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RESUMO

A exploração dos recursos naturais não renováveis é uma necessidade frente às demandas no suprimento de energia e matérias-primas, mas 
também com o foco de obter riquezas que permitam o desenvolvimento das nações. O petróleo e todos os minerais do subsolo, de acordo com 
disposição da Constituição Federal de 1988, são bens da União e para isso a criação da ANP - Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e 
Biocombustíveis, foi um importante marco cujo foco principal é a proteção dos interesses da sociedade em relação à esses bens públicos. Várias 
regulamentações foram então elaboradas incluindo a Portaria Conjunta entre a ANP e o INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e 
Tecnologia) sob n° 001, publicada em 19 de Junho de 2000 cujo objetivo é estabelecer as condições e requisitos mínimos que deveriam ser 
atendidos pelos sistemas de medição de petróleo e gás natural, com vistas a garantir resultados acurados e completos. A confiabilidade com que 
devem ser realizadas essas medições é de fundamental importância, uma vez que o pagamento dos royalties e participações especiais, por parte 
das empresas produtoras, está diretamente ligado ao grau de incerteza dos montantes medidos. Os conceitos de medição fiscal e de transferência 
de custódia, regulados por essa legislação, envolvem aspectos multidisciplinares que envolvem desde a correta seleção e instalação dos 
instrumentos, medidores e demais equipamentos, evoluindo para a gestão da operação, rastreabilidade e comprovação metrológica. Assim, o 
objetivo do projeto proposto é formalização das bases técnicas que são necessárias para o atendimento dessa aplicação, de forma a atender aos 
interesses nacionais de proteção dos bens públicos. O trabalho será conduzido mediante uma ampla pesquisa bibliográfica na academia, bem 
como nas soluções apresentadas pelo mercado fornecedor, permitindo a construção de um guia das melhores práticas aplicáveis. Vale ressaltar 
que a citada legislação (ANP/INMETRO, 2000), estabelece critérios muito rígidos para a operação dos sistemas de medição destinados a medição 
fiscal (destinado ao pagamento de royalties e participações especiais) e transferência de custódia (mudança da posse de hidrocarbonetos líquidos 
ou gasosos). E os custos para atendimento à essa regulamentação são expressivos: Barateiro (2016) apurou que são gastos anualmente cerca de 
USD 15 M com calibrações de medidores de óleo realizadas no Brasil e no exterior e após a entrada dos campos de produção do Pre-Sal, estima-
se chegar a valores que superam USD 25 M. E da mesma forma que define os vários aspectos da instalação e operação também estabelece as 
penalidades para o seu não cumprimento. Os objetivos do projeto de pesquisa aqui tratado se dividem em aspectos científicos e de formação de 
recursos humanos na área de instrumentação, controle de processos, produção de petróleo e gás natural. Com relação aos aspectos científicos, o 
objetivo principal do trabalho é desenvolver um guia de boas práticas para a seleção e instalação dos instrumentos, medidores e demais 
equipamentos, incluindo a gestão da operação, rastreabilidade e comprovação metrológica. Com relação aos aspectos de formação, objetiva-se 
preparar recursos humanos junto ao corpo discente que estejam capacitados a trabalhar na gestão de sistemas de medição e/ou nas aplicações 
que envolvam a apuração dos volumes de produção de hidrocarbonetos líquidos e gasosos sob as regulamentações de medição fiscal e em 
transferência de custódia.
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