
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

ESCOLA DE ENGENHARIA 

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA QUÍMICA E DE PETRÓLEO 

CURSO DE ENGENHARIA DE PETRÓLEO 

 

 

 

 

 

 

A MEDIÇÃO FISCAL DOS VOLUMES DE PETRÓLEO – MEDIDORES 

ULTRASSÔNICOS 

 

 

 

 

 

 

MONOGRAFIA DE GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE PETRÓLEO 

 

 

 

 

 

VANESSA DE CASTRO MACIEL DOS SANTOS 

 

 

 

 

 

Niterói, 2011



 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

ESCOLA DE ENGENHARIA 

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA QUÍMICA E DE PETRÓLEO 

CURSO DE ENGENHARIA DE PETRÓLEO 

 

 

 

VANESSA DE CASTRO MACIEL DOS SANTOS 

 

 

A MEDIÇÃO FISCAL DOS VOLUMES DE PETRÓLEO – MEDIDORES 

ULTRASSÔNICOS 

 

 

 

Monografia apresentada ao Curso de 

Engenharia de Petróleo da Universidade 

Federal Fluminense, como requisito parcial 

para a obtenção do título de Engenheira de 

Petróleo. 

 

 

 

 

Orientador: Víctor Rolando Ruiz Ahón 

 

 

 

Niterói 

2011 







 

iii 

 

AGRADECIMENTOS 

 
 

Primeiramente a Deus que está comigo em todos os momentos da minha vida me 

dando perseverança e fé para concluir tudo o que me propus até agora na minha vida. 

 

Aos meus pais, Mario e Angela, que são os responsáveis pela pessoa que sou hoje. 

Pelo amor incondicional, por serem meu maior exemplo e por estarem sempre comigo tanto 

nas dificuldades quanto nas alegrias sempre me apoiando e me motivando a seguir em frente. 

Essa conquista é inteiramente dedicada à vocês. 

 

A minha avó, Cleuza, pelo amor e apoio dispensados. Sou muito grata por tudo que a 

senhora fez e faz por mim. 

 

Ao professor Víctor Ahón pela orientação e dedicação para o desenvolvimento deste 

trabalho. 

 

A Luiz Henrique de Oliveira Bispo, cujo suporte, incentivo, atenção, experiência e 

dedicação foram fundamentais para a execução deste trabalho. Muito Obrigada. 

 

A Filipe Mendes Freitas, uma amizade valiosa, que foi extremamente importante 

durante minha trajetória acadêmica.  

  

A todos os meus amigos e colegas que estiveram junto comigo nesta etapa e que 

contribuíram, direta ou indiretamente, nesta conquista. 

 



 

iv 

 

“Tua caminhada ainda não terminou 
A realidade te acolhe 

dizendo que pela frente 
o horizonte da vida necessita 

de tuas palavras 
e do teu silêncio. 

 
Se amanhã sentires saudades, 

lembra-te da fantasia e 
sonha com tua próxima vitória. 

Vitória que todas as armas do mundo 
jamais conseguirão obter, 

porque é uma vitória que surge da paz 
e não do ressentimento. 

 
É certo que irás encontrar situações 

tempestuosas novamente, 
mas haverá de ver sempre 

o lado bom da chuva que cai 
e não a faceta do raio que destrói. 

 
Tu és jovem. 

Atender a quem te chama é belo, 
lutar por quem te rejeita 

é quase chegar a perfeição. 
A juventude precisa de sonhos 

e se nutrir de lembranças, 
assim como o leito dos rios 

precisa da água que rola 
e o coração necessita de afeto. 

 
Não faças do amanhã 
o sinônimo de nunca, 

nem o ontem te seja o mesmo 
que nunca mais. 

Teus passos ficaram. 
Olhes para trás... 
mas vá em frente 

pois há muitos que precisam 
que chegues para poderem seguir-te.” 

 
(Charles Chaplin) 

 

 

 



 

v 

 

RESUMO 

 
A indústria do petróleo está a cada dia tornando-se mais expressiva para a economia 

mundial. No Brasil, representa importante fonte de recursos para a União através da 

arrecadação das participações governamentais pagas pelas empresas que exploram este 

recurso natural não renovável. Devido a esta importância é essencial uma política que exija a 

correta aferição dos volumes produzidos. A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e 

Biocombustíveis é a responsável por fiscalizar, através do seu Núcleo de Fiscalização da 

Medição da Produção de Petróleo e Gás Natural, esses volumes. O presente trabalho 

apresentará um estudo sobre a medição fiscal dos volumes de petróleo produzidos, dando 

ênfase no estudo da tecnologia ultrassônica de medição, que por sua série de vantagens em 

relação às outras disponíveis, vem ganhando espaço considerável no cenário de medição fiscal 

do Brasil. Para comprovação deste crescimento este trabalho avaliará também a aplicabilidade 

dos medidores ultrassônicos na Bacia de Campos que, atualmente, é a bacia petrolífera 

brasileira que mais produz petróleo e gás natural, mostrando que cerca de 60% do volume de 

óleo produzido nesta bacia é medido através da tecnologia ultrassônica. 
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ABSTRACT 

 

The oil industry is becoming more significant for the global economy each day. In 

Brazil represents an important source of funds for the Union through the collection of 

government interests paid by the companies that exploit this nonrenewable natural 

resource. Because of this importance it is essential to have a policy that requires the 

correct measurement of the volumes produced. The National Agency of Petroleum, 

Natural Gas and Biofuels is responsible for overseeing, through its center for 

monitoring the measurement of oil and gas, these volumes. This work presents a study 

on the fiscal measurement of volumes of oil produced, emphasizing the study of the 

ultrasonic measurement technology, which exhibits a series of advantages over other 

technologies available, has gained considerable space in the setting of fiscal 

measurement of Brazil. To prove this growth this work also shows the applicability of 

ultrasonic meters at Campos Basin that is the Brazilian oil basin that currently produces 

more oil and gas, showing that about 60% of the volume produced at this place is 

measured by ultrasonic technology.   
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I – Apresentação do Trabalho 

 

1.1 Introdução 

   

No Brasil, durante muito tempo, a União exerceu o monopólio frente a grande maioria 

das atividades relacionadas ao setor de petróleo e derivados. Com o advento da Emenda 

Constitucional (EC) nº 9/95, o cenário do petróleo brasileiro iniciou uma série de 

transformações que revolucionariam este setor (BRASIL, 1995). Esta Emenda marcou a 

flexibilização do monopólio da União, que era exercido até então pela Petrobras. A partir 

desse momento, tornou-se possível contratar atividades de exploração, produção, refino, entre 

outras, junto a empresas estatais e privadas. 

 A Lei nº 9.478/97, conhecida como Lei do Petróleo, veio estabelecer as 

transformações iniciadas com a EC nº 9/95. Cabe destacar que esta lei definiu sobre toda a 

política energética nacional, além de ter criado o Conselho Nacional de Política Energética 

(CNPE) e a Agência Nacional do Petróleo (ANP), que em 2005, teve seu nome alterado com 

a Lei nº 11.097/2005 e passou a ser chamada de Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e 

Biocombustíveis (BRASIL, 2005). O papel da Agência de acordo com a referida Lei é exercer 

a função de órgão regulador das atividades que integram a indústria petrolífera (BRASIL, 

1997).  

Cabe salientar que recentemente a ANP ganhou novas atribuições com a Lei nº 

12.276, de 30 de junho de 2010, e a Lei nº 12.351, de 22 de dezembro de 2010. A primeira 

instituiu a cessão onerosa, ou seja, autorizou a União ceder onerosamente à Petrobras o 

exercício das atividades de pesquisa e lavra do petróleo, gás natural e outros hidrocarbonetos 

fluidos em áreas não concedidas do pré-sal e manteve a ANP como órgão regulador do 

regime. A segunda instituiu o regime de partilha de produção e também manteve a ANP como 

órgão regulador deste regime (BRASIL, 2010).  

 O setor do petróleo representa uma parcela muito significativa da economia mundial. 

O crescimento da indústria é incontestável, haja vista os dados disponibilizados pelo 

Ministério de Minas e Energia que apontam a expectativa de produção de petróleo no Brasil 

até 2019, conforme Figura 11. Por isso cada dia mais se faz necessária uma política intensa de 

                                                            
1 RND: contribuição prevista dos recursos não descobertos nos campos a descobrir em blocos sob 

concessão até a rodada 10; RC: Contribuição prevista dos recursos contingentes nas descobertas em 
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controle deste setor. É de extrema importância a aferição correta dos volumes de petróleo e 

gás natural produzidos pelas empresas concessionárias do setor, já que estes serão utilizados, 

em todos os regimes de produção, para o cálculo das participações governamentais, que são 

compensações financeiras pagas pelas empresas à União pelo uso de um recurso natural não 

renovável.   

 

Figura 1 – Previsão de Produção Nacional de Petróleo no período 2010-2019 

Fonte: PDE - 2019, 2010 

 

Como órgão regulador das atividades do setor, a ANP, em conjunto com o INMETRO 

(Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial) estabeleceu, em 19 

de Junho de 2000, através da Portaria Conjunta ANP/INMETRO nº 1 o Regulamento Técnico 

de Medição de Petróleo e Gás Natural (RTM). Este regulamento foi fundamental para a 

uniformização dos critérios de medição da produção de petróleo e gás natural, já que ele 

estabeleceu todas as condições e requisitos mínimos que os sistemas de medição devem 

possuir a fim de garantir confiabilidade. 

A medição dos volumes de petróleo e gás natural é um assunto relevante não só pelo 

fato de garantir a correta aferição dos volumes que serão utilizados para o cálculo das 

participações governamentais, mas também, porque através das exigências impostas pelo 

RTM foi possível observar uma possibilidade maior de controle da produção por parte das 

empresas que exploram este setor garantindo a otimização da produção, evitando perdas e 

possibilitando um maior controle sobre os problemas.  
                                                                                                                                                                                          

estágio de avaliação exploratória em blocos sob concessão até a rodada 10; RT: Produção prevista 
das reservas totais nos campos já em desenvolvimento ou produção. 
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1.2 Objetivos 

 

 O presente trabalho objetiva o estudo e a avaliação da tecnologia de medição fiscal dos 

volumes de petróleo no Brasil, dada a relevância da correta medição da produção. Como 

objetivo específico, o trabalho fará um estudo detalhado da aplicação da tecnologia de 

medição ultrassônica para o petróleo. 

 

1.3 Estrutura do Trabalho 

 

 O trabalho está estruturado em seis capítulos. O Capítulo I, introdutório, apresentou 

uma síntese da evolução da legislação e da importância da medição dos volumes produzidos 

nos diferentes regimes de exploração e produção no país. 

 O Capítulo II apresenta uma linha histórica da legislação das atividades de exploração 

do petróleo no Brasil, salientando as principais transformações ocorridas e dando destaque ao 

papel exercido pela Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, no que é 

abordado neste trabalho. 

 O Capítulo III aborda o Regulamento Técnico de Medição de Petróleo e Gás Natural, 

o RTM. Neste Capítulo serão descritos os principais itens deste Regulamento, dando ênfase 

ao que o mesmo trouxe de importância para o país. Adicionalmente, será feita uma 

comparação entre o RTM vigente e a minuta de revisão do regulamento proposta em 

audiência pública pela ANP. 

 No Capítulo IV será apresentado o conceito de Medição da vazão de óleo. As 

diferentes tecnologias de medição de vazão, seu funcionamento e características, além de 

apresentar como os medidores devem ser selecionados e como é constituído um sistema de 

medição serão abordadas. 

 O Capítulo V irá tratar especificamente da tecnologia de medição ultrassônica. Será 

apresentado o funcionamento do medidor ultrassônico, as diferentes tecnologias existentes, as 

vantagens do uso deste medidor. Nesse capítulo será apresentada uma análise da aplicação da 

tecnologia ultrassônica na Bacia de Campos que é a bacia petrolífera que, atualmente, mais 

produz no Brasil. 

Por fim, o Capítulo VI apresentará as conclusões e considerações finais observadas 

com o trabalho. 
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II – Arcabouço Legal da Exploração do Petróleo no Brasil 

 

Este capítulo pretende apresentar o Arcabouço Legal da exploração de petróleo no 

Brasil que sofreu significativas transformações desde o século XIX e que pode ser dividido 

em duas partes: o período de monopólio estatal e o período de flexibilização do monopólio.  

 

2.1 Período de Monopólio Estatal 

 

2.1.1 Construção do Monopólio Estatal 

 

 Inicialmente a exploração do petróleo foi marcada pela livre iniciativa. A constituição 

de 1891 veio para marcar o início de uma legislação para o setor do petróleo no Brasil 

(QUINTANS, 2010). Em seu art. 72 a constituição estabelece que: “As minas pertencem aos 

proprietários do solo, salvas as limitações que forem estabelecidas por lei a bem da 

exploração deste ramo de indústria” (BRASIL, 1891). 

 Portanto, a propriedade dos recursos minerais existentes no subsolo era de posse do 

proprietário da terra. A União poderia limitar essa propriedade por necessidade ou utilidade 

pública, como na defesa de fronteiras, fortificações, construções militares e estradas de ferro 

federais, mediante indenização prévia (BRASIL, 1891). 

 A constituição de 1934 alterou a propriedade integral do solo e do subsolo ao 

proprietário da terra. Em seu art. 118 estabelece que: “As minas e demais riquezas do subsolo, 

bem como as quedas d’água, constituem propriedade distinta da do solo para o efeito de 

exploração ou aproveitamento industrial”, ou seja, a partir de então o proprietário da terra 

não é mais dono dos recursos minerais do subsolo (BRASIL, 1934). 

O aproveitamento das minas e jazidas minerais, bem como das águas e energia 

hidráulica, passou a depender de autorização ou concessão federal na forma da lei, de acordo 

com o art. 119 desta constituição. Essas autorizações ou concessões foram conferidas 

exclusivamente a brasileiros ou empresas organizadas no Brasil, o que tornou constitucional a 

nacionalização das atividades de exploração dos recursos minerais. 

Em 10 de julho de 1934, com o Decreto nº 24.642, foi criado o Código de Minas, que 

representava uma legislação específica sobre a mineração incluindo a exploração do petróleo  

(BISPO, 2011). Em seu art. 97, por exemplo, o código determina que as jazidas de petróleo e 
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gás natural existentes no território nacional eram de posse dos Estados ou da União, a título de 

domínio imprescritível. No entanto, era possível obter autorização para pesquisa e a 

concessão para a lavra de petróleo.  

Em 1937, uma nova constituição entra em vigor mantendo o que foi determinado na 

constituição anterior no que diz respeito à distinção da propriedade do solo e do subsolo. 

Ampliou também  a nacionalização iniciada em 1934 ao estabelecer que as autorizações para 

as atividades de aproveitamento industrial de minas e jazidas só poderia ser concedida a 

brasileiros ou empresas constituídas de acionistas brasileiros (BRASIL, 1937). 

 

2.1.2 Execução do Monopólio Estatal 

 

O Código de Minas representou o início de uma legislação específica sobre os 

recursos minerais. Em 29 de abril de 1938, através do art. 4º do Decreto-Lei nº 395, foi 

Criado o Conselho Nacional do Petróleo (CNP), composto por brasileiros natos, designados 

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

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

organizações de classe da Indústria e do Comércio. O CNP seria responsável por (BRASIL, 

1938): 

I – autorizar, regular e controlar a importação, a exportação, o 

transporte, inclusive a construção de oleodutos, a distribuição e o 

comércio de petróleo e seus derivados, no território nacional; 

 

II – autorizar a instalação de quaisquer refinarias ou depósitos, 

decidindo de sua localização, assim como da capacidade de produção 

das refinarias, natureza e qualidade dos produtos refinados; 

 

III – estabelecer, sempre que julgar conveniente, na defesa dos 

interesses da economia nacional e cercando a indústria de refinação 

de petróleo de garantias capazes de assegurar-lhe êxito, os limites, 

máximo e mínimo, dos preços de venda dos produtos refinados – 

importados em estado final ou elagarado no país – tendo em vista, 

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

República.  
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 O Decreto-Lei nº 395/1938 estabeleceu, portanto, o órgão que regulamentou as 

atividades estabelecidas na lei para o setor, definindo assim, as bases da indústria do petróleo 

no Brasil, dinamizando a atividade de exploração e marcando o início de uma nova fase da 

história do petróleo no Brasil. 

Em 18 de setembro de 1946 foi promulgada uma nova constituição que manteve todas 

as restrições do texto anterior. Dentre elas, a distinção entre a propriedade do solo e do 

subsolo, a exigência de autorização ou concessão, somente para brasileiros ou empresas 

constituídas de acionistas brasileiros, para a atividade industrial (BRASIL, 1946). 

Com o advento da Lei nº 2004, de 03 de outubro de 1953, um marco para a execução 

do monopólio estatal foi estabelecido. Através do seu art. 1º foi disposto que o monopólio da 

união constituía-se da pesquisa e da lavra das jazidas de petróleo e outros hidrocarbonetos 

fluidos e gases raros, existentes no território nacional; a refinação do petróleo nacional ou 

estrangeiro e o transporte marítimo do petróleo bruto de origem nacional ou de derivados de 

petróleo produzidos no país, e bem assim o transporte, por meio de condutos, de petróleo 

bruto e seus derivados, assim como os gases raros de qualquer origem (BRASIL, 1953). 

O CNP era o órgão de orientação e fiscalização, e o exercício do monopólio se dava 

por meio da Petróleo Brasileiro S.A., e de suas subsidiárias. A criação deste órgão executor 

foi muito importante para a indústria do petróleo no Brasil, pois foi criada mediante intenso 

debate democrático, atendendo aos anseios da população e defendida por diversos partidos 

políticos.  

A Petrobrás e suas subsidiárias eram responsáveis também pelo pagamento de 

compensação financeira aos territórios onde fosse feita a lavra de petróleo ou se localizassem 

as instalações marítimas de embarque e desembarque de óleo bruto.  Essa compensação era 

calculada sobre o valor do óleo bruto, xisto betuminoso e do gás extraído destes, de acordo 

com as regras estabelecidas em lei (BISPO, 2011). 

Em 1967, promulga-se uma nova Constituição que estabelece através de seu art. 162 o 

monopólio da União sobre a pesquisa e a lavra de petróleo no Brasil, fazendo referência a Lei 

nº 2.004/1953. Na esteira das Constituições anteriores manteve a exploração e o 

aproveitamento das jazidas, minas e demais recursos minerais e dos potenciais de energia 

hidráulica dependente de autorização ou concessão federal, desde que com exclusividade a 

brasileiros ou a sociedades organizadas no País. Dois anos depois, houve uma reforma 
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constitucional, de 1969, com a Emenda Constitucional nº 01 de outubro de 1969, porém, sem 

inovações na atividade petrolífera (BRASIL, 1967). 

Ainda no âmbito da execução do monopólio estatal, em outubro de 1988, é 

promulgada a Constituição Federal de 1988, que vigora até os dias atuais (LIMA, 2010). Esta 

estabelece, em seu art. 177 que (BRASIL, 1988): 

 

Constituem monopólio da União: 

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

hidrocarbonetos fluidos; 

 

II -  a refinação do petróleo nacional ou estrangeiro; 

 

III -  a importação e exportação dos produtos e derivados básicos 

resultantes das atividades previstas nos incisos anteriores; 

 

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

de derivados básicos de petróleo produzidos no País, bem assim o 

transporte, por meio de conduto, de petróleo bruto, seus derivados e 

gás natural de qualquer origem; 

 

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

industrialização e o comércio de minérios e minerais nucleares e seus 

derivados. 

 

 § 1º O monopólio previsto neste art. inclui os riscos e resultados 

decorrentes das atividades nele mencionadas, sendo vedado à União 

ceder ou conceder qualquer tipo de participação, em espécie ou em 

valor, na exploração de jazidas de petróleo ou gás natural, ressalvado 

o disposto no art. 20, § 1º. 

  

Portanto, a Constituição de 1988 manteve o monopólio da União frente a todas as 

atividades relacionadas à pesquisa, lavra, refino e transporte de petróleo e derivados no país. 

Determinou ainda que o monopólio incluía os riscos e os resultados decorrentes das 

atividades nele mencionadas, sendo vedado à União ceder ou conceder qualquer tipo de 
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participação, em espécie ou em valor, na exploração de jazidas de petróleo ou gás natural, 

liquidando de vez com qualquer possibilidade de acordos, ressalvado o disposto no art. 20 §12. 

 

2.1.3 A Flexibilização do Monopólio Estatal 

 

 Em novembro de 1995, o cenário do petróleo sofreu uma significativa transformação 

com a promulgação da Emenda Constitucional (EC) nº 9. A partir dessa data o art. 177 da 

Constituição de 1988 foi modificado e a União passou a poder contratar atividades da 

indústria do petróleo junto a empresas estatais e privadas (SIQUEIRA, 2008), conforme 

disposto em seu art. 1º (BRASIL, 1995): 

 

 O § 1º do art. 177 da Constituição Federal passa a vigorar com a 

seguinte redação: 

 

a "Art. 177 ........................................................... 

