanece em falha, os volumes devem ser estimados 

com base nas metodologias expressas na Resolução ANP nº18, de 

27/03/2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
3
 Volume de petróleo corrigido para a condição padrão de medição, descontado o volume de água e 

sedimentos (ANP/INMETRO, 2013). 
4
 Volume bruto de petróleo ou gás natural, corrigidos para a condição padrão de medição (ANP/INMETRO, 

2013). 
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Figura 17 - Diagrama detalhado de medição do volume final do nó 

Fonte: Apresentação ANP 

 

A Figura acima detalha as análises realizadas pelo sistema capazes de gerar 

um volume final para o nó de medição, levando em consideração todos os 

parâmetros que possam influenciar no valor total. As empresas enviam os arquivos 

em formato XML dos volumes medidos em cada ponto de medição, o volume é 

corrigido pelo BSW e fator de encolhimento e no caso de haver alguma Notificação 

de Falha no Sistema de Medição (NFSM), o valor da falha, caso aprovada pelo 

NFP, substitui o primeiro volume informado por XML. 

Figura 18 - Volume do Nó de Medição 

 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

A Figura acima mostra a lógica utilizada pelo SFP para garantir o volume 

correto de produção para determinado dia, levando em consideração as variáveis 

informadas pelos concessionários. 
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5.2.5.2.  VOLUME FINAL DE UM NÓ DE MEDIÇÃO DE GÁS NATURAL 

A lógica proposta para o nó de gás natural é a mesma que a vista no item 

acima, porém, para o gás natural, não são considerados fatores como BSW e fator 

de encolhimento, sendo as falhas de medição o fator mais impactante na 

divergência dos volumes medidos. 

5.2.6. CONFIGURAÇÂO DE UM NÓ DE MEDIÇÂO DE SIMPLES 

Os nós de medição simples são configurados de acordo com a disposição 

dos medidores, levando em consideração os poços que estão produzindo para cada 

instalação e os pontos de medição que são responsáveis pela totalização da 

produção destes poços. 

 

Figura 19 - Nó de Medição Simples 

 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

De acordo com a Figura acima, o volume produzido de gás pelos poços P1, 

P2 e P3, é contabilizado pelos medidores M1 e M2 de gás. As plataformas, em sua 

maioria não possuem um medidor dedicado para cada poço, medindo apenas o total 

produzido do nó, utilizando-se do potencial de produção corrigido para determinar 

qual foi a produção individual dos poços. O volume do nó de medição é determinado 

pela seguinte equação: 
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(3) 

 

Para conhecer a produção individual dos poços é feita uma média ponderada 

do volume total do nó com os potenciais diários de produção corrigidos para cada 

um dos poços. 

       
                       

          
   

 
(4) 

 

 

Onde: 

P(i,j) = Produção do Poço i do Nó j para o dia em questão 

Pot(i,j) = Potencial de Produção Corrigido do dia do poço i do Nó j 

n = Número de Poços 

Figura 20 - Produção individual por poço 

 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

A  Figura acima mostra como é feita a distribuição da produção individual dos 

poços em relação ao volume total calculado no Nó de Medição. 

Para que o cálculo ocorra sem erro é necessário que o Nó de Medição esteja 

corretamente configurado, com os pontos de medição e poços associados. 
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Figura 21 - Configuração de um Nó de Medição de Gás Natural 

 

Fonte: SFP 

 

A Figura 21 acima mostra as configurações de um nó de medição, o volume 

do nó VPG PXX, que representa o volume produzido de gás natural pela plataforma 

P-XX, é dado pela soma dos medidores FIT-12365A e FIT-123666 que medem o 

volume dos poços 342810191XT e 342810191XX. 

5.2.7. CONFIGURAÇÃO DE UM NÓ DE MEDIÇÃO OFFLOADING 

Para os nós de medição offloading a apropriação do petróleo é feita 

mensalmente e não diariamente. O volume de produção é medido com base nos 

volumes de exportação e na variação de volume do estoque. 

Na apropriação da produção dos poços deste nó é considerado o potencial 

médio do mês, que será a média dos potenciais ponderada pelo tempo de aplicação 

durante o mês. 
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Figura 22 - Volume do Nó de Offloading 

 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

Na Figura 22 é exemplificado como é feito o cálculo pelo SFP, onde o volume 

do petróleo exportado é somado à variação de estoque. Conhecendo o volume final 

do nó de medição é possível calcular o volume individual dos poços. 

 

5.2.8. CONFIGURAÇÃO DE UM NÓ DE MEDIÇÃO DE INJEÇÃO 

O nó de injeção foi criado com objetivo de garantir que o gás natural injetado 

nos campos, seja devidamente descontado para fins de participações 

governamentais. 