 

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

realização das atividades previstas nos incisos I a IV deste art. 

observadas as condições estabelecidas em lei. 

 

 A partir deste momento, o exercício do monopólio da União, que era executado 

somente pela Petrobrás, foi encerrado. Essa Emenda não revogou a propriedade exclusiva da 

União sobre todos os recursos minerais existentes no subsolo e na plataforma continental 

brasileira, só autorizou a contratação de empresas constituídas sob lei nacional para exercer as 

atividades econômicas da indústria do petróleo, por sua conta e risco, por isso é considerada 

uma flexibilização do monopólio e não o fim deste. 

 A consolidação deste novo cenário institucional ocorreu com a Lei nº 9.478/97, 

conhecida como Lei do Petróleo, de 06 de agosto de 1997, que dispunha sobre a política 

energética nacional, as atividades relativas ao monopólio do petróleo, estabelecendo a criação 

                                                            
2 “É assegurada, nos termos da lei, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, bem como a 

órgãos da administração direta da União, participação no resultado da exploração de petróleo ou 
gás natural, de recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica e de outros recursos 
minerais no respectivo território, plataforma continental, mar territorial ou zona econômica 
exclusiva, ou compensação financeira por essa exploração” (BRASIL, 1988). 
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do Conselho Nacional de Política Energética (CNPE), e da Agência Nacional do Petróleo 

(ANP) (LIMA, 2004). 

 O Conselho Nacional de Política Energética teve sua criação definida no art. 4° da Lei 

do Petróleo, sendo presidido pelo Ministro das Minas e Energia. É um órgão de 

assessoramento do Presidente da República responsável por formular as diretrizes de energia 

do país. Suas atribuições, descritas na Lei do Petróleo, são as seguintes: 

 

I - promover o aproveitamento racional dos recursos energéticos do 

País, em conformidade com os princípios enumerados no capítulo 

anterior e com o disposto na legislação aplicável; 

 

II - assegurar, em função das características regionais, o suprimento 

de insumos energéticos às áreas mais remotas ou de difícil acesso do 

País, submetendo as medidas específicas ao Congresso Nacional, 

quando implicarem criação de subsídios; 

 

III - rever periodicamente as matrizes energéticas aplicadas às 

diversas regiões do País, considerando as fontes convencionais e 

alternativas e as tecnologias disponíveis; 

 

IV - estabelecer diretrizes para programas específicos, como os de 

uso do gás natural, do álcool, do carvão e da energia termonuclear; 

 

IV - estabelecer diretrizes para programas específicos, como os de 

uso do gás natural, do carvão, da energia termonuclear, dos 

biocombustíveis, da energia solar, da energia eólica e da energia 

proveniente de outras fontes alternativas; (Redação dada pela Lei nº 

11.097, de 2005) 

 

V - estabelecer diretrizes para a importação e exportação, de maneira 

a atender às necessidades de consumo interno de petróleo e seus 

derivados, gás natural e condensado, e assegurar o adequado 

funcionamento do Sistema Nacional de Estoques de Combustíveis e o 

cumprimento do Plano Anual de Estoques Estratégicos de 
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Combustíveis, de que trata o art. 4º da Lei nº 8.176, de 8 de fevereiro 

de 1991. 

 

 VI - sugerir a adoção de medidas necessárias para garantir o 

atendimento à demanda nacional de energia elétrica, considerando o 

planejamento de longo, médio e curto prazos, podendo indicar 

empreendimentos que devam ter prioridade de licitação e 

implantação, tendo em vista seu caráter estratégico e de interesse 

público, de forma que tais projetos venham assegurar a otimização do 

binômio modicidade tarifária e confiabilidade do Sistema 

Elétrico.(Incluído pela lei nº 10.848, de 2004) 

 

VII - estabelecer diretrizes para o uso de gás natural como matéria-

prima em processos produtivos industriais, mediante a 

regulamentação de condições e critérios específicos, que visem a sua 

utilização eficiente e compatível com os mercados interno e 

externos. (Incluído pela Lei nº 11.909, de 2009). 

 

 No setor de petróleo, as diretrizes formuladas pelo CNPE, devem ser executadas pela 

ANP, após aprovação do Presidente da República.  

 Mais recentemente, em 22 de dezembro de 2010, foi sancionada uma nova lei que 

instituiu o regime de partilha de produção. Este regime é aplicável às áreas de exploração e 

produção do pré-sal e em áreas estratégicas.  

Neste regime as atividades de exploração, avaliação, desenvolvimento e produção 

devem ser exercidas por conta e risco do contratado e caso este faça uma descoberta 

comercial, tem o direito à apropriação do custo em óleo, do volume da produção 

correspondentes aos royalties devidos, bem como a parcela do excedente em óleo, na 

proporção, condições e prazos estabelecidos em contrato. Com a advento desta lei o CNPE 

ganhou novas atribuições, conforme disposto em seu art. 9º (BRASIL, 2010): 

 

O Conselho Nacional de Política Energética - CNPE tem como 

competências, entre outras definidas na legislação, propor ao 

Presidente da República: 
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I - o ritmo de contratação dos blocos sob o regime de partilha de 

produção, observando-se a política energética e o desenvolvimento e 

a capacidade da indústria nacional para o fornecimento de bens e 

serviços; 

 

II - os blocos que serão destinados à contratação direta com a 

Petrobras sob o regime de partilha de produção; 

 

III - os blocos que serão objeto de leilão para contratação sob o 

regime de partilha de produção; 

 

IV - os parâmetros técnicos e econômicos dos contratos de partilha de 

produção; 

 

V - a delimitação de outras regiões a serem classificadas como área 

do pré-sal e áreas a serem classificadas como estratégicas, conforme 

a evolução do conhecimento geológico; 

 

VI - a política de comercialização do petróleo destinado à União nos 

contratos de partilha de produção; e 

 

VII - a política de comercialização do gás natural proveniente dos 

contratos de partilha de produção, observada a prioridade de 

abastecimento do mercado nacional. 

 

 A Agência Nacional do Petróleo, cuja nomenclatura só foi alterada pela Lei nº 11.097 

de 2005 e passou a ser chamada Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e 

Biocombustíveis, é o órgão regulador da indústria do Petróleo e Gás Natural. Apesar de ter 

sido instituída com a Lei do Petróleo em 1997, somente em 1998 por força do Decreto nº 

2.455 a ANP foi implementada. 

 Dentre as principais atribuições da ANP destacam-se a regulação, a contratação e a 

fiscalização das atividades econômicas integrantes da indústria do petróleo. Assim a ela 

compete o âmbito da exploração e produção: 
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I- implementar, em sua esfera de atribuições, a política nacional de 

petróleo, gás natural e biocombustíveis, contida na política energética 

nacional, nos termos do Capítulo I desta Lei, com ênfase na garantia 

do suprimento de derivados de petróleo, gás natural e seus derivados, 

e de biocombustíveis, em todo o território nacional, e na proteção dos 

interesses dos consumidores quanto a preço, qualidade e oferta dos 

produtos; (Redação dada pela Lei nº 11.097, de 2005) 

 

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

concessão das atividades de exploração, desenvolvimento e produção; 

 

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

concessão ou contratação sob o regime de partilha de produção das 

atividades de exploração, desenvolvimento e produção; (Redação 

dada pela Lei nº 12.351, de 2010) 

 

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 os editais e promover as licitações para a concessão de 

exploração, desenvolvimento e produção, celebrando os contratos 

delas decorrentes e fiscalizando a sua execução; 

 

VII - fiscalizar diretamente, ou mediante convênios com órgãos dos 

Estados e do Distrito Federal, as atividades integrantes da indústria 

do petróleo, bem como aplicar as sanções administrativas e 

pecuniárias previstas em lei, regulamento ou contrato; 

 

 VII - fiscalizar diretamente, ou mediante convênios com órgãos dos 

Estados e do Distrito Federal, as atividades integrantes da indústria 

do petróleo, do gás natural e dos biocombustíveis, bem como aplicar 

as sanções administrativas e pecuniárias previstas em lei, 

regulamento ou contrato; (Redação dada pela Lei nº 11.097, de 2005) 
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VII - fiscalizar diretamente e de forma concorrente nos termos da Lei 

no 8.078, de 11 de setembro de 1990, ou mediante convênios com 

órgãos dos Estados e do Distrito Federal as atividades integrantes da 

indústria do petróleo, do gás natural e dos biocombustíveis, bem 

como aplicar as sanções administrativas e pecuniárias previstas em 

lei, regulamento ou contrato; (Redação dada pela Lei nº 11.909, de 

2009) 

 

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; 

 

 IX - fazer cumprir as boas práticas de conservação e uso racional do 

petróleo, gás natural, seus derivados e biocombustíveis e de 

preservação do meio ambiente; (Redação dada pela Lei nº 11.097, de 

2005) 

 

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; 

 

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

relativos às atividades reguladas da indústria do petróleo, do gás 

natural e dos biocombustíveis; (Redação dada pela Lei nº 11.097, de 

2005) 

 

XII - consolidar anualmente as informações sobre as reservas 

nacionais de petróleo e gás natural transmitidas pelas empresas, 

responsabilizando-se por sua divulgação; 
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XVII - exigir dos agentes regulados o envio de informações relativas 

às operações de produção, importação, exportação, refino, 

beneficiamento, tratamento, processamento, transporte, transferência, 

armazenagem, estocagem, distribuição, revenda, destinação e 

comercialização de produtos sujeitos à sua regulação; (Incluído pela 

Lei nº 11.097, de 2005) 

 

 É importante observar que em 30 de junho de 2010, foi sancionada a Lei nº 12.276 da 

cessão onerosa. Essa Lei autorizou a União ceder onerosamente à Petrobras exercer as 

atividades de pesquisa e lavra do petróleo, gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos em 

áreas não concedidas do pré-sal. Essa lei adicionou atribuições à ANP, conforme seu art. 7º: 

“Caberá à ANP regular e fiscalizar as atividades a serem realizadas pela Petrobras com base nesta 

Lei, aplicando-se, no que couber, o disposto na Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997” (BRASIL, 

2010). 

 A Lei nº 12.351/10, citada anteriormente, também incluiu novas atribuições para a 

ANP, conforme disposto sem seu art. 11 (BRASIL, 2010): 

 

I - promover estudos técnicos para subsidiar o Ministério de Minas e     

Energia na delimitação dos blocos que serão objeto de contrato de 

partilha de produção; 

 

II - elaborar e submeter à aprovação do Ministério de Minas e 

Energia as minutas dos contratos de partilha de produção e dos 

editais, no caso de licitação; 

 

III - promover as licitações previstas no inciso II do art. 8o desta Lei; 

 

IV - fazer cumprir as melhores práticas da indústria do petróleo; 

 

V - analisar e aprovar, de acordo com o disposto no inciso IV deste 

art., os planos de exploração, de avaliação e de desenvolvimento da 

produção, bem como os programas anuais de trabalho e de produção 

relativos aos contratos de partilha de produção; e 
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VI - regular e fiscalizar as atividades realizadas sob o regime de 

partilha de produção, nos termos do inciso VII do art. 8o da Lei no 

9.478, de 6 de agosto de 1997. 

 

Para a execução dessas atribuições a Constituição Federal outorgou à ANP poder 

normativo através do qual permite a este órgão regulador a edição de portarias e resoluções 

que têm força legal desde que não contrariem a lei que a originou. As portarias e resoluções 

estabelecem os critérios e especificações definidas pela ANP visando regulamentar a indústria 

do petróleo.  

A Agência está dividida em superintendências, cada uma responsável por fazer 

cumprir as atribuições designadas por lei. Essas superintendências estão sob a condução de 

uma diretoria colegiada, composta de um diretor-geral e quatro diretores com mandatos de 

quatro anos, não coincidentes.  

 Dentre as diversas superintendências, para o escopo desse trabalho, é importante 

destacar a Superintendência de Desenvolvimento e Produção. Suas atribuições estão 

estabelecidas no Regimento interno da ANP, aprovado em 16 de agosto de 2004, através da 

Portaria nº 160 e atualizado pela Portaria 69, de 07 de abril de 2011, e dentre elas destacam-se 

(ANP, 2011): 

 

IV - propor regulamentação técnica, relativa ao controle da produção 

de petróleo e gás natural, observando a preservação dos recursos 

petrolíferos, a segurança das operações e a preservação ambiental, 

na condução das atividades de desenvolvimento e produção; 

 

V - fiscalizar a execução das atividades de desenvolvimento e 

produção de petróleo e gás natural, visando à conservação e ao uso 

racional do petróleo e do gás natural;  

 

VI - efetuar a avaliação e o controle, emitindo parecer referente aos 

planos de desenvolvimento, aos programas anuais de trabalho, 

orçamento e produção, aos boletins mensais de produção e atividades 

de desenvolvimento e produção apresentados pelos concessionários; 
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 Vinculado a esta Superintendência, está o Núcleo de Fiscalização da Medição de 

Petróleo e Gás Natural (NFP) que é, segundo o Regimento Interno, responsável por (ANP, 

2011): 

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

natural;  

II - fiscalizar a movimentação de petróleo e gás natural nas 

instalações de embarque e desembarque referentes às estações 

terrestres coletoras de campos produtores e de transferência de 

petróleo ou gás natural;  

 

III - propor a regulamentação técnica, os procedimentos e as 

diretrizes relativos à medição da produção de petróleo e gás natural, 

em conjunto com as demais instituições governamentais competentes;  

 

IV - verificar a integridade dos dados de produção fornecidos pelos 

concessionários;  

 

V - analisar o desempenho técnico-operacional dos concessionários, 

buscando estabelecer referências para o controle e a medição da 

produção, no que se refere a padrões operacionais;  

 

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

cumprimento das regras relativas aos limites autorizados;  

 

VII - analisar e prover parecer sobre a adequação de procedimentos 

dos concessionários em situações de falha dos sistemas de medição e 

no tocante às exceções do Regulamento Técnico de Medição. 

 

 O NFP é, portanto, o responsável por fiscalizar e garantir a fidedignidade dos volumes 

fornecidos para a ANP e que serão utilizados para os cálculos das Participações 

Governamentais.  

 As participações governamentais, isto é, os pagamentos a serem realizados pelos 

concessionários de atividades de exploração e produção de petróleo e gás natural são tratados 

nos art. 45 a 51 da Lei do Petróleo e foram regulamentadas pelo Decreto nº 2.705, de 03 de 
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agosto de 1998. As participações que devem estar contidas nos contratos de concessão, cessão 

onerosa e partilha de produção realizados entre a União e os concessionários são:  

• Bônus de Assinatura (art. 46, Lei do Petróleo nº 9.478/97): valor ofertado pela 

empresa vencedora da licitação para a aquisição de um bloco para produção de 

petróleo. Deve ser pago no ato da assinatura do contrato de concessão. 

• Royalties (art. 47, Lei nº 9.478/97): compensação financeira devida pelos 

concessionários de exploração de petróleo e gás natural pagos mensalmente, a partir 

do mês que houver o início da produção. 

• Participação Especial (art. 50, Lei nº 9.478/97): constitui compensação financeira 

extraordinária devida pelos concessionários de exploração e produção de petróleo ou 

gás natural. Aplica-se aos casos de grande volume de produção ou de grande 

rentabilidade. 

• Pagamento pela ocupação ou retenção de área (art. 51, Lei nº 9.478/97): valores 

unitários por quilômetro quadrado e que variam dependendo da fase, ou seja, 

exploração, desenvolvimento e produção. 

As leis da cessão onerosa e partilha, anteriormente citadas, também tratam das 

participações governamentais. A primeira trata apenas do pagamento de royalties em seu  

art.5º, a segunda trata dos bônus de assinatura e dos royalites e veda explicitamente as 

participações especiais. 

Deste modo, é importante destacar a importância da medição fiscal dos volumes de 

petróleo, tema deste trabalho, produzidos pelos concessionários e reportados à ANP, que se 

incumbirá de verificá-los. Isto porque, esses volumes medidos serão utilizados para o cálculo 

das participações governamentais que constituem expressiva receita para o país.  

Conforme é possível observar na Figura 2 e na Figura 3, que exemplificam que a 

arrecadação tanto de royalties como da participação especial apresentaram aumento 

substancial desde a implementação da ANP.   

Os royalties elevaram-se mais de trinta vezes os valores praticados em 1998, e a 

participação especial, que passou a existir somente com a Lei do Petróleo, está atualmente 

com valores dez vezes maiores desde 1998. É importante destacar que a diminuição das 

arrecadações em 2009 justifica-se pela queda acentuada do preço médio mundial do petróleo 

que passou de $97,26 para $61,67 (BP, 2011). 
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Figura 2 – Evolução da arrecadação dos royalties no período 1998-2010 

Fonte: ANP, 2011 

 

 

Figura 3 – Arrecadação das participações especiais no período 1998-2010 

Fonte: ANP, 2011 

Portanto, este capítulo tratou do arcabouço legal que fundamenta a exploração e 

produção de petróleo e gás natural no Brasil destacando os pontos mais importantes desde a 

constituição de 1891 até hoje. O capítulo III tratará especificamente do regulamento, 

elaborado pela ANP, para reger os sistemas de medição no Brasil. 
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III – O Regulamento Técnico de Medição de Petróleo e Gás Natural 

 

Este Capítulo apresenta o regulamento técnico que rege atualmente os sistemas de 

medição de petróleo e gás natural no Brasil e o desdobramento de sua utilização no país. 

Além disso, aborda as discussões recentes que visam a sua revisão. 

 

3.1 Origem e Principais Características 

 

 Conforme exposto no capítulo anterior, durante muitos anos o monopólio da União 

sobre a exploração e produção de petróleo e gás natural era exercido pela Petrobras e esta era 

a responsável por medir, arrecadar e distribuir os tributos provenientes destes recursos. Com a 

criação da ANP, através da Lei nº 9.478/97, e sua implantação com o Decreto nº 2.455/98 se 

fez necessária a criação de um documento que uniformizasse os sistemas de medição para que 

a ANP pudesse exercer sua função de agência reguladora de maneira mais eficiente.  

 Estabeleceu-se assim em 19 de junho de 2000, através da Portaria Conjunta 

ANP/INMETRO nº 1, o Regulamento Técnico de Medição de Petróleo e Gás Natural (RTM) 

que estabeleceu as condições e requisitos que os sistemas de medição devem possuir a fim de 

obter resultados que garantam confiabilidade (ANP/ INMETRO, 2000). A partir da data de 

sua publicação, estabeleceu que as empresas deveriam adequar seus sistemas de medição às 

normas da referida portaria em até no máximo vinte e quatro meses, tempo este que foi 

prorrogado até o dia 31 de dezembro de 2003, através da Portaria Conjunta ANP/INMETRO 

nº 2, de 2 de dezembro de 2002. 

 A elaboração deste regulamento foi feita em conjunto com normas e resoluções já 

existentes. Esses documentos que serviram de referência estão associados a algumas 

organizações nacionais e internacionais que serão listadas a seguir: 

 

• Organização Internacional de Metrologia Legal (OIML) – Organização 

intergovernamental que promove a harmonização global dos procedimentos de 

metrologia, provendo a elaboração de diretrizes metrológicas para a fabricação e 

utilização dos instrumentos de medição. Os membros dessas organização incluem os 

estados membros que são os países que participam efetivamente de atividades 
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técnicas e os membros correspondentes que são os países que aderem à OIML como 

observadores (OIML, 2011).  

• International Organization for Standartization (ISO) – Organização não 

governamental que fomenta e edita padrões internacionais. Funciona como uma ponte 

entre os setores públicos e privados de mais de 160 países, permitindo um consenso 

em soluções que atendam tanto às necessidades de negócio como as necessidades 

mais amplas da sociedade. Seus padrões são desenvolvidos por um comitê técnico, 

composto por peritos do setor técnico, industrial e de negócios que solicitaram os 

padrões e que posteriormente farão uso dos mesmos (ISO, 2011). 

• Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) – Órgão privado responsável pela 

normalização técnica no Brasil e que representa o país em entidades internacionais, 

como a ISO. Muitas das normas da ABNT são traduções das normas ISO (ABNT, 

2011). 

• Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (INMETRO) –

é uma Autarquia Federal com a missão de fornecer confiança para a sociedade 

brasileira nas medições e nos produtos. Para isso, faz uso da metrologia e da 

avaliação de conformidades, promovendo a harmonização das relações de consumo, a 

inovação e a competitividade no país. O INMETRO substituiu o Instituto Nacional de 

Pesos e Medidas (IPEM) aumentando significativamente sua atuação a serviço da 

sociedade brasileira. É signatário da OIML e segue suas orientações (INMETRO, 

2011). 

•  American Petroleum Institute (API) – Associação comercial dos estados Unidos que 

representa todos os aspectos da indústria de óleo e gás. Possui mais de 400 membros 

corporativos que vão desde a menor empresa independente até as maiores do setor 

(API, 2011). 

• American Gas Association (AGA) – Associação que representa mais de 200 empresas 

que fornecem gás natural nos Estados Unidos. Suas funções estão centradas na defesa 

das questões de gás natural, promovendo a excelência operacional do setor (AGA, 

2011). 

• American Society for Testing and Materials (ASTM) – É uma organização de 

desenvolvimento de normas internacionais usadas em pesquisa e desenvolvimento de 
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áreas como a de metais, tintas, petróleo, entre outras. É uma das maiores organizações 

do setor no mundo (ASTM, 2011). 

 

3.2 Campo de Aplicação 

  

O Regulamento Técnico de Medição de Petróleo e Gás Natural se aplica a todos os 

sistemas de medição que são destinados à produção, transporte, estocagem, importação e 

exportação de petróleo e gás natural. Todos os sistemas que medem, computam e mostram os 

volumes de petróleo e gás natural produzidos, processados, armazenados ou transportados e 

que são utilizados para medição fiscal da produção (terra e mar); medição da produção em 

testes de longa duração ou testes de poços; medição operacional para controle de produção, na 

entrada e saída de unidades de processamento de gás natural, movimentação no transporte, 

exportação e importação e medição para apropriação da produção devem seguir este 

regulamento (ANP/INMETRO, 2000).  

O RTM abrange o projeto, a instalação, a operação, o teste e a manutenção das 

condições de funcionamento dos sistemas de medição. É importante salientar que o 

regulamento não se aplica à medição do refino e de derivados líquidos de petróleo e gás 

natural nem a sistemas de gás canalizado e veicular. 

 

3.3 Conceitos Importantes 

 

 Alguns conceitos são essenciais para o entendimento das normas citadas no RTM. É 

necessário destacar que existem quatro tipos de medição diferentes: a medição fiscal, a 

medição para apropriação, a medição operacional e a medição para transferência e custódia. 

A medição fiscal é a medição do volume de produção fiscalizada efetuada num ponto 

de medição da produção a que se refere o inciso IV do art. 3º d Decreto nº 2.705, de 3 de 

agosto de 1998. Este é o tipo de medição que será utilizado para o cálculo das participações 

governamentais. O petróleo nesse tipo de medição deve estar estabilizado, ou seja, não deve 

conter gás dissolvido e nem razão de água e sedimentos no petróleo (BSW) superior a 1% 

(ANP/INMETRO, 2000). 

A medição para apropriação é a medição utilizada para determinar os volumes de 

produção a serem apropriados a cada poço em um mesmo campo ou em um conjunto de 
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campos com medição fiscal compartilhada, ou seja, medição fiscal do volume de produção de 

dois ou mais campos que se misturam antes do ponto de medição fiscal. Neste caso, o 

petróleo não precisa estar estabilizado e pode conter mais de 1% de BSW para que seja 

efetuada a medição (ANP/INMETRO, 2000). 

A medição operacional é a medição utilizada para controle da produção que inclui 

medições de petróleo e gás natural para consumo como combustível ou para qualquer outra 

utilização dentro do campo. Outras utilizações comumente encontradas são a utilização do gás 

para elevação artificial, injeção, estocagem, ventilação ou queima em tocha; utilização da 

água produzida, injetada, captada ou descartada; do petróleo transferido; do gás natural para 

processamento; do petróleo e gás natural transportado, estocado, movimentado, importado ou 

exportado (ANP/INMETRO, 2000). 

A medição de transferência de custódia consiste na realização da medição no ponto em 

que a propriedade do óleo ou gás é transferida do vendedor para o comprador de acordo com 

as disposições acertadas em contrato. Este tipo de medição deve seguir os requisitos fiscais 

(ANP/INMETRO, 2000).  

 

3.4 Critérios para Medição de Petróleo 

 

 A medição de petróleo pode ser realizada de duas maneiras: em tanque ou em 

linha. Os critérios exigidos pelo RTM para essas medições serão abordados nos itens 

seguintes (ANP/INMETRO, 2000). 

 

3.4.1 Medição de Petróleo em Tanques 

 

 A medição de petróleo em tanques fundamenta-se basicamente em apurar de modo 

estático os volumes de líquido em tanques cilíndrico em condições ambientes, ou seja, à 

temperatura de 20ºC e pressão de 0,101325 MPa. 

  Por definição do RTM os pontos de medição fiscal em tanques devem estar 

localizados imediatamente à jusante dos tanques de medição. Estes, por sua vez, devem estar 

arqueados3, devem conter bocas de medição e amostragem do conteúdo, mesa de medição no 

                                                            
3 A arqueação de tanques consiste na determinação da capacidade volumétrica dos tanques. São 

elaboradas tabelas que relacionam o nível do fluido no interior do tanque com os volumes 
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fundo e marca de referência próximos à boca de medição e as linhas de enchimento devem ser 

projetadas para minimizar queda livre de líquidos e respingos. 

 A medição de nível de líquido nos tanques deve ser feita com trena manual ou com 

sistemas automáticos de medição de nível.  O RTM descreve cada norma que deve ser 

utilizada tanto para medição manual quanto automática. Na medição automática é importante 

destacar a tabela volumétrica do tanque (elaborada com a arqueação do tanque), a dilatação 

térmica entre a temperatura de medição e a condição de referência (20ºC e 0,101325 MPa) e o 

conteúdo de água e sedimentos, pois estes itens devem ser considerados para determinação do 

volume líquido de petróleo medido. 

 A arqueação dos tanques deve ser feita seguindo as normas ISO descritas no RTM. Os 

tanques de medição de petróleo devem ser inspecionados uma vez cada três anos, essas 

inspeções devem ser feitas a cargo do concessionário da instalação de petróleo e gás natural. 

Já os tanques que são utilizados para medição fiscal devem ser arqueados a cada 10 anos ou 

sempre que ocorrerem alterações que mudem a arqueação. As trenas também utilizadas na 

medição devem ser verificadas a cada ano. No Brasil, o INMETRO é o órgão responsável 

pela arqueação dos tanques.  

 Na medição para apropriação em tanques, o RTM especifica que o petróleo não 

precisa estar estabilizado, os sistemas automáticos de medição de nível nos tanques devem ser 

calibrados4semestralmente por trenas verificadas pelo INMETRO, e os volumes menores que 

50 m³/dia em tanques com capacidade menores que 100 m³ a arqueação pode ser feita de 

maneira simplificada. O volume de água deve ser determinado através da medição com trena 

após decantação quando houver água livre. 

 

3.4.2 Medição de Petróleo em Linha 

 

Os sistemas de medição em linha são realizados por meio de medidores de fluidos do 

tipo deslocamento positivo, turbina, medidores mássicos do tipo Coriolis, com indicação de 
                                                                                                                                                                                          

correspondentes. Após a elaboração destas tabelas é emitido um certificado de arqueação que garante 
a confiabilidade metrológica da armazenagem naquele tanque. Os procedimentos para arqueação é 
descrito no item 6.2 do RTM. 

4 Calibração consiste na operação que estabelece, numa primeira etapa e sob condições especificadas, 
uma relação entre os valores e as incertezas de medição fornecidos por padrões e as indicações 
correspondentes com as incertezas associadas; numa segunda etapa, utiliza esta informação para 
estabelecer uma relação visando a obtenção de um resultado de medição a partir de uma indicação 
(VIM, 2009). 
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volume ou outro tipo de medidor devidamente autorizado pela ANP. Deve haver um sistema 

de calibração em linha fixo ou móvel, um sistema de medição de temperatura e pressão, além 

de um sistema de amostragem proporcional à vazão. 

 Este tipo de sistema de medição deve ser projetado para ser compatível com os 

sistemas de transferência aos quais estiver conectado, impedir refluxo através dos medidores, 

proteger os medidores contra transientes de pressão, proteger os medidores contra pressões de 

choque, não permitir a passagem de gases ou vapores pelos medidores e não possuir contorno 

dos medidores. 

Os sistemas de medição fiscal devem ser projetados, instalados e calibrados para 

operar dentro de uma classe de exatidão5 de 0.3 de acordo com OIML R117. As medições em 

linha também devem ser corrigidas segundo a dilatação térmica entre a temperatura de 

referência e a temperatura de medição, a compressibilidade do líquido entre a pressão de 

referência e a pressão de medição e o conteúdo de sedimentos e água no petróleo. 

 Os medidores em linha devem ser operados dentro dos limites estabelecidos pelos 

fabricantes e devem ser submetidos à calibração em um intervalo máximo de 60 dias entre 

calibrações sucessivas, estes intervalos podem ser ampliados com prévia autorização da ANP, 

baseada no histórico de calibração.  

As calibrações podem ser realizadas por provadores, tanques de prova, medidores 

padrão ou outros sistemas desde que autorizados pela ANP. No caso dos medidores padrão 

existem especificações quanto à sua calibração. Estes devem ser calibrados com tanques de 

calibração ou provadores em linha de deslocamento mecânico, para que se obtenha o fator de 

calibração do medidor padrão.  

O fluido utilizado para calibração do medidor padrão deve possuir massa específica, 

viscosidade e temperatura suficientemente próximas às do fluido medido pelo medidor em 

operação além também de uma vazão igual à vazão usual do medidor (tolerância de ±10%). O 

medidor deve ser calibrado mensalmente e os instrumentos utilizados para a calibração do 

medidor padrão devem ser calibrados uma vez a cada cinco anos.  

Na medição para apropriação em linha os medidores devem ser projetados, operados e 

calibrados para uma classe de exatidão de 1.0 conforme OIML R117 e devem ser calibrados 

                                                            
5 Classe de instrumentos de medição ou de sistemas de medição que atendem a requisitos metrológicos 

estabelecidos para manter os erros de medição ou as incertezas de medição instrumentais dentro de 
limites especificados, sob condições de funcionamento especificadas (VIM, 2009). 
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num período não superior a 90 dias. Quando houver água livre no petróleo esta deve ser 

medida por analisadores de fração total de água. 

Para a medição de petróleo, tanto em linha quanto em tanques, é importante também a 

coleta de amostras que serão utilizadas para a análise qualitativa e quantitativa do teor de água 

e sedimentos, além da massa específica que serão utilizadas na correção dos volumes 

medidos. 

 

3.5 Critérios para Medição de Gás Natural 

 

As medições de gás natural devem utilizar placas de orifício, turbinas ou medidores do 

tipo ultrassônicos. Outros tipos de medidores podem ser utilizados se devidamente 

autorizados pela ANP. Assim como nas medições de petróleo o RTM estabelece as normas e 

condições para a instalação e utilização dos pontos de medição de gás natural. 

Os sistemas devem ser instalados conforme documentos de referência e especificações 

dos fabricantes, não podem ser instalados contornos nos sistemas de medição de gás e a 

incerteza de medição deve ser inferior a 3%. Os sistemas de medição fiscal devem ser 

projetados, calibrados e operados para uma incerteza inferior a 1,5%.  

 Os medidores devem ser calibrados com intervalo inicial entre calibrações sucessivas 

não superior a 60 dias para os medidores fiscais e não superior a 90 dias para outros 

medidores. Em particular os do tipo turbina e ultrassônicos devem ser calibrados com uma 

vazão igual a de operação e com uma classe de exatidão de ±10%. Nos pontos de medição 

fiscal devem ser tomadas amostras para analise pelo menos uma vez por mês. 

Nas medições para apropriação de gás natural a incerteza de medição deve ser menor 

que 2%, as análises de gás devem ser trimestrais e em sistemas com vazão máxima inferior a 

5000 m³/dia pode ser dispensada a correção automática da pressão e temperatura, com 

incerteza menor que 3%.  

Assim como na medição de petróleo é preciso fazer a correção do volume medido de 

acordo com os fatores que interferem no mesmo. É preciso considerar, por exemplo, a 

variação de volume do gás com a pressão, temperatura e o fator de compressibilidade do gás 

ao contabilizá-lo de acordo com as condições de referência de 20º C de temperatura e 

0,101325 Mpa de pressão. 
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3.6 Procedimentos Operacionais 

 

O RTM detalha também todas as tarefas operacionais que devem ser realizadas para a 

execução dos sistemas de medição que foram apresentados até este ponto do trabalho. 

Juntamente com os sistemas de medições descritos anteriormente, tanto para gás 

natural quanto para o petróleo, deve ser feito um controle operacional dos sistemas de 

produção, movimentação, transporte, estocagem, importação e exportação. Os instrumentos 

utilizados para estes fins devem ser adequados, verificados ou calibrados de forma periódica.  

No que tange à questão das falhas de medição6, o RTM especifica que toda e qualquer 

falha pode ser detectada tanto na operação do sistema quanto durante a sua calibração. 

Quando houver detecção de uma falha num medidor o mesmo deve ser retirado para as 

devidas correções e substituído por outro devidamente calibrado. Durante este processo, o 

volume de produção deve ser estimado com base na produção média horária antes da falha. A 

ANP deve receber uma notificação, num período de até 48 horas da ocorrência da falha ou 

qualquer outro problema que cause erro ou interrupção total ou parcial da medição. Essa 

notificação deve conter todas as informações que permitam que a falha seja perfeitamente 

identificada por parte da Agência. 

A ANP deve receber relatórios, em modelos que devem ser aprovados pela ANP de 

todas as medições, análises e cálculos efetuados contendo todas as identificações do 

concessionário e toda a metodologia utilizada para os cálculos executados. Estes relatórios 

devem conter um carregamento ou um dia de produção. A ANP pode verificar também 

relatórios de teste de produção dos poços, relatórios de calibração, inspeção de tanques e 

sistemas de medição. Todos os relatórios devem ser arquivados por um período de cinco anos, 

estando à disposição para exame, pela ANP e seus representantes. 

Quanto às inspeções o regulamento dispõe que a ANP tem livre acesso a todas as 

instalações de petróleo e gás natural, podendo, a qualquer tempo, realizar a inspeção dos 

sistemas de medição. Nessas inspeções a ANP pode verificar a instalação correta dos 

medidores, os selos e planilhas de controle, o estado dos sistemas de medição e seus 

instrumentos, pode acompanhar os testes de produção, verificar os cálculos de volumes, 

                                                            
6 Falhas de medição correspondem a qualquer evento no qual o desempenho do sistema de medição 

não atende aos requisitos do RTM ou das normas aplicáveis aos sistemas de medição. 
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dentre outros itens necessários durante a inspeção. Todos os instrumentos, equipamentos e 

pessoal necessário para a realização das inspeções devem ser providos pelo concessionário.  

Outra questão fundamental para garantir a correta aferição dos volumes de petróleo e 

gás natural é o item do RTM que trata sobre a selagem dos sistemas de medição fiscal. Todos 

estes, incluindo os sistemas de amostragem automática e as válvulas dos tanques, devem ser 

selados para que não ocorra o acesso não autorizado e possível interferência às operações. Os 

selos devem ser numerados e registrados com informações como o nome do concessionário, a 

identificação da concessão e do campo, a relação de todos os pontos de instalação dos selos e 

o histórico das operações de remoção e instalação dos selos. 

Todas as exigências contidas no Regulamento Técnico de medição asseguram que o 

mesmo esteja de acordo com o art. nº 4 do Decreto nº 2.705, de 3 de agosto de 1998, que trata 

sobre a obrigatoriedade de determinação periódica dos volumes de petróleo e gás natural 

produzidos pelos concessionários, observando as regras quanto à periodicidade da medição, 

aos procedimentos a serem utilizados para a medição dos volumes produzidos, à frequência 

das aferições, teste e calibragens dos equipamentos utilizados e às providências a serem 

adotadas em decorrência de correções nas medições e respectivos registros (BRASIL, 1998). 

  

3.7 Revisão do Regulamento Técnico de Medição de Petróleo e Gás Natural 

 

Desde sua promulgação o RTM trouxe diversos benefícios para o setor de petróleo e 

gás natural. Dentre estes é possível destacar a homogeneidade nos procedimentos 

operacionais de medição, o surgimento de novos fabricantes nacionais de medidores de vazão, 

a inserção de novas tecnologias de medição como a dos medidores ultrassônicos, o 

desenvolvimento dos prestadores de serviço na área de medição e volume (CHURRO, 2011). 

Os avanços do setor de petróleo e gás natural juntamente com os avanços obtidos com 

o RTM revelaram a necessidade de uma revisão deste regulamento com a finalidade de 

adequar o mesmo à realidade atual, tanto de mercado quanto na questão da qualidade dos 

sistemas de medição no país.  Para isso, em 2008 foi realizada a primeira consulta pública 

sobre o assunto, com o intuito de obter informações adicionais sobre a regulamentação além 

de dar oportunidade aos agentes econômicos e aos consumidores de fornecerem sugestões e 

acima de tudo dar publicidade e transparência às ações da ANP. Nesta consulta foi publicada 

a minuta de revisão do RTM. Depois da consulta ainda foi lançada mais uma minuta, mais 
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atualizada, para que novos questionamentos e sugestões pudessem ser colocados. Já em junho 

de 2010, foi realizada Audiência Pública sobre a minuta com previsão de emissão do novo 

regulamento para 2011. Ainda em 2010 o INMETRO também abriu consulta pública sobre a 

proposta de aperfeiçoamento do Regulamento Técnico de Medição de Petróleo e Gás Natural. 

 

3.7.1 Principais Aspectos da Revisão do RTM 

 

 No que diz respeito à estrutura do documento foram feitas alterações significativas. Os 

assuntos abordados no regulamento foram divididos de maneira mais didática e agrupados 

num índice, o que permite uma maior facilidade na localização dos assuntos desejados.  

Foram inseridos também quatro anexos:  

• Anexo A: apresenta uma matriz de distribuição das atribuições, ou seja, determina o 

que está a cargo da ANP e do INMETRO no RTM;  

• Anexo B: expõe a periodicidade de realização das calibrações, inspeções e análises, 

prazos estes que podem ser estendidos ou reduzidos com autorização ou determinação 

da ANP; 

• Anexo C: consiste no relatório de avaliação da periodicidade de calibração, mostrando 

os critérios exigidos para a concessão do aumento da periodicidade de calibração e as 

providências caso esse aumento seja concedido;  

• Anexo D: são as referências utilizadas para a elaboração do regulamento. Todas as 

normas utilizadas estão descritas neste anexo, o que permite o esclarecimento de 

dúvidas que possam vir a surgir e deixa o documento com sua estrutura mais 

organizada já que as referências não ficam sendo repetidas ao longo de todo o 

documento sendo apenas referenciadas. 

 Em relação ao conteúdo a primeira mudança percebida é o acréscimo de siglas como o 

CEN (European Committee for Standartizations) que é o comitê que promove normas e 

especificações técnicas na Europa; o CONMETRO que é o Conselho Nacional de Metrologia, 

Normalização e Qualidade Industrial; o DTI (Department of Trade and Industry) que é o 

órgão responsável por facilitar a criação de um ambiente de negócios onde os participantes 

podem competir, prosperar e ter sucesso, e ao mesmo tempo, garantir o bem estar do 

consumidor; ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation) que é uma 

cooperação internacional dos organismos de acreditação de laboratórios e inspeção. 
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 Houve o acréscimo também de uma série de novas definições para facilitar a 

compreensão do documento. Dentre estas cabe destacar: campos marginais de petróleo, que 

são os que produzem predominantemente petróleo e cuja produção não ultrapassa 80 m³ 

diários e cuja última previsão de produção, aprovada pela ANP, não ultrapasse esse limite; 

campos marginais de gás natural, que são os campos que produzem predominantemente gás 

natural não-associado, cuja produção não ultrapassa 70.000 m³/dia e cuja última previsão de 

produção, aprovada pela ANP, não ultrapasse esse limite e campos de pequenas acumulações, 

que são os campos marginais de petróleo e gás natural operados por empresas que não sejam 

classificadas pela ANP como operadoras A ou B7. 

 Nos critérios gerais do RTM foi condicionada a aprovação do projeto de medição ao 

envio de diagrama esquemático das instalações, memorial descritivo dos sistemas de medição, 

PFD`s (Process Flow Diagrams), P&ID`s (Pipping and Instrumentation Diagrams) e 

diagramas isométricos dos pontos de medição e plano de gerenciamento de lacres e proteções 

para as instalações de medição. A instalação do projeto de medição fica também condicionada 

ao envio de memorial descritivo dos sistemas de medição atualizado;  memorial de cálculo 

das incertezas estimadas de medição; documentos relativos ao controle metrológico legal 

realizado pelo INMETRO; documentos relativos aos procedimentos de calibração de 

instrumentos de medição possivelmente incorporados ao projeto; especificações das folhas de 

dados dos instrumentos, amostradores e acessórios e manual de operação dos sistemas de 

medição. Ainda neste item foi especificado que falhas que ocorrerem nos sistemas devem ser 

informadas no prazo de setenta e duas horas à ANP. 