Considerando que o volume injetado no reservatório tem impacto tanto na 

declaração de injeção quanto na declaração de produção, o nó de injeção visa 

garantir que o mesmo volume declarado como injeção foi efetivamente considerado 

no computo da produção para fins de participações governamentais.  

 

5.3. NÓ DE MEDIÇÃO COMPOSTO DE PETRÓLEO 

Os nós de medição compostos foram criados com o objetivo de totalizar o 

volume produzido dos poços que não necessariamente estão ligados a mesma 

instalação. A totalização do petróleo é feita em mais de um nível, podendo ser 

atribuída a mais de nó, porém a parcela da produção de gás é medida em apenas 

um único nível. Como mostrado na Figura abaixo. 
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Figura 23 - Nó de Medição Composto 

 

Fonte: Elaborado pelos autores 

Neste caso, há um único Nó de Medição fiscal (VPO PXX) medindo o 

petróleo de todos os Nós Associados a ele (VPO APXX, VPO APXY e VPO APXZ). 

Os Nós Associados realizam medição de apropriação, que será convertido em um 

Potencial de Produção do Nó Associado, com base no volume medido fiscalmente 

(M1). O Potencial de Produção do Nó Associado é então rateado para os poços 

referentes a cada Nó Associado, com base no potencial corrigido de cada um dos 

poços, gerando um volume de produção por poço, que somados se igualam a 

medição fiscal M1.  

           
                                            

                              
   

 

 

(5) 

 

Onde: 

Volume do Nó j = Volume da medição fiscal M1 de petróleo  

PotNó(k,j) = Potencial de Produção do Nó Associado k ao nó j em questão 

Volume do Nó Associado = Volume de petróleo dos nós sem medição fiscal 
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Sempre que determinado nó for selecionado como nó associado de outro nó, 

o seu Volume do Nó deve ser considerado como o PotNó(k,j). Portando a produção 

diária para os poços dos Nós Associados será: 

 

       
                

          
   

 
(6) 

 

Onde: 

P(i,j) = Produção do poço i do Nó Associado j para o dia em questão 

PotNó = Volume do Nó Associado  

Pot(i,j) = Potencial de Produção Corrigido do poço i do nó j 

A Figura 24 abaixo mostra como é feito o cálculo da produção diária de 

petróleo para cada um dos poços de um Nó Composto. 

Figura 24 - Cálculo da produção diária de cada poço do Nó Composto 

 

Fonte: Elaborado pelos autores 
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Conhecendo o volume fiscal de petróleo, e os volumes dos nós associados, 

através da Equação (6) é possível conhecer a produção individual dos nós de 

medição associados, e assim, através dos potenciais corrigidos, conhecer a 

produção individual de cada poço. 

 

5.4. VALIDAÇÂO DOS NÓS DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL 

Como as participações governamentais são cobradas de acordo com o 

volume mensal produzido, as validações também ocorrem mensalmente. 

Figura 25 - Validação da Produção de Petróleo no SFP 

 

Fonte: SFP 

Na Figura 25 acima é representada uma parte do sistema utilizado para a 

realização das validações. Os dados do SIGEP - base de dados interna- são obtidos 

através dos BMPs enviados à Agência, que devem ser comparados com o cálculo 

realizado pelo SFP. O campo “Soma dos Poços SIGEP” é o volume do nó informado 

pelo operador, que vai ser comparado com o campo “Volume do Nó Mês”, que é o 

somatório dos pontos de medição configurados para o nó em questão. Além da 

validação entre os volumes totais do nó é feita uma análise poço a poço, onde o 

campo “Petróleo SFP” - gerado a partir do potencial de produção corrigido - deve 

ser igual ao campo “Petróleo SIGEP” - valor informado por BMP. Quando todos os 

somatórios são iguais, a produção para aquele nó é validada e as participações 

governamentais podem ser cobradas corretamente. A Figura 26 abaixo mostra de 

maneira simplificada as considerações feitas pelo SFP. 
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Figura 26 - Validação da Produção 

 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

Caso haja alguma divergência entre os volumes calculados pelo SFP e os 

volumes informados pelos concessionários, é feita uma análise para se identificar o 

real motivo da diferença, podendo ser falta de envio de arquivo XML, novo poço 

ainda não associado ao nó, notificação de falha enviada após o fechamento da 

produção entre outros. Essa diferença na produção pode gerar, para o mês em 

questão, um crédito ou débito que serão analisados mediante recálculo da 

produção, fazendo com que tanto o concessionário quanto a União tenham seus 

direitos assegurados.  
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6. RESULTADOS DA VALIDAÇÂO 

Até o mês de junho de 2018, o SFP validou a produção de quase dois mil 

poços e mais de mil pontos de medição, totalizando 163 Nós de Medição 

configurados. Conforme Tabela 3 abaixo. 

Tabela 3 - Número de Nós de Medição 

Quantidade de Nós de Medição 

Tipo de Nó Nós 
Pontos de 
Medição 

Poços 

Validação da Injeção 11 110 10 

Validação da Produção de Gás 77 565 1300 

Validação da Produção de Petróleo 70 189 1913 

Validação da Produção de Petróleo 
Offloading 

5 140 103 

Fonte: SFP 

Atualmente existem 7.825 poços cadastrados que estão produzindo, e apesar 

de só existirem 1861 poços vigentes configurados aos Nós de Medição, a maioria 

da produção é validada. Isso se dá pelo fato de se priorizar a configuração dos 

poços marítimos, onde a produção é mais significativa, como mostrado na Tabela 4 

abaixo.  

Tabela 4 - Distribuição da produção em mar e terra 

Ambiente Petróleo (m³/dia) Gás (Mm³/dia) Petróleo Equivalente 

Terra 16882,6977 4,10% 18863,5281 16,86% 35746,2258 6,82% 

Mar 395378,4081 95,90% 93028,8611 83,14% 488407,2692 93,18% 

Total 412261,1058 
 

111892,3892 
 

524153,495 
 

Fonte: SFP 

No período de abril de 2017 a abril de 2018, o NFP conseguiu validar em 

média, mais de 95% de todo a produção de petróleo e gás natural no Brasil, 

garantindo a fidedignidade dos volumes declarados pelas empresas produtoras e 

consequentemente a correta cobrança das participações governamentais. A Figura 

27 abaixo mostra a totalização das validações realizadas pelo SFP. 
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Figura 27 - Resultado da validação por período 

 

Fonte: SFP 

 

Através da rotina de validação da produção foi possível detectar fragilidades 

nos sistemas corporativos das empresas produtoras de petróleo e gás que levaram 

declarações incorretas do volume produzido e consequentemente incorreto 

recolhimento das participações governamentais. Pode-se destacar como motivos 

principais de divergência: 

a. Fechamento da produção inconsistente: Os sistemas corporativos das 

empresas precisam estar corretamente parametrizados para garantir a 

correta totalização da produção através dos pontos de medição fiscais. 

Constatou-se, porém, que em algumas situações o volume medido em 

determinado ponto fiscal não estava sendo considerado na totalização 

da produção. 

b. Volume Final Incorreto: Constatou-se que em diversas situações as 

estimativas de volume aprovadas pela ANP em decorrência de falhas 

nos sistemas de medição não estavam sendo consideradas no 

fechamento da produção. 

c. Erro no rateio da produção: Constatou-se que em alguns casos o 

rateio da produção entre os poços não respeitava as alterações de 

base resultante dos testes de poço ou reinterpretação dos testes. 
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d. Inconsistência de dados: Constatou-se que em determinados sistemas 

com um nível de interação humana maior, meros erros de digitação 

levaram a declaração equivocada da produção. 

 
Até junho de 2018 foram emitidos 12 autos de infração relativos às 

divergências nos volume declarados pelas empresas resultando em um total de R$ 

1.331.400,00 mostrando a importância da Validação da Produção de Petróleo e Gás 

Natural no país. 
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7.  CONCLUSÃO 

Para melhor gerenciar e fiscalizar a produção de petróleo e gás natural, o 

NFP passa a utilizar o Sistema de Fiscalização da Produção (SFP), que entre suas 

funções possui a atribuição de fazer a validação da produção, que é a comparação 

dos valores de produção informados mensalmente pelos concessionários através do 

BMP com os volumes registrados pelos medidores instalados nas unidades de 

produção. 

O sistema possui a capacidade de calcular a produção diária de petróleo e 

gás natural oriunda dos diversos poços espalhados pelo país, assegurando assim o 

volume que será direcionado para cada um dos diversos campos produtores e 

consequentemente as participações governamentais para seus estados 

relacionados. 

Com o inicio das validações foi possível se identificar erros cometidos pelos 

concessionários, que afetam diretamente nos volumes produzidos para cada poço. 

O sistema então possibilitou a detecção dessas divergências, apontando os 

parâmetros a serem reanalisados, garantindo a confiabilidade dos volumes 

informados.  

Com a certeza dos volumes produzidos, os beneficiários podem receber sua 

parcela das participações governamentais, tendo tanto a União quanto as empresas 

o seu direito assegurado pela validação da produção. 

Conclui-se então que o SFP é fundamental na fiscalização da produção de 

petróleo e gás natural, pois ele garante que a medição dos volumes diários de cada 

poço está correta, totalizando assim a produção de um determinado campo, para 

determinado mês, e aplicando-se o correto valor de participações governamentais. 
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