 No item relativo aos tipos de medição de fluido não ocorre mais a limitação do tipo de 

medidor utilizado. Torna-se obrigatório o uso de computador de vazão, que é o dispositivo 

eletrônico que efetua os cálculos necessários para a conversão da medição para os padrões de 

referência, atendendo os requisitos técnicos e metrológicos exigidos pelo INMETRO. Podem 

ser utilizados os medidores multifásicos desde que estes estejam em conformidade com as 

exigências técnicas metrológicas do INMETRO.  

 Na questão da aplicabilidade do sistema de medição é destacada a medição de 

transferência de custódia, que consiste na medição dos volumes de petróleo ou gás natural 
                                                            
7 De acordo com o edital da décima rodada de licitações da ANP, em 2008, as empresas podem ser 

classificadas em: operadora “A” é a empresa qualificada para operar nos blocos situados em águas 
profundas, ultraprofundas, águas rasas e em terra; a operadora “B” é a empresa qualificada para 
operar nos Blocos situados em Águas Rasas ou em terra e a operadora “C” é a empresa qualificada 
para operar somente nos Blocos situados em terra, exceto os blocos da Bacia do Amazonas. 
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movimentados com transferência de propriedade do óleo/gás do vendedor para o comprador 

em condições contratuais e que devem seguir os requisitos técnicos da medição fiscal.  

A medição operacional passa a ter controle metrológico legal, ou seja, as medições 

operacionais de petróleo e gás natural têm que seguir os critérios estabelecidos pelo 

INMETRO. Houve também flexibilização do valor do BSW (razão de água e sedimentos no 

petróleo) para até 5% nos campos de pequenas acumulações. 

 No item de amostragem de fluidos é exigida a determinação da RGO, ou seja, o 

volume de gás produzido sobre o volume de óleo produzido na condição padrão; a 

determinação do RS, que é a relação entre o volume de gás natural e o volume de petróleo 

onde o gás está dissolvido, nas condições de medição. É exigida também a comprovação da 

proficiência de todos os responsáveis por análises químicas. 

 As calibrações dos instrumentos foi um item bastante impactante na revisão da 

Portaria Conjunta ANP/INMETRO nº 1/2000. Os instrumentos devem ser calibrados em 

laboratórios acreditados pelo INMETRO, por conta e risco do concessionário. As calibrações 

realizadas em laboratórios fora do Brasil devem ser acreditadas por organismos ligados ao 

ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation). Os trechos retos, 

condicionadores de fluxo, placas de orifício e os porta-placas, que fazem parte do sistema de 

medição e que serão abordados no capítulo IV, devem atender os requisitos técnicos e 

metrológicos estabelecidos nas regulamentações pertinentes e serem inspecionados por 

laboratório acreditado por organismo membro do ILAC. Os padrões utilizados como 

referência devem ser calibrados pelo INMETRO ou laboratório que esteja aprovado por 

algum membro do ILAC. O pessoal envolvido na calibração dos medidores em operação deve 

ter sua proficiência comprovada. 

 No item relativo aos relatórios de medição fiscal, apropriação, testes de poços, 

medição de transferência de custódia, calibrações, análises químicas, inspeções em tanques e 

falha de medição estão discriminadas as informações necessárias em cada relatório. Todos os 

relatórios, documentos, certificados e dados devem ser armazenados por pelo menos cinco 

anos e devem ser disponibilizados para a ANP ou para o INMETRO sempre que solicitados.

 Quanto às fiscalizações, verificações e supervisões metrológicas, a revisão do RTM 

estabelece que o livre acesso às instalações de produção de petróleo e gás natural não é 

restrito à ANP. O INMETRO também poderá fiscalizar as instalações sempre que houver 

necessidade conforme a regulamentação metrológica vigente e essas fiscalizações devem ser 
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precedidas de calibrações dos instrumentos acreditados pelo INMETRO ou por laboratório 

acreditado por organismo membro do ILAC. 

 Este capítulo apresentou o Regulamento Técnico de Medição de Petróleo e Gás 

Natural e a sua revisão que está para ser implementada. O RTM encontra-se em anexo. A 

minuta de revisão do regulamento está disponível no site da ANP em audiências públicas 

realizadas. O Capítulo IV tratará da medição de óleo abordando as diferentes tecnologias 

utilizadas para este fim.  
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IV – A Medição da Vazão de Óleo 

 

O presente capítulo tratará especificamente da medição da vazão de óleo. Inicialmente 

será apresentada a definição de vazão e os aspectos de sua medição, tais como: os tipos de 

medidores de vazão existentes, e seu funcionamento; os critérios a serem observados na 

seleção de um medidor; a constituição de um sistema de medição; e os medidores mais 

utilizados para medição da vazão de óleo para fins fiscais. É importante salientar que os 

aspectos normativos do RTM, como por exemplo, as incertezas associadas a cada tipo de 

medição, os períodos de calibração dos medidores, entre outros, foram abordados no   

Capítulo III. 

 

4.1 O Conceito de Vazão  

 

 Entende-se por vazão a quantidade de líquido, gás ou vapor que passa por um 

ponto de referência por unidade de tempo. A vazão pode ser expressa em unidades de volume 

por tempo ou de massa por tempo. Existem, portanto a vazão volumétrica e a vazão mássica. 

A primeira consiste no produto da velocidade do fluido pela área da seção transversal por 

onde o mesmo escoa. A segunda consiste no produto da vazão volumétrica pela densidade do 

fluido (DELMÉE, 2003). 

 

4.1.1 Conceitos Importantes na Medição de Vazão 

 

Alguns conceitos merecem destaque no estudo da medição de vazão. Estes serão 

listados a seguir: 

 

• Massa Específica e Densidade  

A massa específica (ρ) é a grandeza que mede concentração de massa em um 

determinado volume. Portanto, consiste na razão da massa de uma substância pelo volume 

que esta massa ocupa. No Sistema Internacional de Unidades (SI) a massa específica é 

expressa em kg/m³ (MARCHETTI JR., 2009). 

 A densidade (γ) é a razão entre massas específicas de uma substância e de outra 

tomada como referência, sendo assim, uma grandeza adimensional. Para gases geralmente é 
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utilizada como referência a massa específica do ar a 21,1ºC e a 101 325 Pa de pressão. Para 

líquidos geralmente é utilizada a massa específica da água a 4ºC e 101 325 Pa de pressão 

(MARCHETTI JR., 2009). 

 A temperatura influencia no volume do fluido e assim altera a massa específica do 

mesmo. Portanto, é essencial saber as condições de referência que o determinado fluido está 

sendo medido para que as devidas correções em relação a esses desvios possam ser feitas. 

 

• Viscosidade (µ) 

Pode ser definida como a resistência de um fluido ao escoamento dentro de um duto 

qualquer. Quanto mais viscoso for um fluido mais energia precisará ser empregada para que o 

mesmo possa escoar. Existem dois tipos de viscosidade mais usuais que são a viscosidade 

absoluta e a viscosidade cinemática (υ). A viscosidade absoluta representa a razão entre a 

tensão de cisalhamento e o gradiente de velocidade e a viscosidade cinemática representa a 

razão entre a viscosidade absoluta e a massa específica do fluido. Nos líquidos, de maneira 

geral, a viscosidade diminui com o aumento da temperatura (RIBEIRO, 2003). 

No SI, as unidades de viscosidade absoluta e viscosidade cinemática são 

respectivamente Pa/s (N.s/m²) e m²/s.  

 

• Calor Específico e Coeficiente de Expansão Adiabático 

O Calor específico pode ser definido como a quantidade de calor necessária para 

elevar em um grau a temperatura de uma unidade de massa (WYLEN et al., 1995). No SI, a 

unidade de calor específico é J/kg.K. 

 O Calor específico pode apresentar-se de duas formas: o calor específico a volume 

constante (Cv) e o calor específico à pressão constante (Cp).  

A partir deles, define-se o coeficiente de expansão adiabático (K) que consiste na 

razão entre o calor específico à pressão constante e o calor específico a volume constante. 

 

• Número de Reynolds 

Estudado por um engenheiro britânico chamado Osbourne Reynolds na década de 

1880, o número de Reynolds representa um parâmetro adimensional que permite determinar o 

regime de escoamento do fluido. É a razão entre as forças de inércia e as forças viscosas e 

pode ser calculado através da seguinte fórmula (MC DONALD, FOX, 2001): 
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µ
ρ Dv..Re =  

 

Onde: 

ρ  é a massa específica (kg/m³) 

v  é a velocidade média do escoamento (m/s) 

D é o diâmetro da tubulação (m) 

µ  viscosidade (kg/m.s)  

  

Sendo a razão entre as forças de inércia e as força viscosas, o número de Reynolds 

indica qual tipo de força prevalece num determinado escoamento e a partir dessa informação é 

possível classificar o escoamento em laminar, turbulento ou de transição. 

 No escoamento laminar é possível observar uma estrutura de escoamento em lâminas 

ou camadas, sem mistura macroscópica de camadas adjacentes. O escoamento turbulento 

caracteriza-se por possuir partículas de fluido movimentando-se, aleatoriamente e 

tridimensionalmente em adição ao movimento médio das partículas de fluido (MC DONALD, 

FOX, 2001).  

No regime laminar o perfil de velocidade do escoamento é parabólico, com velocidade 

no centro do tubo sendo o dobro da velocidade média, já no regime turbulento o perfil de 

velocidades é mais achatado e a velocidade no centro do tubo é cerca de 1,2 vezes a 

velocidade média. A Tabela 1, apresenta as faixas do número de Reynolds que caracterizam o 

perfil do escoamento (DELMÉE, 2003).  

 

Tabela 1 – Determinação do regime de escoamento a partir do número de Reynolds 

Número de Reynolds Regime 

Menor que 2000 

Entre 2000 e 4000 

Maior que 4000 

Laminar 

Transição 

Turbulento 

Fonte: Delmée, 2003 
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4.2 Tipos de Medidores 

 

Os medidores de vazão podem ser classificados de diversas maneiras. Umas das 

maneiras, proposta por Delmée, classifica os medidores em quatro grupos. Grupos estes 

separados de acordo com seu princípio de medição. 

 

Primeiro Grupo: Geradores de Diferencial de Pressão 

 - Placa 

 - Venturi 

 - Bocal 

 - Inserção: Pitot e Pitot de Média 

 - Especiais: centrífugos, Laminares, Jato. 

Segundo Grupo: Medidores Lineares 

 - Área variável 

 - Coriolis 

 - Eletromagnético 

 - Térmico 

 - Turbina 

 - Ultrassônico 

 - Vórtice 

 - Medidores Lineares: Força, Correlação, Laser. 

Terceiro Grupo: Volumétricos 

 - Diafragma 

 - Disco de Nutação 

 - Palheta 

 - Pistão Oscilante 

 - Pistões Recíprocos 

 - Rotor: Lóbulo, Engrenagem, Semi-imerso 

Quarto Grupo: Em canais abertos 

 - Calhas 

 - Vertedores 
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4.3 Geradores de Diferencial de Pressão 

 

 A operação deste tipo de medidores, também conhecidos como medidores 

deprimogênios, é baseada na observação feita por Bernoulli de que se uma restrição for 

colocada no interior de um tubo por onde o fluido escoa a velocidade do fluido na restrição é 

elevada. Esse aumento de velocidade na restrição faz com que a pressão estática caia nessa 

seção e com isso uma pressão diferencial é criada neste elemento de medição. Essa diferença 

de pressão a montante e à jusante da restrição é relacionada com a vazão de fluido que escoa 

no duto (THORN, 1999). A Figura 4 mostra a inclusão de restrição em uma tubulação. 

 Por ser a fundamentação do princípio de funcionamento dos medidores deprimogênios 

é importante expor a equação de Bernoulli. Essa equação define a relação entre a velocidade 

do fluido e a pressão do fluido passando entre duas seções transversais de um tubo. Sua 

equação apresenta-se da seguinte forma já simplificada para um trecho reto horizontal e 

utilizando o sistema SI (THORN, 1999): 

 

 
Figura 4 – Tubulação com restrição 

Fonte: Adaptado de THORN, 1999 

 

ρρ
2211

2
²

2
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Sendo:  

v : velocidade do fluido (m/s) 

P: pressão (Pa) 

ρ : massa específica do fluido (kg/m³) 

A1 e A2: áreas da seção transversal do tubo 
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4.3.1 Placas de Orifício 

  

As placas de orifícios consistem em placas simples com orifícios de tamanho e 

posição específicos determinados por normas nacionais e internacionais, conforme Figura 5. 

As placas podem ser do tipo clássica ou especiais, que são utilizadas quando as clássicas não 

satisfazem às necessidades de determinada instalação (DELMÉE, 2003). Seu princípio de 

funcionamento o baseia-se no aumento da velocidade do fluido ao passar pelo orifício da 

placa, que gera um diferencial de pressão antes e depois da placa. 

 

 
Figura 5 – Placas de orifício 

Fonte: RIBEIRO, 2003 

 

Como o fluido fica em contato direto com a placa, o material de confecção da mesma 

pode ser qualquer um que não seja danificado pelo contato com o fluido. A velocidade do 

fluido também é um fator a ser considerado, porque ser for muito elevada pode provocar 

erosão do material da placa. A geometria da placa deve possuir uma espessura fina, circular, 

plana e com um furo de posição, formato e diâmetro estabelecidos matematicamente.  

 No caso das placas clássicas algumas especificações são recomendadas para sua 

fabricação e instalação. Com relação à placa, propriamente dita, a face à montante deverá ser 

plana, a rugosidade da face plana à montante é limitada, a face à montante deve ser 

identificada geralmente com uma inscrição na lingüeta da placa, a face à jusante deve ser 

paralela a face à montante, a parte cilíndrica do orifício e a própria placa têm espessura 

determinada, as arestas não devem ter defeitos visíveis a olho nu.  Com relação à instalação as 

placas clássicas podem ser instaladas em tubulações de seção circular, horizontais, verticais 

ou inclinadas, as placas devem ser instaladas concentricamente à linha de processo, a 

rugosidade dos trechos a montante e a jusante são limitadas. Todos os limites e especificações 

estão definidos nas normas (DELMÉE, 2003). 
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 Conforme já citado, além da placas clássicas existem as especiais. Estas foram criadas 

para atender a não aplicabilidade das placas clássicas, seja por questão de impurezas no 

fluido, de diâmetro da tubulação, de viscosidade do fluido ou por falta de trecho reto da 

tubulação. Um exemplo são as placas onde o orifício não é concêntrico e estas são utilizadas 

quando o fluido carrega impurezas que ficariam acumuladas a montante da placa na parte 

inferior caso o orifício fosse concêntrico. Todos esses fatores influenciam na exatidão da 

medição e por isso devem ser considerados cuidadosamente (DELMÉE, 2003). 

As placas de orifício são montadas entre flanges, Figura 6, ou em equipamentos 

denominados porta-placa, Figura 7.  Os porta-placa são utilizados quando existe uma 

frequência alta de troca da placa de orifício e quando estas trocas devam ser realizadas de 

maneira rápida e sem interrupção do processo.  

 

 
Figura 6 – Placa de orifício montada entre flanges 

Fonte: RIBEIRO, 2010 

 

 
Figura 7 – Placa de orifício montada entre porta-placas 

Fonte: RIBEIRO, 2010 

A vazão deve estar plenamente desenvolvida e não podem haver distúrbios antes nem 

depois da placa, por isso é feita a exigência de trecho reto da tubulação tanto à montante 

quanto à jusante. Caso não seja possível a colocação de trecho reto no tamanho necessário 
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pode ser utilizada uma alternativa que compreende a instalação de retificadores de vazão que 

possibilitam a diminuição do trecho reto (DELMÉE, 2003). 

De maneira geral as vantagens deste tipo de medidor estão no baixo custo, tanto para 

instalação quanto para construção, além da fácil manutenção. No entanto, apresentam elevada 

perda de carga. 

 

4.3.2 Tubos Venturi  

 

 Os tubos Venturi possuem dentro de uma unidade simples uma garganta estreitada 

entre duas seções cônicas, geralmente são instalados entre flanges, como mostram, 

respectivamente, a Figura 8 e a Figura 9. Assim como as placas de orifícios e os demais 

medidores deprimogênios, o tubo Venturi tem como princípio de funcionamento a introdução 

de uma restrição à passagem do fluido, restrição essa que causará um diferencial de pressão 

que é proporcional à vazão que passa pelo medidor. 

 

 
Figura 8 – Medidor tubo Venturi 

Fonte: CHAVES, 2002 

 

 
Figura 9 – Tubo Venturi montado entre flanges 

Fonte: MEDEIROS, DANTAS, 2011 

 

A diferença básica do tubo Venturi para a placa de orifício é que este restringe a 

passagem do fluido de maneira mais gradual. Com isso ele torna-se menos sensível à erosão, 

podendo ser usado para fluidos mais sujos e abrasivos, apresenta uma menor perda de carga, 
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necessita de trechos retos menores e pode medir vazões maiores. Desvantagens deste tipo de 

medidor estão relacionadas ao seu tamanho e seu custo (THORN, 1999).  

 

4.3.3 Bocais de Vazão 

 

 Os bocais de vazão são basicamente de dois tipos: os bocais ISA (International 

Standarts Association) e os bocais ASME (American Society of Mechanical Engeneers). A 

diferença básica entre os dois é o perfil do bocal. No caso dos bocais ISA o perfil é radial e no 

caso dos bocais ASME é elíptico (DELMÉE, 2003). 

 

 
Figura 10 – Parte interna de um bocal de vazão 

Fonte: MEDEIROS, DANTAS, 2011 

 

 
Figura 11 – Parte externa de um bocal de vazão 

Fonte: MEDEIROS, DANTAS, 2011 

 Os bocais de vazão, ilustrados na Figura 10 e na Figura 11, reúnem tanto 

características das placas de orifício quanto dos tubos Venturi. Como a sua entrada é mais 
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suave, ele tem menor perda de carga que as placas de orifício, tornando-se mais caro para 

fabricar, no entanto são mais baratos que os tubos Venturi que possuem uma perda de carga 

menor ainda. Os bocais não possuem arestas que poderiam sofrer erosão ou alterações nas 

calibrações e são instrumentos bem rígidos que possuem boa aplicabilidade para fluidos sujos 

e abrasivos com alta pressão e alta temperatura (THORN, 1999). 

 

4.3.4 Medidores de Inserção: Tubo de Pitot e Tubo de Pitot de Média 

 

 O tubo de Pitot, ilustrado na Figura 12, é um instrumento de medição de vazão através 

da detecção da velocidade do fluido em um ponto da tubulação. Possui uma abertura na sua 

extremidade que é colocada na direção da corrente do fluido. As diferenças de pressão total 

(pressão de impacto) e da pressão estática da linha fornece a pressão dinâmica e esta é 

proporcional ao quadrado da velocidade (CHAVES, 2002). 

 

 
Figura 12 – Tubo de Pitot 

Fonte: CHAVES, 2002 

 

 O tubo de Pitot de média tem o mesmo princípio que o tubo de Pitot, no entanto ele 

toma quatro, seis ou oito velocidades ao longo da tubulação e extrai a média dessas 

velocidades. 

As vantagens deste tipo de medidor estão no baixo custo de aquisição e manutenção, 

facilidade na instalação e baixa perda de carga. No entanto, a pressão diferencial gerada é 

baixa e não pode ser usado com fluidos que apresentem partículas sólidas.  
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4.3.5 Medidores Especiais: Centrífugos, Laminares, Jato 

 

 Esta categoria dos medidores deprimogênios é chamada de especial, pois seu princípio 

de funcionamento não está relacionado com a equação de Bernoulli e sim com leis físicas. Os 

medidores centrífugos, por exemplo, utilizam uma curva para gerar um diferencial de pressão 

no fluido. Os medidores laminares baseiam-se na lei de Poiseuille para gerar o diferencial de 

pressão. Já os medidores jato têm seu principio de funcionamento baseado na inserção de um 

lado da tubulação de um jato de ar, água, gás inerte ou um líquido compatível com o fluido 

que vai passar pela tubulação. Esse jato é direcionado para tomadas de pressão que 

encontram-se do outro lado da tubulação. Caso não esteja passando fluido pela tubulação o 

perfil de distribuição das pressões é simétrico. No entanto, quando há vazão ocorre um desvio 

nesse perfil, esse desvio é medido e a vazão é calculada (DELMÉE, 2003). 

 

4.4 Medidores Lineares 

 

 São aqueles que fornecem um sinal de saída que é diretamente proporcional a vazão.  

No caso dos medidores deprimogênios, a saída é quadrática em relação à vazão, ou seja, são 

medidores não lineares. Os tipos de medidores lineares serão vistos nos itens subseqüentes. 

 

4.4.1 Medidores de Área Variável 

 

 O termo medidores de área variável refere-se aos medidores em que a área da seção 

transversal mínima disponível para o fluxo através do medidor varia com a vazão. Existem 

diversos tipos de medidores de área variável, mais comum e que será tratado aqui é o 

rotâmetro. 

 O rotâmetro, mostrado na Figura 13, que em sua forma básica consiste um tubo de 

vidro cônico transparente vertical que contem um flutuador que sobe no tubo com o aumento 

da taxa de fluxo até que um equilíbrio é alcançado entre as forças gravitacionais, de 

flutuabilidade e de arrasto. A vazão é linearmente proporcional a altura do flutuador 

(MELLING et al., 1999). A Figura 14 ilustra as diferentes geometrias do flutuador.  

Ao projetar um rotâmetro é preciso levar em consideração a pressão, o diâmetro da 

tubulação, as naturezas químicas e físicas do fluido e a capacidade do medidor que pode ser 
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alterada de acordo com a escolha do flutuador. As principais vantagens deste tipo de medidor 

são a construção simples e robusta, baixa queda de pressão, não necessita de trecho reto, 

baixo custo de instalação e investimento, fornece boa exatidão e segurança. No entanto, o 

tubo de medida é frágil, bolhas de ar e o depósito de impurezas no interior do tubo podem 

causar erros de leitura. 

 
Figura 13 – Rotâmetro 

Fonte: CHAVES, 2002 

 

 
Figura 14 – Flutuadores 

Fonte: MELLING, KÖCHNER, HAAK, 1999 

  

4.4.2 Medidores Coriolis 

 

 O medidor do tipo Coriolis representou um marco na história da medição de vazão, 

pois foi o primeiro a medir vazão mássica. Medir vazão mássica é uma maneira de evitar 

cálculos complexos, já que a massa não é influenciada por variações de temperatura, pressão, 

viscosidade, densidade, condutividade elétrica ou térmica e o perfil de velocidades. 

 Esse tipo de medidor recebeu este nome, pois seu princípio de funcionamento está 

baseado na força de Coriolis, que foi um engenheiro e matemático francês que estabeleceu 

que uma massa deslocando-se com uma velocidade relativa em relação a um sistema de 
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referência, em movimento de rotação, é submetida a uma força chamada força de coriolis 

(DELMÉE, 2003). Basicamente constitui-se de tubos sensores de medição e transmissores. Os 

tubos sensores oscilam numa frequência quase imperceptível a olho nu, quando o fluido passa 

por esses tubos a força Coriolis aparece inclinando o tubo. As forças geradas causam um 

atraso entre a entrada do fluido no tubo e saída do mesmo do outro lado e esse atraso é 

proporcional a vazão mássica.  

A frequência de vibração do tubo varia também com a densidade do fluido, portanto é 

possível também medir densidade com um medidor Coriolis. Os tubos vibratórios devem ser 

constituídos de material resistente a fadiga, já que a vibração é contínua e devem ser 

resistentes à corrosão já que suas paredes internas ficam em contato direto com o fluido. A 

Figura 15 e a Figura 16 ilustram esse tipo de medidor. 

 

 
Figura 15 – Medidor Coriolis 

Fonte: CHAVES, 2002 

 

 
Figura 16 – Efeito Coriolis 

Fonte: RIBEIRO, 2010 
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 Além de medir vazão mássica, massa específica e viscosidade esse medidor apresenta 

vantagens por não exigir trecho reto à montante nem à jusante do medidor, os períodos de 

calibração podem ser mais longos já que não possuem peças móveis e por ser um medidor 

linear que apresenta boa precisão e estabilidade.  

No entanto, dependendo da geometria dos seus tubos pode apresentar grande perda de 

carga, podem ser afetados por vibrações externas, é um medidor que requer medição de 

temperatura, pois esta influencia no coeficiente de elasticidade do tubo metálico e apresenta 

um custo elevado (RIBEIRO, 2003). 

 

4.4.3 Medidores Eletromagnéticos 

 

  Os medidores eletromagnéticos têm seu princípio de medição baseado na lei de 

Faraday: “quando um condutor móvel se desloca num campo magnético, é gerada nas suas 

extremidades uma força eletromotriz proporcional à intensidade do campo magnético, ao seu 

comprimento e à velocidade de deslocamento” (DELMÉE, 2003). A Figura 17 e a Figura 18 

ilustram, respectivamente, o funcionamento do medidor e seu exterior. 

O funcionamento deste medidor ocorre da seguinte forma: um campo magnético é 

gerado na tubulação, a passagem do fluido com suas linhas de velocidade perpendiculares ao 

campo magnético gera uma força eletromotriz que está relacionada com a vazão volumétrica 

pela seguinte equação: 

 

B
DeQ ).4/.(π

=  

 

Onde: 

e: força eletromotriz (volt) 

D: distância entre os eletrodos (m) 

B: densidade de fluxo do campo magnético (tesla) 
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Figura 17 – Funcionamento dos medidores eletromagnéticos 

Fonte: MEDEIROS, DANTAS, 2011 

 

    
Figura 18 – Visão externa de um medidor eletromagnético 

Fonte: MEDEIROS, DANTAS, 2011 

 

 As vantagens desse medidor estão na perda de carga equivalente a de um trecho reto 

de tubulação, pois não possui obstrução; a viscosidade, a massa específica e o perfil de 

velocidades não influenciam na medição e por isso pode medir fluidos difíceis e críticos; 

apresenta alta sensibilidade, precisão e estabilidade; custo de energia e manutenção é baixo. 

As desvantagens são o elevado custo de aquisição em função do tamanho e da construção; o 

fluido a ser medido deve ser condutor de eletricidade e com isso derivados de petróleo não 

podem ser medidos. 

 

4.4.4 Medidores Térmicos 

 

Os medidores térmicos medem vazão mássica de fluido a partir das mudanças 

causadas no equilíbrio térmico por um fluxo de fluido que passa por um sensor aquecido. 

Podem ser classificados em dois tipos principais: os que medem vazões em escoamentos que 

estão no regime laminar e os que medem vazões em escoamentos em regime turbulento.  
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O primeiro consiste em uma resistência de aquecimento e um sensor de temperatura 

que em conjunto formam uma ponte de Wheatstone enrolados na tubulação. Enquanto não 

está havendo a passagem de fluido a ponte de Wheatstone fica em equilíbrio, no entanto 

quando começa a ocorrer o fluxo de fluido na tubulação a ponte se desequilibra. Esse 

desequilíbrio é medido e é proporcional à vazão. O fluido que passa por este medidor não 

pode conter impurezas, pois estas podem se depositar nas paredes internas do tubo e causar 

allterações na transferência de calor entre o fluido e a resistência de aquecimento e o sensor 

de temperatura, geralmente é mais utilizado para gases (DELMÉE, 2003). 

O segundo tipo de medidor térmico pode ser de inserção para diâmetros de tubulação 

maiores ou podem fazer parte de um medidor em linha no caso de diâmetros menores. Seu 

princípio de funcionamento é relativamente simples, pois é feita uma comparação entre a 

temperatura do sensor aquecido com a temperatura do fluido que passa pela tubulação, esta 

última é medida por outro sensor. A diferença de temperaturas entre o sensor aquecido e o 

fluido é tanto menor quanto maior for a vazão que passa pela tubulação. Ainda é possível 

haver outro arranjo de medidor térmico, neste são colocados dois termistores onde o primeiro 

recebe um pulso de corrente de tempo definido, que o aquece. Conforme o fluido passa por 

este termistor ele é resfriado até uma temperatura de referência que é medida pelo outro 

termistor. Quando o primeiro termistor atinge então esta temperatura limite outro pulso de 

aquecimento é enviado a ele e a frequência de envio dos pulsos de aquecimento é 

proporcional a vazão mássica do fluido (DELMÉE, 2003). 

 

4.4.5 Turbinas 

  

As turbinas medidoras de vazão, Figura 19, que podem ser utilizadas tanto para 

líquidos quanto para gases, possuem uma teoria de funcionamento relativamente simples o 

fluido passa por um rotor, provido de aletas (pás), fazendo com o que o mesmo realize um 

movimento de rotação (DELMÉE, 2003). É importante salientar que as tecnologias de 

execução e as normas existentes para líquidos são diferentes das normas para gases. 

As partes constituintes da turbina são o corpo, o rotor, os mancais e suportes. No corpo 

estão o rotor, as peças internas e os suportes. O fluido passa pelo corpo da turbina e este deve 

ser constituído de material compatível com o fluido que passará por ele, além também de ter 

que suportar a temperatura e pressão do processo. O rotor é a peça que irá girar com a 
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passagem do fluido e que fornecerá o sinal que será convertido em vazão. Já os mancais e 

suportes têm a função de posicionar o rotor de forma correta em relação ao escoamento, 

evitando que o mesmo seja levado com a passagem de fluido por ele. 

A velocidade angular do rotor é proporcional à velocidade de fluido, que por sua vez, 

é proporcional à vazão. O movimento do rotor, ou seja, sua velocidade angular é convertida 

em pulsos por uma bobina que pode ser acionada por sistemas mecânicos e eletrônicos. A 

geometria e o material que constituirão o rotor são definidos a partir do tipo de fluido que 

passará por ele. 

 
Figura 19 – Medidor do tipo Turbina 

Fonte: RIBEIRO, 2010  

 

 
Figura 20 – Instalação da turbina de vazão 

Fonte: RIBEIRO, 2010 

 

As turbinas assim como todos os medidores de vazão devem ser instaladas, Figura 20, 

respeitando as normas e as necessidades do medidor. No caso das turbinas para medir 

líquidos, por exemplo, é necessária a colocação de um filtro antes da turbina para que 

partículas sólidas não cheguem até o rotor prejudicando ou até impossibilitando sua rotação, 
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além também da necessidade de trecho reto a montante para retificação do fluxo (DELMÉE, 

2003). 

Os medidores do tipo turbina apresentam como vantagens a elevada precisão, podem 

ser utilizados como medidores para calibração de outros, a saída é linear o que facilita a 

totalização da vazão, sua instalação é simples. No entanto, possui peças móveis o que 

aumenta a probabilidade de defeitos, o fluido deve ser limpo e não muito viscoso, exige 

trecho reto à montante e à jusante e exige calibração periódica. 

 

4.4.6 Vórtice 

 

Os medidores do tipo vórtice têm seu funcionamento baseado na observação do 

fenômeno físico que ocorre quando uma corrente de fluido encontra um anteparo que obstrui 

sua passagem. No momento deste encontro, se a velocidade da corrente fluida for baixa, a 

mesma acompanhará a forma do objeto.  

No entanto, se a velocidade da corrente for elevada, as linhas de fluido não conseguem 

mais acompanhar a forma do objeto e acabam se separando do seu contorno, neste momento 

as velocidades locais ficam mais elevadas e as pressões por sua vez diminuem e como 

resultado formam-se os vórtices que são espécies de turbilhões de fluido, conforme Figura 21 

(DELMÉE, 2003). 

Os vórtices são gerados por hastes que podem ser de diversas formas (cilíndricas, 

quadradas, trapezoidal, triangular truncada nas três pontas, etc.). Apesar da variedade de 

formas todas devem ser construídas afim de que a velocidade do fluxo seja única ao longo da 

haste, para que a frequência de geração dos vórtices não varie ao logo da tubulação. 

 

 
Figura 21 – Vórtices em um tubo 

Fonte: MATTAR, VIGNOS, 1999 
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 A vazão é determinada pela frequência de formação dos vórtices já que esta é 

proporcional à velocidade do fluido e conseqüentemente à vazão do mesmo. A frequência é 

medida por sensores que podem ser térmicos, extensométricos, por pressão diferencial nas 

laterais das hastes, piezoelétricos, ultrassom ou fibras ópticas. Cada um deles capta a 

frequência de acordo com seu princípio de funcionamento e esta é convertida para vazão que 

é a variável que se deseja obter (DELMÉE, 2003). Um medidor tipo vórtice está ilustrado na 

Figura 22. 

Para a correta aferição das vazões é necessária a correta instalação do medidor e para 

isso uma série de critérios deve ser respeitada. Os medidores devem ser instalados com seu 

corpo concêntrico a tubulação, devem ser respeitados os trechos retos à montante e à jusante 

do medidor, devem ser evitadas vibrações na tubulação, as soldas nos flanges que unem o 

medidor à linha não devem apresentar excesso de penetração para não interferirem no fluxo, 

entre outros. 

 

 
Figura 22 – Medidor do tipo Vórtice 

Fonte: MEDEIROS, DANTAS, 2011 

 

As vantagens desse tipo de medição de vazão referem-se à ausência de peças móveis e 

de componentes que se desgastariam, o que garante uma operação confiável e manutenção 

reduzida; a relação linear entre a formação dos vórtices e a vazão; a aplicabilidade tanto para 

líquidos quanto para gases; a perda de carga permanente é pequena; a calibração é 

independente das condições de operação; a instalação não é complicada e tem baixo custo. As 

limitações, por sua vez, dizem respeito ao tamanho do medidor, pois medidores de diâmetro 
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muito pequeno não são práticos e medidores com diâmetro elevado são muito caros e não 

apresentam boa resolução (RIBEIRO, 2003). 

 

4.4.7 Medidores Especiais 

 

Ainda dentro dos medidores lineares de vazão existem os medidores denominados por 

Delmée, como especiais. Nesta categoria estão incluídos os medidores de força, correlação, 

laser, híbridos e de escoamento multifásico. 

Os medidores de força possuem um disco que reduz a área anular entre o disco e o 

medidor, quando o fluido passa por esse espaço reduzido ele gera uma força criada pelo 

diferencial de pressão na área do disco. Esse diferencial de pressão é medido e é proporcional 

ao quadrado da vazão.   

Os medidores de correlação utilizam um par de emissores/receptores que determinam 

uma imagem das posições das partículas de fluido. Um sistema eletrônico que utiliza 

correlação determina o desvio de tempo necessário para que as imagens tomadas nos dois 

sensores tenham o máximo de semelhança. Tendo conhecimento da distância entre os 

sensores é possível calcular a velocidade e vazão como conseqüências imediatas.  

Nos medidores a laser dois feixes de luz são cruzados formando um volume luminoso, 

quando o fluido passa por esse volume ele é iluminado e tendo conhecimento da frequência 

com que as variações de luminosidade são emitidas, a velocidade do fluido pode se calculada.  

O medidor híbrido combina os efeitos dos medidores deprimogênios com os 

medidores de área variável, e finalmente os medidores multifásicos, onde mais de uma fase do 

fluido é medida no mesmo medidor de vazão, através da combinação simultânea de vários 

sensores. 

 Os medidores ultrassônicos que estão inclusos nos medidores lineares serão analisados 

no próximo capítulo. 

 

4.5 Medidores Volumétricos ou de deslocamento positivo 

 

Esta classe de medidores utiliza o inverso do princípio de Arquimedes para o seu 

funcionamento. Segundo Arquimedes, qualquer objeto submerso em um fluido desloca seu 

volume de fluido. Para esse tipo de medidores o volume de fluido desloca um corpo sólido. 
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Esses medidores medem essencialmente volume e não vazão. A vazão é obtida por 

meio de acessórios mecânicos ou eletrônicos que derivam matematicamente o volume no 

tempo. Os medidores podem ser de diversas formas dependendo do tipo de fluido que irá 

passar por ele, da viscosidade deste fluido, da exigência da precisão do medidor, entre outros. 

O princípio geral de funcionamento é o mesmo e consiste em dividir a vazão de fluido em 

câmaras de volume perfeitamente conhecido. Esses volumes são contabilizados e totalizados 

(RIBEIRO, 2003). 

Em geral, apresentam como vantagens o fato de medirem diretamente vazão 

volumétrica, fornecem boa precisão, são medidores robustos, não necessitam de alimentação 

externa, operam muito bem com fluidos viscosos. As desvantagens são em relação a perda de 

carga que é elevada, o fluido a ser medido deve ser limpo para não danificar as peças internas 

dos medidores, possuem peças móveis o que aumenta a probabilidade de defeito e exige 

calibrações mais freqüentes. 

 

4.5.1 Diafragma 

 

Consiste basicamente em fazer o fluido passar por uma seqüência de câmaras e 

válvulas que se deslocam para que o mesmo possa passar de uma câmara a outra.  Depois de 

passar por essa seqüência de câmaras é possível determinar o volume de fluido que passou da 

entrada para a saída do medidor. É destinado principalmente para medição de gases para uso 

doméstico (DELMÉE, 2003). A Figura 23, ilustra a operação de um medidor do tipo 

diafragma. 

 

 
Figura 23 – Operação de um medidor do tipo diafragma 

Fonte: HUSAIN, WASS, 1999 
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4.5.2 Disco de nutação 

 

Baseia-se no movimento de nutação, que é o movimento que um disco ou uma moeda 

realiza ao cair de uma certa altura e continuar em movimento oscilatório no chão. 

Esse tipo de medidor, ilustrado na Figura 24, contém um disco que possui um esfera 

no seu centro. Esta esfera está presa ao corpo do medidor por um pino. Quando o fluido entra 

no medidor a diferença de pressão entre a entrada e a saída faz o disco exercer o movimento 

de nutação e o pino que prende a esfera gira e cada rotação completa é exatamente igual ao 

volume da câmara útil de medição. É muito utilizado na medição de água residencial 

(RIBEIRO, 2003). 

 

 
Figura 24 – Medidor do tipo disco mutante 

Fonte: RIBEIRO, 2010 

 

4.5.3 Palhetas 

 

Esse tipo de medidor de deslocamento positivo pode apresentar-se de duas formas. Na 

primeira, mais simples, as câmaras de medição não apresentam volume constante, Figura 25. 

A segunda apresenta uma construção mais complexa onde as câmaras de medição possuem 

volume constante o que aumenta a sua exatidão, Figura 26 (ARANTES, 2006). 

Nas duas versões a diferença de pressão entre a entrada e a saída do medidor causa o 

giro das palhetas. 
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Figura 25 – Medidor de palhetas rotativas de volume variável 

Fonte: ARANTES, 2006 

 

 
Figura 26 – Medidor de palhetas rotativas de volume constante 

Fonte: ARANTES, 2006 

 

4.5.4 Pistão Oscilante e Pistão Recíproco 

 

No pistão oscilante, mostrado na Figura 27, a parte móvel é um cilindro com rasgo que 

gira em torno de um cilindro central e ao longo de uma placa divisória, separando a entrada e 

a saída.  

O centro do pistão oscilante é fixado por um pino, quando a oscilação ocorre o pino 

gira e esta rotação é registrada, assim como ocorre no disco de nutação (RIBEIRO, 2003). 

 

 
Figura 27 – Medidor do tipo pistão oscilante 

Fonte: DELMÉE, 2003 
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No pistão recíproco o arranjo do medidor possui quatro cilindros com quatro canais de 

comunicação, conforme Figura 28. Esses canais interligam a câmara superior com o orifício 

lateral do pistão seguinte. O movimento dos pistões é provocado pela diferença de pressão 

entre a entrada e a saída do medidor. O fluido entra no medidor e preenche a cada volta 

completa as quatro câmaras de medição. Como é conhecido o volume de cada câmara, é 

possível a cada volta determinar o volume de fluido (RIBEIRO, 2003). 

 

 
Figura 28 – Medidor de pistões recíprocos 

Fonte: DELMÉE, 2003 

 

4.5.5 Lóbulos e Engrenagens  

 

O princípio de medição é o mesmo dos anteriores, ou seja, a diferença de pressão entre 

a entrada e a saída do medidor que faz com que sua parte móvel gire. No caso dos medidores 

de lóbulos , a parte móvel é em forma de lóbulo. São dois lóbulos acoplados juntos que giram 

em direções opostas, a cada revolução um volume fixo de fluido é deslocado (DELMÉE, 

2003). A Figura 29 ilustra esse medidor. 

 

 
Figura 29 – Medidor de lóbulos 

Fonte: DELMÉE, 2003 
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No caso dos medidores a engrenagens, Figura 30, a parte móvel é uma engrenagem 

que se apresenta de várias formas, como por exemplo, as ovais. As engrenagens ovais ficam 

na câmara de medição acopladas entre si e girando em sentidos contrários, como elas giram 

muito próximas a parede da câmara, elas isolam determinados volumes de fluido, a cada giro 

completo um determinado volume, conhecido, é isolado e pode ser determinado (DELMÉE, 

2003).  

 

 
Figura 30 – Medidor de engrenagens ovais 

Fonte: RIBEIRO, 2003 

 

4.5.6 Semi-imersos 

 

Neste tipo de medidor a parte móvel, o rotor, está parcialmente imerso na água, 

formando quatro câmaras de medição. Assim como os outros medidores de deslocamento 

positivo a diferença de pressão na entrada e na saída do medidor determina o movimento do 

rotor. É utilizado em laboratório e mede volume de gás (DELMÉE, 2003). Este medidor está 

ilustrado na Figura 31. 

 

 
Figura 31 – Medidor semi-imerso 

Fonte: DELMÉE, 2003 
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4.6 Medidores em Canais Abertos 

 

Os medidores em canais abertos não necessitam o completo preenchimento da 

tubulação e destinam-se à medição da vazão de líquidos que escoam por gravidade. Uma 

superfície fica livre sujeita à pressão atmosférica. Os dois tipos principais são as calhas e os 

vertedores e ambos medem o nível de líquido. A tomada de nível pode ser realizada por 

transmissores capacitivos, resistivos, com bóias, ultrassônicos (CHAVES, 2002). 

Os vertedores são basicamente tanques que possuem uma placa com um entalhe que 

obriga que o fluxo suba a montante até verter e jusante pela abertura. Os vertedores medem a 

altura estática do fluido que está vertendo e a partir daí a vazão pode ser determinada. O 

medidor do tipo vertedor está ilustrado na Figura 32. 

 

 
Figura 32 – Medidor do tipo vertedor 

Fonte: CHAVES, 2002 

 

As calhas, Figura 33, são espécies de tubo Venturi abertos na parte superior e assim 

como os vertedores medem a altura estática de fluido. Entre esse tipo de calha, a calha Parshal 

é a mais utilizada (CHAVES, 2002). 

 

 
Figura 33 – Medidor do tipo calha 

Fonte: CHAVES, 2002 
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4.7 Seleção dos Medidores 

 

Sabendo que um medidor de vazão é todo o instrumento que permite determinar o 

volume de fluido que passa através de uma seção de escoamento por unidade de tempo, e 

tendo conhecimento dos conceitos apontados nos itens anteriores, assim como os tipos de 

medidores de vazão existentes, é possível fazer a seleção do medidor que será utilizado. Essa 

seleção é uma tarefa complexa e depende de diversos fatores, dentre eles cabe destacar: 

 

• Dados de vazão: Para conhecer a vazão é necessária uma gama muito maior de dados 

do que simplesmente a pressão e temperatura. É preciso saber: o tamanho da linha, 

pois nunca pode ser instalado um medidor com diâmetro maior que o diâmetro da 

linha; a faixa de medição de vazão mínima, máxima e normal, pois muitos erros de 

medição estão relacionados à medição de vazão utilizando um medidor dimensionado 

para uma vazão diferente da utilizada; deve ser bem determinado o que se está 

medindo (massa, velocidade ou volume); quais as correções (temperatura e pressão) 

utilizadas; o comportamento do fluido (laminar, turbulento, pulsante, etc.); as 

características e o tipo de fluido medidos; os efeitos de corrosão do fluido medido. 

 

• Custo de Propriedade: Envolve todos os custos de instalação, operação e manutenção. 

É importante observar que os custos de operação/manutenção envolvem todos os 

custos de calibração futuros. O custo de calibração pode ser muito alto quando, por 

exemplo, é utilizado um medidor que para ser calibrado exige uma precisão da classe 

de vazão superior a do medidor.  

 

• Função: Esse parâmetro está associado à vazão, ou seja, se o medidor será utilizado 

para indicação instantânea, registro para totalização posterior, apenas verificação ou 

totalização da vazão. Medidores de deslocamento positivo, que serão apresentados 

posteriormente, são exemplos de totalizadores de vazão. 

 

• Desempenho: Está ligado diretamente à precisão do medidor. E este fator determina a 

frequência de calibrações e aferições do medidor. O valor do medidor é mais elevado 

conforme o aumento de sua classe de exatidão. 
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• Geometria: A geometria do processo inclui fatores como a tubulação ser fechada, do 

tipo esteira ou canal aberto, a disponibilidade de trechos retos a montante e a jusante 

do local do medidor, a necessidade do uso de retificadores de vazão e a modificação 

das instalações existentes. Cada tipo de medidor exige uma determinada geometria de 

instalação, por exemplo, alguns tipos de medidores necessitam de um trecho reto 

maior a montante do mesmo o que limita os locais para sua instalação. 

 

• Instalação: Inclui todos os critérios e fatores que influenciam na instalação do 

medidor, tais como: a acessibilidade ao medidor, a disponibilidade espacial, as 

tomadas, filtros, retificadores, suportes e toda a gama de acessórios necessária para o 

bom funcionamento do medidor. 

 

• Fluido: Para a escolha do medidor é importante conhecer as características químicas e 

físicas do fluido que estará em contato direto com o mesmo. Essas características 

incluem a corrosividade, a viscosidade, abrasividade, sólidos em suspensão, o perfil de 

velocidade do fluido. Por exemplo, o medidor do tipo turbina deve medir fluidos 

limpos, para que não ocorra danificação do rotor da turbina por partículas em 

suspensão. 

 

• Perda de Carga: É a queda de pressão provocada pelo medidor na pressão total da 

tubulação. Quanto maior for a perda de carga provocada pelo medidor maior deve ser 

a pressão a montante do medidor, portanto maior a pressão de bombeamento. 

 

4.8 Sistema de Medição de Vazão 

 

Sabendo quais os tipos de medidores de vazão existentes e os critérios para sua seleção, 

torna-se importante destacar que um sistema de medição de vazão é constituído basicamente 

por três elementos principais: 

O primeiro elemento chamado elemento primário ou sensor é aquele que fica em contato 

direto com o fluido e interage com o mesmo. Essa interação pode ser na forma de queda de 

pressão, aceleração, formação de vórtices, entre outros. Portanto, sua função é transformar a 

vazão em uma grandeza física mensurável. 
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O segundo elemento chamado secundário é aquele que irá converter a leitura do 

elemento primário em informação adequada seja para leitura no próprio local, seja para 

transmissão do valor correspondente à vazão. São, por exemplo, os transmissores de pressão 

estática, de pressão diferencial, temperatura. 

O terceiro elemento chamado terciário é aquele que recebe o sinal do elemento 

secundário e o transforma em vazão ou totaliza a vazão que já é lida e transmitida pelo 

elemento secundário.  Os computadores de vazão são exemplos de elementos terciários e 

podem ser divididos em computadores de vazão para uso geral e computadores de vazão para 

transações comerciais. 

As funções comuns ao dois são: cálculo da vazão, a capacidade de integrá-la e totalizá-

la, cálculo de densidade e compressibilidade de gases, cálculo da densidade de líquidos. A 

única diferença entre os dois elementos está no fato de que nos computadores de vazão para 

uso comercial as informações podem ser rastreadas e auditadas (DELMÉE, 2003). 

Como exemplo é possível citar a medição com placa de orifício, cujo sistema de medição 

está ilustrado na Figura 34. Conforme visto no item 4.4.1 o fluido passa pela placa de orifício 

e gera um diferencial de pressão.  

O elemento primário neste caso é a placa que fica em contato com o fluido e gera o 

diferencial de pressão. O elemento secundário são os transmissores de pressão que irão medir 

a diferença de pressão captada pelo elemento primário. Essas medidas são enviadas ao 

elemento terciário responsável por convertê-las em vazão. No entanto, o elemento secundário, 

em alguns casos, já faz a conversão para vazão. Neste caso, o elemento terciário fica 

responsável pela totalização desta vazão. 

Algumas facilidades foram criadas ao longo do tempo. Este é o caso das estações de 

medição de vazão (EMED), que na verdade concentram os elementos necessários para a 

medição num só lugar. 

A ANP aprova a localização dos pontos de medição, já o INMETRO aprova o sistema de 

medição como um todo e após isso a ANP autoriza a utilização da estação. A Figura 35 ilustra 

uma EMED. 



 

61 

 

 
Figura 34 – Sistema de medição com placa de orifício 

Fonte: RIBEIRO, 2010 

 

 
Figura 35 – Estação de medição de vazão 

Fonte: RIBEIRO, 2010 

 

 Na Figura 36 é possível observar um sistema de medição de óleo em linha, o elemento 

terciário não está representado nessa Figura. Um exemplo deste é o computador de vazão, 

cujo funcionamento está ilustrado na Figura 37. É importante destacar que além dos 

elementos principais descritos anteriormente um sistema de medição contém também outro 

elementos que serão descritos a seguir. 
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Figura 36 – Sistema de medição de vazão 

Fonte: SILVA, 2008 

 

 

Figura 37 - Diagrama de funcionamento do computador de vazão 

Fonte: LAZARI et al, 2011 

 

Condicionador de Fluxo: são colocados antes do medidor de vazão e tem a função de 

“arrumar” o perfil de velocidades, evitando assim alterações nas medidas de vazão. Os 

condicionadores de fluxo permitem a redução do trecho reto nas tubulações.  

 

Sensores de pressão e temperatura: servem para o monitoramento da pressão e temperatura, 

que são fatores de correção que devem ser considerados no cálculo da vazão. 



 

63 

 

Misturadores estáticos: servem para agitar novamente o fluido que está passando pela 

tubulação, para que as amostragens que serão feitas na sequência sejam mais próximas da 

realidade quanto possível. 

 

Medidor do teor de água e sedimentos: importante na determinação do percentual de água e 

sedimentos presentes no óleo. 

 

Amostradores automáticos e manuais isocinéticos: ambos são utilizados para determinação 

das propriedades do fluido. Os automáticos retiram pequenas amostras que serão armazenadas 

e levadas ao final de um dia para laboratório para análises. Já os manuais isocinéticos 

permitem a retirada, por um analista, de uma amostra pontual do óleo para análise. 

 

4.9 Medidores mais comuns 

 

Conforme visto no Capítulo III, o Regulamento Técnico de Medição define todas as 

exigências necessárias para os sistemas de medição de petróleo e gás natural. Com relação aos 

medidores, o RTM autoriza para a medição de óleo com fins fiscais os do tipo deslocamento 

positivo, turbina ou medidores mássicos do tipo Coriolis, com indicação de volume. Qualquer 

outro tipo de medidor só poderá ser utilizado com autorização da ANP.  

É importante destacar que apesar de não estarem especificados no RTM, os medidores 

do tipo ultrassônicos, que serão abordados no próximo capítulo, já foram autorizados pela 

ANP e, portanto, enquadram-se nos medidores mais utilizados para medição de óleo. 

O capítulo IV abordou os conceitos envolvidos na medição de vazão, como a mesma é 

realizada e como está estruturado um sistema de medição. O próximo capítulo abordará 

especificamente o medidor de vazão do tipo ultrassônico, que tem se mostrado bastante eficaz 

para medição fiscal da vazão de óleo. 
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V – Medidores Ultrassônicos de Vazão 

 

No capítulo anterior foram apresentadas as diferentes tecnologias utilizadas para a 

medição de vazão, este capítulo tratará especificamente da medição de vazão por meio de 

medidores ultrassônicos.  Essa tecnologia vem sendo aplicada desde os anos 60 e ao longo 

dos anos foi aperfeiçoada, garantindo precisão maior ou igual à de tecnologias mais antigas e 

que cada vez mais adquire espaço no universo de medidores de vazão.  

 

5.1 Princípio da Medição de Vazão com Medidores Ultrassônicos 

 

O princípio básico da medição de vazão por meio de medidores ultrassônicos é que o 

som se propaga de maneira diferente quando ele está no sentido do escoamento e quando ele 

está no sentido oposto ao escoamento. A velocidade da onda é maior no sentido do fluxo 

(ARANTES, 2006). 

 Como a velocidade é maior no sentido do fluxo, o tempo para a onda atravessar a 

seção da tubulação, ou seja, o tempo de trânsito é menor do que quando a onda está 

atravessando a seção da tubulação em sentido contrário ao fluxo. Os tempos de trânsito e as 

diferenças de tempo são funções da velocidade do fluido e com isso a vazão pode ser 

estimada. 

 

5.2 Tipos de Medição de Vazão com Medidores Ultrassônicos 

 

Existem diversas técnicas para medição de vazão por ultrassom, dentre elas: 

• Tempo de Trânsito 

• Efeito Doppler 

• Correlação Cruzada8 

No entanto, as mais difundidas e que serão abordadas neste capítulo são as de tempo 

de trânsito e efeito Doppler (DELMÉE, 2003). 

 

 
                                                            
8 Duas seções de medição são instaladas perpendicularmente à parede do tubo a uma distância 

conhecida, as duas medem a energia de absorção do sinal ultrassônico (VATERLAUS et al, 1999).  
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5.3 Medição Ultrassônica por Efeito Doppler 

 

Para entender este tipo de medição é necessário saber o que é o efeito Doppler. Esse 

fenômeno se manifesta quando existe a presença de bolhas ou partículas no fluido no qual o 

feixe ultrassônico será refletido. O feixe, emitido a uma determinada frequência, ao encontrar 

essas partículas, que estão contidas no fluido e portanto movem-se na mesma velocidade que 

ele, é refletido com outra frequência (DELMÉE, 2003).  

A intensidade dessa frequência está relacionada com a frequência Doppler defasada 

por uma quantidade δf (ARANTES, 2006): 
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Onde: 

rf  - frequência Doppler defasada 

v  - Velocidade da descontinuidade com relação ao eixo da linha 

rθ , fθ  - angulas de transmissão e recepção 

fc  - velocidade do som no meio do fluxo 

 

A Figura 38, ilustra o princípio de funcionamento do medidor do tipo efeito Doppler: 

 

 
Figura 38 – Princípio de funcionamento do medidor por efeito Doppler 

Fonte: ARANTES, 2006 
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A partir da determinação de δf é possível calcular a vazão. Como existe a necessidade 

da presença de partículas no fluido esse tipo de medição não pode ser utilizado para fluidos 

limpos. A precisão desse tipo de medidores não apresenta grande confiabilidade (aprox. 85%), 

já que para que o feixe ultrassônico seja refletido de maneira mais correta é necessária uma 

determinada concentração de impurezas e esta pode variar ao longo do fluxo (DELMÉE, 

2003). 

 

5.4 Medição Ultrassônica por Tempo de Trânsito 

 

 Representa o tipo de medição ultrassônica mais utilizada na indústria do petróleo. Suas 

características se enquadram dentro das exigências necessárias (classe de exatidão, incerteza, 

erro máximo admissível) para as medições com fins fiscais, portanto será abordado com 

maiores detalhes ao longo deste capítulo. 

 

5.4.1 Princípio de Medição 

 

Os medidores de vazão possuem transdutores que emitem e recebem ondas acústicas 

que se propagam no sentido do escoamento e contra o mesmo. Quando estas ondas são 

emitidas no sentido do escoamento elas demoram menos tempo para atravessar a seção da 

tubulação do que quando emitidas contra o fluxo.  

Essa diferença de tempo é medida e correlacionada com a velocidade do fluido que 

está escoando, podendo-se determinar a vazão de escoamento (FERREIRA, 2010). Um 

arranjo básico desse tipo de medidor é ilustrado na Figura 39. 

As ondas acústicas também denominadas sinais ultrassônicos ou ondas de som são 

geradas e recebidas por transdutores com cristais piezoelétricos, cuja configuração é mostrada 

na Figura 40.  

Quando uma tensão elétrica é aplicada a esses transdutores os cristais vibram e emitem 

ondas de pressão longitudinais (ondas de som) no fluido. Os cristais piezoelétricos têm efeito 

reversível, então eles também são capazes de receber essas ondas. 
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Figura 39 – Arranjo básico de um medidor ultrassônico por tempo de trânsito 

Fonte: ARANTES, 2006 

 

 
Figura 40 – Configuração do transdutor piezoelétrico 

Fonte: ARANTES, 2006 

 

5.4.2 Configuração do Medidor 

 

O medidor é constituído pelo trecho de medição, um ou mais pares de transdutores 

com arranjos específicos. Estes componentes constituem o elemento primário de medição 

(ISO, 1998). Inicialmente o capítulo tratará dos medidores com um par de transdutores 

(monocanal) e em seguida dos que possuem mais de um par de transdutores (multicanal). 

O elemento secundário é formado pela unidade de processamento que é responsável 

pela geração e recebimento dos pulsos ultrassônicos, ou seja, a operação dos transdutores, 

além também de ser a responsável pelo processamento dos dados obtidos (ISO, 1998). 
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5.4.2.1 Arranjo dos Transdutores  

 

 Conforme mostrado na Figura 39, um medidor ultrassônico tem no mínimo um par de 

transdutores, estes devem se posicionados numa determinada angulação de forma que seja 

possível medir a diferença de tempo de trânsito a favor e contra o escoamento. 

 Os transdutores podem estar em contato com o fluido que está escoando, conforme 

Figura 41, ou serem fixados fora da tubulação, método denominado clamp-on, o que garante 

uma vantagem aos medidores ultrassônicos, pois a medição pode ser efetuada sem contato de 

nenhuma parte do medidor com o fluido o que garante, por exemplo, maior durabilidade do 

medidor, facilidade tanto na instalação quanto na manutenção, conforme Figura 42 

(FERREIRA, 2010). 

 

 

Figura 41 – Transdutores em contato com o fluido 

Fonte: FERREIRA, 2010 

 

 

Figura 42 – Transdutor externo a tubulação 

Fonte: FERREIRA, 2010 

 Existem também duas possibilidades de transmissão dos sinais ultrassônicos ao longo 

da tubulação: 
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• Transmissão direta, onde os transdutores devem ser instalados em lados apostos da 

tubulação, de acordo com a Figura 43 

 

 
Figura 43 – Transmissão direta do sinal acústico 

Fonte: ARANTES, 2006 

 

• Transmissão indireta, onde a parede interna do tubo é utilizada para reflexão do sinal 

ultrassônico. Neste tipo de transmissão os transdutores ficam do mesmo lado da 

tubulação, vide Figura 44. 

 

 
Figura 44 – Transmissão indireta do sinal acústico 

Fonte: ARANTES, 2006 

 

5.4.3 Cálculo da Vazão em Medidores Monocanal 

 

Os medidores monocanal são aqueles que possuem trajetória única, ou seja, só 

possuem um par de transdutores, conforme Figura 45.  

 

 
Figura 45 – Arranjo do medidor monocanal 

Fonte: MARCHETTI JR., 2009 
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O cálculo da vazão envolve uma série de etapas. Inicialmente determinam-se as 

velocidades dos pulsos ultrassônicos de A para B ( ABV ) e de B para A ( BAV ), tendo 

conhecimento dos tempos de trânsito ( ABt e BAt ) e do caminho acústico ( pL ). É importante 

salientar que para estes cálculos é considerada constante a velocidade do fluido ( eV ) ao longo 

da tubulação. Assim, as velocidades ABV  e BAV  são (MARCHETTI JR., 2009): 
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Subtraindo ABV  de BAV  e explicitando, tem-se: 
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A velocidade eV  representa a velocidade média apenas na trajetória acústica pL . 

Como as velocidades em escoamentos reais variam ao longo da seção transversal do tubo, 

para o cálculo correto da vazão é necessário determinar a velocidade média ( mV ) do 

escoamento ao longo de toda seção transversal do tubo. A velocidade média é relacionada 

com os tempos de trânsito ( ABt e BAt ) da seguinte forma (MARCHETTI JR., 2009): 
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Onde nK relaciona a velocidade média do escoamento com a velocidade ao longo do 

caminho acústico, é função do número de Reynolds e representa um fator de correção da 
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distribuição de velocidades e nC  geralmente é determinado através da calibração em 

laboratório e representa uma fonte de erro quando as condições de uso do medidor são 

diferentes das usadas para calibração (MARCHETTI JR., 2009). 

A vazão volumétrica é determinada pelo produto da velocidade média axial do fluido 

pela área da seção transversal da tubulação. 

Uma aplicação importante do medidor monocanal é na medição de gás queimado,  

onde o mesmo é utilizado em mais de 95% dessa medição. Esse alto valor se deve ao fato 

desse tipo de medidor garantir maior segurança na medição de gás, já que não oferece 

nenhum tipo de restrição à passagem do fluxo. 

 

5.4.4 Cálculo da Vazão em Medidores Multicanal 

 

Os medidores de trajetória única (monocanal) vistos no item anterior representam o 

arranjo mais básico dos medidores ultrassônicos e apresentam grande sensibilidade aos perfis 

de escoamento e alguns fatores externos, como os ruídos de qualquer outra fonte que não 

sejam os transdutores e que influenciam na exatidão do medidor. 

Com a finalidade de aumentar a exatidão do medidor, ou seja, diminuir a influência 

dos fatores que alteram a confiabilidade da medição e expandir seu uso para medições que 

exijam grande exatidão, como é o caso das medições fiscais, foram criados novos arranjos dos 

medidores ultrassônicos com mais pares de transdutores, também chamados de medidores 

multicanal ou de trajetória múltipla, que têm a capacidade de cobrir uma faixa maior da seção 

do tubo (FERREIRA, 2010). A Figura 46 e a Figura 47 ilustram os medidores multicanal com 

dois arranjos diferentes dos transdutores, em plano único e em plano cruzado 

respectivamente. 

 
Figura 46 – Medidor de quatro canais em plano único 

Fonte: FERREIRA, 2010 
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Figura 47 – Medidor de oito canais em planos cruzados 

Fonte: FERREIRA, 2010 

 

O cálculo da vazão em medidores de trajetória múltipla é diferente, pois a velocidade 

média do fluido é calculada através de métodos de integração. O método mais utilizado é o de 

Gauss-Lagendre. 

 

iim VwV .∑=    

 

Onde: 

iw - Fatores de ponderação que dependem da técnica de integração utilizada 

iV  - Velocidades médias do fluido na trajetória acústica  

Para determinar a vazão volumétrica, basta multiplicar a velocidade média axial do 

fluido determinada pela equação anterior pela área da seção transversal do tubo que não se 

altera. 

  

5.5 Instalação dos Medidores Ultrassônicos 

 

Durante a instalação dos medidores ultrassônicos alguns cuidados devem ser tomados 

a fim de garantir a fidedignidade das medições. A norma API 5.8 elenca esses cuidados para 

os medidores ultrassônicos que utilizam o método de tempo de trânsito, que é o mais utilizado 

para medição de petróleo, da seguinte forma (API, 2005): 

 

• Condicionadores de fluxo: Pode ser necessária a instalação de condicionadores de 

fluxo destinados a reduzir a turbulência ou distorções no perfil de velocidades. Os 
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condicionadores de fluxo geralmente são utilizados quando não é possível a 

instalação de trecho reto de tamanho suficiente para tornar o escoamento o mais 

“laminar” possível. 

Para sistemas com condicionadores de fluxo é exigido trecho reto a montante do 

medidor com comprimento de dez diâmetros da tubulação e trecho reto a jusante de 

cinco diâmetros. Quando não há condicionador de fluxo o tamanho do trecho reto a 

montante deve ser de vinte diâmetros ou mais dependendo do escoamento e a jusante o 

valor de cinco diâmetros é mantido. A Figura 48 ilustra um sistema com 

condicionador de fluxo: 

 

 
Figura 48 – Trecho de um sistema de medição com condicionador de fluxo 

Fonte: RIBEIRO, 2010  

 

• Válvulas: As válvulas merecem atenção quanto à sua localização, pois esta influi na 

precisão da medição. Válvulas de controle de pressão e temperatura, por exemplo, 

devem ser instaladas preferencialmente à jusante do medidor a fim de evitar choques 

e surtos de tensão. 

 

• Instalação das tubulações: A parte da tubulação que inclui a seção à montante do 

medidor, o medidor e a seção à jusante do medidor deve ser instalada considerando os 

limites máximos e mínimos de pressão suportados por estas seções em condições 

normais de operação e em condições anormais de operação, como paradas para 

manutenção, por exemplo.  

 

• Parte elétrica e eletrônica: A parte elétrica deve ser instalada para atender as 

classificações aplicáveis as áreas de risco e cuidados devem ser tomados para garantir 

que os cabos de conexão não sofram interferência de qualquer outro fator externo. 



 

74 

 

A parte eletrônica também pode sofrer interferência e conseqüentemente não operar de 

maneira correta. Para evitar que isso ocorra o sistema eletrônico deve ser instalado 

devidamente isolado a fim de evitar intempéries. 

 

5.6 Calibração dos Medidores Ultrassônicos 

 

Segundo o vocabulário internacional de metrologia, calibração é a operação que 

estabelece, numa primeira etapa e sob condições especificadas, uma relação entre os valores e 

as incertezas de medição fornecidos por padrões e as indicações correspondentes com as 

incertezas associadas; numa segunda etapa, utiliza esta informação para estabelecer uma 

relação visando à obtenção de um resultado de medição a partir de uma indicação. Na 

indústria do petróleo a calibração é extremamente importante para a garantia da 

confiabilidade dos resultados obtidos na medição (VIM, 2009). 

A calibração pode ser realizada no local de operação ou em laboratórios devidamente 

acreditados pelos órgãos de fiscalização, no Brasil este órgão é o INMETRO. Em ambos os 

casos a calibração deve ser efetuada dentro das condições de operação, respeitando as faixas 

de vazão e os diâmetros máximos que o medidor suporta. No entanto, muitos laboratórios 

brasileiros não têm a capacidade de cobrir as faixas de vazão e os diâmetros utilizados na 

indústria do petróleo e, portanto, muitas das calibrações têm que ser realizadas fora do país, o 

que eleva bastante o custo da operação de calibração, além de afetar enormemente a logística 

da operação que se torna muito mais demorada. 

A calibração no local de operação pode ser realizada por provadores do tipo tubo 

convencional, provadores compactos, tanques provadores e medidores do tipo master também 

chamados de medidores padrão (API, 1995). As menores incertezas são obtidas utilizando os 

provadores como padrão, pois os medidores do tipo master necessitam de calibração prévia 

com um instrumento de comprovação direta, como é o caso, dos provadores, e por isso têm 

uma maior incerteza e necessitam de calibrações mais freqüentes. 

O princípio geral de operação destes sistemas consiste em fazer uma relação entre o 

volume medido no provador ou medidor master com o volume indicado pelo medidor a ser 
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calibrado9. Com essa relação é possível determinar o fator de correção que deve ser aplicado 

ao sistema do medidor para que ele forneça resultados confiáveis na medição. 

Os provadores do tipo tubo convencional, ilustrados na Figura 49, consistem em um 

tubo fabricado em forma de U que é instalado em série com o medidor a ser calibrado. Dentro 

desse tubo existe uma esfera ou um pistão. Detectores são também instalados nas 

extremidades do tubo com a função de iniciar e paralisar a contagem do volume que passa 

pelo provador. Quando o fluido a ser medido encontra essa esfera ou pistão, ele força a 

mesma a se deslocar pelo tubo em U de volume conhecido. Ao passar pelo primeiro detector o 

medidor a ser calibrado é acionado e começa a medir o volume10; ao atingir o segundo 

detector essa medição é interrompida, ou seja, foi percorrido todo o percurso de volume 

conhecido. Com o volume conhecido do provador e o volume apontado pelo medidor a ser 

calibrado é possível determinar o fator de correção11 que deve ser utilizado para calibrar o 

medidor (API, 1995). 

Os provadores de pequeno volume têm essencialmente a mesma operação dos 

provadores do tipo tubo convencional, a diferença está no fato de que como seu próprio nome, 

eles possuem um volume consideravelmente menor e por isso eles necessitam de cálculo 

adicionais para compensar a redução de volume. No entanto, ocupam muito menos espaço e 

por isso sua instalação é mais fácil. A Figura 50 ilustra o sistema do provador de pequeno 

volume (API, 1995).  

Os tanques provadores consistem em vasos de volume precisamente conhecido. Esses 

vasos podem ter o topo aberto à atmosfera (open tank prover) ou podem ser fechados (closed 

tank prover), conforme a Figura 51 e a Figura 52, respectivamente. O fluido escoa do medidor 

para o tanque provador e existe um sistema de válvulas tanto na parte superior quanto na parte 

inferior do vaso para vedação. Quando o volume do vaso é atingido, a válvula superior é 

fechada e é possível saber quanto o medidor a ser calibrado marcou (pode ser uma medida de 

                                                            
9 Nem todos os medidores são equipados para fornecer a leitura diretamente em unidades de volume. 

No entanto, os dados fornecidos podem ser transformados em volume. O k-factor, que  é definido 
com o número de pulsos gerados pelo medidor dividido pelo volume que passou pelo mesmo, por 
exemplo, pode ser usado para converter os pulsos gerados em unidades de volume.  

10 Essa medida do volume pode ser feita diretamente, quando o medidor já faz a leitura em unidades de 
volume, ou indiretamente quando o medidor, por exemplo, capta pulsos e os converte em unidades de 
volume como foi exemplificado na nota de rodapé anterior. 

11 Fator de correção = Meter factor (mf). O mf representa a razão entre o volume de referência e o 
volume indicado pelo medidor 
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volume direta ou indireta que será adequadamente convertida para volume). Uma comparação 

entre o volume conhecido do tanque provador e do indicado pelo medidor é feito o cálculo de 

mf  (API, 1995). 

O medidor do tipo master é considerado instrumento indireto de calibração, pois antes 

de ser usado para a calibração de um medidor ele dever ser calibrado por um método direto, 

ou seja, um dos descritos anteriormente. O medidor master é conectado em série com o 

medidor a ser calibrado e os volumes medidos pelos dois são comparados para determinar o 

mf. Um medidor do tipo ultrassônico pode ser utilizado como medidor master (API, 1995). 

 

 
Figura 49 – Provador do tipo tubo convencional instalado em um sistema de medição 

Fonte: API, 1995 
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Figura 50 – Visão global de um sistema de provadores de pequeno volume 

Fonte: API, 1995 

 

 

 
Figura 51 – Provador do tipo tanque aberto 

Fonte: API, 1995 
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Figura 52 – Provador tipo tanque fechado 

Fonte: API, 1995 

 

As calibrações de medidores ultrassônicos podem ser realizadas com um intervalo de 

tempo maior do que a de outros tipos de medidores de vazão, pois os medidores ultrassônicos 

não possuem partes móveis. No entanto, exigem um volume maior para serem calibrados.

 É importante observar que no RTM estão disponíveis todos os critérios exigidos para a 

calibração dos medidores, como por exemplo, o número de rodadas sucessivas que terão que 

ser feitas durante a calibração a fim de garantir que não ocorram diferenças muito 

significativas entre os valores medidos e só quando essas mudanças não ocorrem é que pode 

ser determinado o fator de correção. Este regulamento está disponível em anexo neste 

trabalho. 

 

5.7 Vantagens e Desvantagens dos Medidores Ultrassônicos 

 

Dentre os critérios de seleção elencados no capítulo IV os medidores ultrassônicos 

apresentam vantagens com relação à elevada classe de exatidão (desempenho)12; cobrem uma 

faixa extensa de vazões (dados de vazão); não possuem partes móveis, o que garante um 

intervalo maior entre as calibrações e também uma durabilidade maior do medidor 

                                                            
12 Entre parênteses é feita a relação das vantagens e desvantagens com os critérios de seleçãoelencados 

no capítulo IV. 



 

79 

 

(geometria); podem ser instalados em linhas com diâmetros variados (instalação); a perda de 

carga é praticamente nula (perda de carga); pode ser instalado sem parada no processo 

(instalação), quando é do tipo não intrusivo; o desempenho do medidor independe das 

propriedades do fluido como a densidade, temperatura, condutividade e viscosidade; o custo 

para manutenção não é elevado (custos de propriedade). 

 Já em relação às desvantagens destacam-se os custos de aquisição e instalação do 

medidor que geralmente são elevados (custos de propriedade); a sensibilidade do medidor ao 

perfil de velocidades do fluido (dados de vazão) e a possibilidade de dispersão do feixe 

ultrassônico com a presença de partículas sólidas ou gases no fluxo (fluido). Para solucionar a 

questão da sensibilidade ao perfil de velocidades são exigidos trechos retos à montante e à 

jusante do medidor (instalação). O tamanho do trecho reto à montante é definido de acordo 

com a presença ou não de condicionador de fluxo: quando o condicionador não é instalado os 

trechos retos à montante devem ser maiores. Já para solucionar a questão da dispersão do 

feixe ultrassônicos devem ser instalados filtros antes do medidor (instalação). 

 

5.8 Aplicabilidade dos Medidores Ultrassônicos 

 

 A fim de demonstrar a relevância da utilização dos medidores ultrassônicos para 

medição fiscal de óleo foi feito um estudo da sua aplicabilidade na Bacia de Campos. 

 A Bacia de Campos está situada desde a costa norte no estado do Rio de Janeiro até o 

sul do estado do Espírito Santo. Seus limites ao norte e ao sul são, respectivamente, o Alto 

Vitória na Bacia do Espírito Santo e o Alto de Cabo Frio na Bacia de Santos, correspondendo 

a uma área de 115.800 m², conforme Figura 53 (ANP, 2011). 

A escolha desta Bacia como fonte para o estudo deu-se por esta representar, 

atualmente, a maior produção entre as bacias petrolíferas do Brasil, correspondendo a mais de 

80% da produção nacional, conforme é possível observar na Figura 54 e na Figura 55 

relativas ao período de janeiro a agosto de 2011(ANP, 2011).  

A partir destas Figuras é possível ter uma visão do quanto esta bacia é importante para 

a economia brasileira, pois por ser a maior produtora, consequentemente é a que mais 

arrecada com as participações governamentais, sendo a medição fiscal importantíssima para a 

garantia da correta aferição destes volumes produzidos. 
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Figura 53 – Bacia de Campos e seus campos em produção. 

Fonte: BDEP, 2011 

 

 Os dados utilizados neste estudo foram obtidos na ANP. Inicialmente foi levantado o 

número de instalações na Bacia de Campos que possuem medição fiscal de óleo ( este número 

é relativo ao mês de agosto de 2011, já que algumas instalações podem entrar ou sair de 

produção em períodos variados).  

Optou-se por fazer o levantamento em relação às instalações, pois a mesma instalação 

pode receber a produção de mais de um campo de petróleo, como é o caso da Plataforma de 

Garoupa (PGP-1), que mede a produção de mais de 10 campos, portanto se os dados de 

campos fossem utilizados poderiam ocorrer erros na verificação do número de medidores que 

será apresentada posteriormente.  

A partir do levantamento do número de instalações, observou-se que existem 48 

instalações de medição fiscal, tanto de petróleo quanto de gás, e destas apenas 16 possuem 

exclusivamente medição fiscal de gás. Então, 32 das 48 instalações apresentam medição fiscal 

de petróleo. 
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Figura 54 – Percentual da participação da Bacia de Campos na produção nacional 

 

 
Figura 55 – Produção Nacional x Produção da Bacia de Campos 13 

                                                            
13 A queda de produção em fevereiro de 2011 deve-se ao fato do FPSO Polvo ficar parado em todo o 

mês de fevereiro e as paradas programas da P-25 e P-31 do campo de Albacora. Tanto o FPSO Polvo 
quanto a P-25 e P-31 localizam-se na Bacia de Campos, o que mostra que esta foi a responsável pela 
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 Na primeira etapa, verificou-se que nas 32 instalações que realizam medição fiscal de 

petróleo existem 87 pontos de medição fiscal, ou seja, 87 sistemas de medições, com 

elementos primário e secundário podendo haver compartilhamento de elementos terciários. 

Destes 87 pontos foi feita a contabilização da distribuição dos medidores, ou seja, quais os 

tipos de medidores realizam a medição fiscal da Bacia de Campos. A Figura 56 ilustra essa 

distribuição. 

O número elevado de pontos de medição em relação ao número de instalações se 

justifica pela presença, de maneira geral, de mais de um ponto de medição fiscal de petróleo 

por instalação. Essa necessidade é devida à limitação de vazão e garantia de maior 

flexibilidade operacional. 

 

 
Figura 56 – Tipos de medidores fiscais de óleo utilizados na Bacia de Campos 

 

 Após a verificação da distribuição dos medidores foi feita uma avaliação, para o 

período de janeiro a agosto de 2011, do quanto a utilização dos medidores ultrassônicos 

impacta no volume produzido pela Bacia de Campos. Esse impacto está registrado na Figura 

                                                                                                                                                                                          
queda da produção nacional neste período. Reforçando, assim, sua influência na produção de petróleo   
no Brasil. 
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57, que mostra o quanto em volume é medido pelos medidores ultrassônicos frente às outras 

tecnologias utilizadas. 

 
Figura 57 – Valor medido x Tipo de Medidor no período de janeiro a agosto de 2011 

 

 
Figura 58 – Percentual da produção de óleo medida por medidores ultrassônicos e outros medidores de 

janeiro a agosto de 2011. 
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Este impacto é representado também na forma percentual, também relativo ao período 

de janeiro a agosto de 2011, conforme a Figura 58. 

A partir das Figuras anteriores é possível observar que é indiscutível a relevância da 

tecnologia ultrassônica para medição fiscal dos volumes de petróleo produzidos, visto que os 

dados foram retirados da bacia petrolífera brasileira que é responsável por mais de 80% toda a 

produção de petróleo no Brasil. 

Outra questão importante, que foi avaliada na Bacia de Campos, é a calibração dos 

medidores (abordada no item 5.6). Ao fazer um levantamento das instalações que tem 

condições de realizar calibração no local de operação, foi possível observar que das 32 

instalações, apenas 11 possuem provadores que geralmente são do tipo compacto, ou seja, dos 

87 pontos de medição fiscal de óleo somente 37 conseguem realizar a calibração no local de 

operação. Isto significa que 21 instalações, que contabilizam os outros 50 pontos de medição, 

precisam retirar seus medidores e enviá-los para laboratórios para que a calibração possa ser 

feita.  

A partir disso foi feito uma avaliação de quantos laboratórios no Brasil estão 

disponíveis para executar a operação de calibração dos medidores, e foi observado que 

existem apenas 3 laboratórios na Rede Brasileira de Calibração (RBC), que realizam a 

calibração de medidores de vazão, conforme é possível observar na Tabela 2 (confeccionada a 

partir dos dados do INMETRO, 2011), que mostra os serviços oferecidos por estes 

laboratórios, a faixa de vazão que eles cobrem e a melhor capacidade de medição oferecida.  

A RBC não divulga os diâmetros máximos que estes laboratórios são capazes de calibrar, o 

que também pode representar um fator limitante. 

Com esses dados contata-se que existem poucos laboratórios pertencentes à RBC para 

a calibração de medidores de vazão, e dois desses laboratórios estão localizados no estado de 

São Paulo, o que interfere na logística da operação, aumentando o tempo e o custo desta. 

Outro fator que pode representar um expressivo aumento no custo e tempo da 

calibração dos medidores é a questão da limitação de vazão e diâmetro máximo que estes 

laboratórios são capazes de atender, podendo restar como única alternativa o envio para 

calibração em laboratórios no exterior. 

A limitação dos laboratórios de calibração não é exclusiva para os medidores 

ultrassônicos. Por isso ao fazer a comparação deste com os outros tipos disponíveis, ainda 

assim esta tecnologia apresenta-se como mais vantajosa. 
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Tabela 2 - Laboratórios de Calibração da RBC 

Laboratório 

Medidor de 
vazão 

volumétrica  

Melhor 
capacidade 

de 
medição  

Totalizador 
de Volume 

Melhor 
capacidade 

de 
medição 

Totalizador 
de Massa  

Melhor 
capacidade 

de 
medição  

CENTRO DE 
METROLOGIA 
DE FLUIDOS -  
INSTITUTO DE 

PESQUISAS 
TECNOLÓGICAS 
DO ESTADO DE 

SÃO PAULO - IPT 
São Paulo - SP 

 

0,09 até 90 
m³/h 

 

0,10% 

 

0,09 até 90 
m³/h 

 

0,10% 

 
  

LABORATÓRIO 
DE CALIBRAÇÃO 

METROVAL -  
METROVAL 

CONTROLE DE 
FLUIDOS LTDA 
Nova Odessa - SP 

 

  

de 1 L/min 
até <25 L/min

 

de 25 L/min 
até <50 L/min 

 

de 50 L/min 
até 10000 

L/min 

 

0,09% 
 

 

0,042% 
 

 

0,04% 

 

  

LABORATÓRIO 
DE CALIBRAÇÃO 
CONAUT MACAÉ 

-  
CONAUT 

CONTROLES 
AUTOMÁTICOS 

LTDA. 
Macaé - RJ 

 

  

3 até 40m³/h 
 

>40 até 630 
m³/h 

 

0,19% 
 

0,16% 

 

1 até 60 t/h 

 

0,22% 
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VI – Conclusões e Considerações Finais 

 

A indústria do petróleo está em franca expansão no Brasil, com projeções de produzir 

mais de 4 milhões de barris de petróleo por dia no ano de 2019.  Desde a implementação da 

ANP, em 1998, a arrecadação das Participações Governamentais teve um grande incremento, 

chegando a R$ 21.850.000.000 em 2010. 

A medição dos volumes produzidos tem papel fundamental no cálculo das 

Participações Governamentais no regime de concessão e nos regimes de exploração e 

produção recém instituídos no país, cessão onerosa e partilha de produção. 

O Regulamento Técnico de Medição (RTM) representou um marco na medição de 

petróleo e gás natural, pois estabeleceu os requisitos mínimos para garantir que a medição dos 

volumes produzidos seja correta, além de uniformizar os procedimentos de medição.  Este 

estabeleceu três classes de medição: fiscal, apropriação e operacional. 

Diversos são os tipos de medidores permitidos de serem utilizados na medição fiscal 

de petróleo pelo RTM.  Dentre estes, os medidores baseados na tecnologia ultrassônica são os 

que se destacam.   

Os medidores ultrassônicos apresentam como vantagens em relação às demais 

tecnologias: alta precisão, capacidade de medir extensas faixas de vazão, baixíssima perda de 

carga, permite um maior intervalo de calibração e apresenta maior durabilidade. 

Na Bacia de Campos, responsável por mais de 80% da produção de petróleo nacional, 

os medidores ultrassônicos representam cerca de 60% dos medidores utilizados e são 

responsáveis por medir com os requisitos fiscais cerca de 60% da produção, ou seja, mais de 

40,79 milhões de metros cúbicos somente de janeiro a agosto de 2011, representando assim a 

tecnologia utilizada na medição de 57 pontos de medição fiscal de petróleo dos 87 existentes. 

Das 32 instalações que realizam medição fiscal, somente 11, que apresentam 37 

pontos de medição fiscal de óleo, possuem provadores compactos que permitem a calibração 
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dos medidores no local de operação.  As demais necessitam realizar a calibração de seus 

medidores em terra. 

No Brasil só existem três laboratórios, pertencentes à Rede Brasileira de Calibração, 

que realizam a calibração de medidores de vazão, sendo que dois deles estão localizados no 

estado de São Paulo, o que dificulta a logística da calibração. 

Além da limitação do número de laboratórios disponíveis para a calibração dos 

medidores, existe a limitação do diâmetro dos medidores que estes laboratórios podem 

atender, o que em alguns momentos deixa como única opção o envio dos mesmos para 

calibração no exterior, aumentando ainda mais os custos desta operação. 

Uma solução para essas questões seria a implementação de mais laboratórios de 

calibração de medidores de vazão próximos às principais áreas produtoras. Outra alternativa 

seria também a instalação de provadores nas unidades produtoras de petróleo, permitindo 

assim a calibração na própria unidade, o que minimizaria os custos e diminuiria o tempo 

necessário para a operação de calibração que é exigida no RTM. Além de realizar a calibração 

com o mesmo tipo de fluido que está sendo medido, o que não ocorre nos laboratórios. 

As vantagens apresentadas pelos medidores ultrassônicos superam as outras 

tecnologias de medição de vazão. A tecnologia de medição ultrassônica nos dias atuais é 

muito empregada nos sistemas de medições fiscais brasileiros, havendo a tendência que seja 

cada vez mais utilizada. Este tipo de medidor permite tanto a precisão exigida para as 

medições fiscais como também apresenta vantagens para as empresas, que operam com este 

tipo de medidor que investem menos na manutenção dos mesmos. 
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ANEXO - PANP/INMETRO 1/2000 

AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO 

INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE 

INDUSTRIAL - INMETRO 

PORTARIA CONJUNTA Nº 1, DE 19 DE JUNHO DE 2000 

Aprova o Regulamento Técnico de Medição de Petróleo e Gás Natural, que estabelece as 

condições e requisitos mínimos para os sistemas de medição de petróleo e gás natural, com 

vistas a garantir resultados acurados e completos. 

O DIRETOR-GERAL da AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO – ANP, no uso de suas 

atribuições legais, conferidas pela Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997, em conjunto com o 

PRESIDENTE DO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E 

QUALIDADE INDUSTRIAL - INMETRO, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela 

Lei nº 5.966, de 11 de dezembro de 1973, tornam público o seguinte ato: 

Art. 1º Fica aprovado o Regulamento Técnico de Medição de Petróleo e Gás Natural, anexo à 

presente Portaria, o qual estabelece as condições e requisitos mínimos que os sistemas de 

medição de petróleo e gás natural devem observar, com vistas a garantir resultados acurados e 

completos. 

Art. 2º Ficam sujeitos ao Regulamento Técnico de Medição de Petróleo e Gás Natural, 

aprovado por esta Portaria, o projeto, a instalação, a operação, o teste e a manutenção em 

perfeitas condições de funcionamento dos seguintes sistemas de medição: 

I - sistemas de medição onde serão realizadas as medições volumétricas fiscais do petróleo ou 

do gás natural produzido nos campos, a que se refere o inciso IV do art. 3º, art. 4º e art. 5º do 

Decreto nº 2.705, de 3 de agosto de 1998; 

II - sistemas de medição onde serão realizadas as medições volumétricas do petróleo ou do 

gás natural para controle operacional dos volumes consumidos, injetados, transferidos e 

transportados; 

III - sistemas de medição onde serão realizadas as medições volumétricas do petróleo ou do 

gás natural para controle operacional dos volumes importados e exportados; e 

IV - sistemas de medição onde serão realizadas as medições volumétricas de água para 

controle operacional dos volumes produzidos, captados, injetados e descartados. 

Art. 3º Fica concedido o prazo máximo de 24 (vinte e quatro) meses, a contar da data de 

publicação desta Portaria, para que os sistemas de medição, já instalados e em utilização, 
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sejam integralmente adequados ao Regulamento Técnico de Medição de Petróleo e Gás 

Natural, aprovado por este ato. 

Art. 4º O não cumprimento das disposições contidas na presente Portaria sujeita o infrator às 

penalidades previstas na Lei nº 9.847, de 26 de outubro de 1999, e em legislação 

complementar. 

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

DAVID ZYLBERSZTAJN 

Diretor-Geral da ANP 

ARMANDO MARIANTE CARVALHO 

Presidente do INMETRO 

Publicado no DOU de 20/06/2000 

REGULAMENTO TÉCNICO DE MEDIÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL 

1. OBJETIVO E CAMPO DE APLICAÇÃO 

1.1 Objetivo 

Este Regulamento estabelece as condições mínimas que devem ser atendidas pelos sistemas 

de medição aplicáveis a: 

1.1.1 Produção de petróleo e gás natural; 

1.1.2 Transporte e estocagem de petróleo e gás natural; 

1.1.3 Importação e exportação de petróleo e gás natural. 

1.2 Campo de Aplicação 

1.2.1 Este Regulamento se aplica a todos os sistemas de medição em linha ou em tanques, 

equipados com dispositivos destinados a medir, computar e mostrar o volume de petróleo e 

gás natural produzidos, processados, armazenados ou transportados, e utilizados para: 

1.2.1.1 Medição fiscal da produção de petróleo e gás natural nas instalações de produção, em 

terra e no mar; 

1.2.1.2 Medição da produção de petróleo e gás natural em testes de longa duração dos campos 

de petróleo e gás natural; 

1.2.1.3 Medição para apropriação da produção de petróleo e gás natural dos poços e campos; 

1.2.1.4 Medição da produção de petróleo e gás natural em testes de poços, cujos resultados 

sejam utilizados para apropriação da produção aos campos e poços; 

1.2.1.5 Medição operacional para controle de produção de petróleo e gás natural de um  

campo; 
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1.2.1.6 Medição operacional na entrada e saída das unidades de processamento de gás natural; 

1.2.1.7 Medição operacional para controle da movimentação no transporte e estocagem de 

petróleo e gás natural; 

1.2.1.8 Medição operacional nas importações e exportações de petróleo e gás natural. 

12.2 Este Regulamento não se aplica: 

1.2.2.1 Aos sistemas de medição que, formando parte de instalações de produção, 

armazenamento e transporte, tenham finalidades diversas daquelas descritas no subitem 1.2.1; 

1.2.2.2 Aos sistemas de medição do refino de petróleo e medições de derivados líquidos de 

petróleo e gás natural; 

1.2.2.3 Aos sistemas de distribuição de gás canalizado; 

1.2.2.4 Aos sistemas de gás natural veicular. 

1.3 Normas e Regulamentos 

As normas e regulamentos a serem atendidos estão mencionados nos itens pertinentes deste 

Regulamento. 

1.3.1 Os requisitos de portarias, regulamentos técnicos federais, normas ABNT, 

recomendações da OIML, normas ISO e normas pertinentes de outras instituições devem ser 

atendidos, nesta ordem de prioridade. 

1.3.2 Para fins da determinação prevista neste Regulamento, os instrumentos e os métodos de 

medição são aqueles regulamentados pelas Portarias mencionadas no corpo deste 

Regulamento, não obstante a incorporação de outros instrumentos e métodos que venham a 

ter seu ato normativo posteriormente efetivado. 

2. SIGLAS UTILIZADAS 

ANP Agência Nacional do Petróleo 

INMETRO Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial 

ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas 

OIML Organização Internacional de Metrologia Legal 

ISO International Organization for Standardization 

API American Petroleum Institute 

AGA American Gas Association 

ASTM American Society for Testing and Materials 

CNP Conselho Nacional do Petróleo 

INPM Instituto Nacional de Pesos e Medidas 
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3. DEFINIÇÕES 

Para efeito deste Regulamento são consideradas as seguintes definições, além daquelas 

constantes da Lei n.º 9.478, de 06 de agosto de 1997, e do Contrato de Concessão para 

Exploração, Desenvolvimento e Produção de Petróleo e Gás Natural: 

3.1 Medição fiscal:  Medição do volume de produção fiscalizada efetuada num ponto de 

medição da produção a que se refere o inciso IV do art. 3º do Decreto n.º 2.705, de 

03/08/1998. 

3.2 Medição fiscal compartilhada: Medição fiscal dos volumes de produção de dois ou mais 

campos, que se misturam antes do ponto de medição. 

3.3 Medição operacional:  Medição para controle da produção que inclui medições de 

petróleo e gás natural para consumo como combustível ou para qualquer outra utilização 

dentro do campo; do gás utilizado para elevação artificial, injeção, estocagem, ventilado ou 

queimado em tocha; da água produzida, injetada, captada ou descartada; do petróleo 

transferido; do gás natural para processamento; do petróleo e gás natural transportado, 

estocado, movimentado com transferência de custódia, importado ou exportado. 

3.4 Medição para apropriação: Medição a ser utilizada para determinar os volumes de 

produção a serem apropriados a cada campo em um conjunto de campos com medição 

compartilhada ou a cada poço em um mesmo campo. 

3.5 Relatório de medição: Documento informando os valores medidos, os fatores de 

correção e o volume apurado num período de medição. 

3.6 Medidor fiscal: Medidor utilizado para a medição fiscal do volume de produção de um ou 

mais campos. 

3.7 Tabela volumétrica: Tabela indicando o volume contido em um tanque para cada nível 

de enchimento. 

3.8 Fator de calibração do medidor: Quociente entre o volume bruto medido, utilizando um 

sistema de calibração, e o volume registrado por um medidor de fluidos durante um teste de 

calibração do medidor. 

3.9 Volume registrado: Variação no registro do totalizador de um medidor de fluidos, entre o 

início e o fim de uma medição. 

3.10 Volume efetivo: Produto do volume registrado pelo fator de calibração do medidor. 

3.11 Volume efetivo em condições de referência: Volume efetivo corrigido para as 

condições de referência de pressão e temperatura. 
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3.12 Volume líquido: Volume de petróleo em condições de referência, uma vez descontado o 

volume de água e sedimentos. 

3.13 Vazão de teste de poço: Volume total de produção de um poço, durante um teste, 

dividido pelo tempo, em horas, de duração do mesmo. 

3.14 Potencial de produção do poço: Volume de produção de um poço durante 24 horas, à 

vazão de teste. 

3.15 Potencial de produção corrigido do poço: Volume de produção de um poço à vazão de 

teste, durante o tempo de produção efetivo do poço. 

3.16 Potencial de produção corrigido do campo: Somatório dos potenciais de produção 

corrigidos dos poços do campo. 

3.17 Razão gás – petróleo (RGO): Volume de gás produzido por volume de petróleo 

produzido, ambos medidos nas condições de referência. 

3.18 Vazão usual de operação: Vazão de operação média, avaliada no período desde a 

última calibração do sistema de medição ou o último teste de poço até a data de avaliação. No 

cálculo da vazão média não devem ser considerados os períodos em que não houve fluxo. 

3.19 Condições usuais de operação: Condições de temperatura, pressão e propriedades 

(densidade e viscosidade) médias do fluido medido, avaliadas no período desde a última 

calibração do sistema de medição ou o último teste do poço até a data de avaliação. 

3.20 Falha: Acontecimento no qual o desempenho do sistema de medição não atende aos 

requisitos deste Regulamento ou das normas aplicáveis. 

3.21 Falha presumida:  Situação na qual existem indícios de falha do tipo: 

a) regulagens e ajustes não autorizados; 

b) variação dos volumes medidos que não corresponda a variações nas condições de operação 

das instalações de petróleo e gás natural. 

3.22 Medidor padrão: Medidor utilizado como padrão de comparação na calibração de 

outros medidores. 

3.23 Medidor de fluidos: Instrumento destinado a medir continuamente, computar e indicar o 

volume do fluido que passa pelo transdutor de medição, sob as condições de medição. 

3.24 Provador em linha: Recipiente aberto ou fechado, de volume conhecido, utilizado como 

padrão volumétrico para calibração de medidores de petróleo. 
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3.25 Teste de longa duração: Testes de poços, realizados durante a fase de Exploração, com 

a finalidade exclusiva de obtenção de dados e informações para conhecimento dos  

reservatórios, com tempo de fluxo total superior a 72 horas. 

3.26 Para os termos técnicos, relativos às medições em geral, são aplicáveis as definições da 

Portaria INMETRO n.º 29/95 – Vocabulário de Termos Fundamentais e Gerais de Metrologia 

e da Portaria INMETRO nº 102/88 - Vocabulário de Metrologia Legal. 

4. UNIDADES DE MEDIDA 

4.1 A unidade de volume na medição de petróleo é o metro cúbico (m3), nas condições de 

referência de 20°C de temperatura e 0,101325 MPa de pressão. 

4.2 A unidade de volume na medição de gás natural é o metro cúbico (m3), nas condições de 

referência de 20°C de temperatura e 0,101325 MPa de pressão. 

5. CRITÉRIOS GERAIS PARA MEDIÇÃO 

5.1 Os equipamentos e sistemas de medição devem ser projetados, instalados, operados, 

testados e mantidos em condições adequadas de funcionamento para medir, de forma acurada 

e completa, as produções de petróleo e gás natural para fins fiscais e os volumes para controle 

operacional da produção, transporte, estocagem, importação e exportação de petróleo e gás 

natural. 

5.2 Os pontos de medição para fins fiscais devem ser aprovados pela ANP, e os sistemas de 

medição para fins fiscais devem ser aprovados pelo INMETRO, com sua utilização autorizada 

pela ANP antes do início da produção de um campo ou de um teste de longa duração. 

5.3 Os pontos de medição fiscal da produção de petróleo devem localizar-se imediatamente 

após as instalações de separação, tratamento e tancagem da produção, e antes de quaisquer 

instalações de transferência, processamento, estocagem em estações de armazenamento, 

transporte ou terminais marítimos. 

5.4 O ponto de medição fiscal da produção de gás natural deve localizar-se imediatamente 

após as instalações de separação e condicionamento e antes de quaisquer instalações de 

transferência, processamento ou transporte. 

5.5 As seguintes informações devem ser apresentadas para aprovação da ANP: 

a) Diagrama esquemático das instalações, indicando as principais correntes de petróleo, gás e 

água, a localização dos pontos de medição fiscal, os pontos de medição para controle 

operacional da produção, do gás para processamento, do transporte, estocagem, importação e 

exportação de petróleo e gás natural; 
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b) Fluxograma de engenharia dos sistemas de medição, mostrando todas as tubulações, 

medidores e acessórios instalados; 

c) Especificações e folhas de dados dos instrumentos de medição, amostradores e acessórios; 

d) Memorial descritivo dos sistemas de medição, incluindo uma descrição dos equipamentos, 

instrumentos e sistemas de calibração a serem empregados; 

e) Memorial descritivo da operação dos sistemas de medição, contendo uma descrição dos 

procedimentos de medição, amostragem, análise e determinação de propriedades e cálculo dos 

volumes de produção. 

5.6 Os sistemas de medição fiscal da produção devem ser inspecionados pela ANP, para 

verificar a sua correta instalação e funcionamento, antes do início da produção de um campo 

ou de um teste de longa duração. Inspeções de outros sistemas podem ser executadas a critério 

da ANP. 

5.7 O petróleo medido nos pontos de medição, excetuando-se as medições para apropriação, 

deve ser estabilizado e não conter mais de 1% de água e sedimentos. 

5.7.1 A medição de petróleo em outras condições pode ser aprovada pela ANP, devendo ser 

previamente apresentados e justificados os critérios, parâmetros e fatores de correção para 

determinar o volume líquido de petróleo. 

5.7.2 O sistema de medição deve incorporar detetores e/ou procedimentos operacionais para 

prevenir a transferência através do ponto de medição de petróleo que não obedeça às 

especificações do subitem 5.7 ou às especificações alternativas aprovadas pela ANP conforme 

subitem 5.7.1. 

5.8 Os instrumentos de medição, as medidas materializadas e os sistemas de medição 

utilizados devem ser submetidos ao controle metrológico do INMETRO, quando houver, ou 

comprovar rastreabilidade aos padrões do INMETRO. 

5.9 Todas as calibrações e inspeções requeridas neste Regulamento são executadas por conta 

e risco do concessionário ou do autorizatário de outras instalações de petróleo e gás natural e 

devem ser realizadas por pessoas ou entidades qualificadas. 

6. MEDIÇÃO DE PETRÓLEO 

6.1 Medição de Petróleo em Tanques. 

6.1.1 Nas medições fiscais em tanques, o ponto de medição da produção está localizado, por 

convenção, imediatamente à jusante dos tanques de medição. 



 

100 

 

6.1.2 Os tanques utilizados para medição fiscal de petróleo devem atender aos seguintes 

requisitos: 

6.1.2.1 Serem arqueados conforme subitem 6.2 deste Regulamento; 

6.1.2.2Serem providos de bocas de medição e de amostragem do conteúdo; 

6.1.2.3 Serem providos de mesa de medição no fundo e de marca de referência próxima à 

boca de medição; 

6.1.2.4 As linhas de enchimento devem ser projetadas para minimizar queda livre de líquido e 

respingos. 

6.1.3 As medições de nível de líquido devem ser feitas com trena manual ou com sistemas 

automáticos de medição de nível. 

6.1.4 As medições de nível de líquido nos tanques devem obedecer aos requisitos dos 

seguintes documentos e regulamentos: 

6.1.4.1 Medições manuais com trena: 

Portaria INPM n.º 33/67 -- Norma para Medição da Altura de Produtos de Petróleo 

Armazenados em Tanques. 

Portaria INMETRO n.º 145/99 – Aprova o Regulamento Técnico Metrológico,  estabelecendo 

as condições a que devem atender as medidas materializadas de  comprimento, de uso geral. 

ISO/DIS 4512 Petroleum and Liquid Petroleum Products -- Equipment for Measurement of 

Liquid Levels in Storage Tanks – Manual Methods. 

6.1.4.2 Medições com sistema automático: 

OIML R71 – Fixed Storage Tanks. General Requirements. 

OIML R85 – Automatic Level Gauges for Measuring the Level of Liquid in Fixed Storage 

Tanks. 

ISO 4266 Petroleum and Liquid Petroleum Products -- Measurement of Temperature and 

Level in StorageTanks - Automatic Methods. 

ISO/DIS 4266-1 Petroleum and Liquid Petroleum Products - Measurement of Level and 

Temperature in Storage Tanks by Automatic Methods -- Part 1: Measurement of Level in 

Atmospheric Tanks. 

6.1.5 Para determinação do volume medido devem ser consideradas as seguintes correções e 

os respectivos fatores: 

a) Tabela volumétrica do tanque; 
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b) Dilatação térmica entre a temperatura de medição e a condição de referência de 20 °C. A 

medição de temperatura e os fatores de correção pela dilatação térmica devem atender aos 

requisitos das normas: Portaria do INPM n.º 9/67 -- Norma de Termômetros para Petróleo e 

Seus Derivados Quando em Estado Líquido, Bem Como para os Respectivos Suportes. 

Portaria do INPM n.º 15/67 -- Norma para Determinação de Temperatura do Petróleo e Seus 

Derivados Líquidos. 

CNP - Resolução n.º 06/70 – Tabelas de Correção de Volume do Petróleo e Derivados 

ISO 4266 Petroleum and Liquid Petroleum Products -- Measurement of Temperature and 

Level in Storage Tanks -- Automatic Methods 

ISO/DIS 4266-4 Petroleum and Liquid Petroleum Products - Measurement of Level and 

Temperature in Storage Tanks by Automatic Methods - Part 4: Measurement of Temperature 

in Atmospheric Tanks ISO/DIS 4268 Petroleum and Liquid Petroleum Products -- 

Temperature Measurements -- Manual Methods 

c) Conteúdo de água e sedimentos, determinado conforme subitem 6.5 deste Regulamento. 

6.1.6 Todas as linhas conectando os tanques de medição às suas entradas e saídas, bem como 

a outros tanques e a drenos, devem ser providas de válvulas que possam ser seladas na 

posição fechada e instaladas o mais próximo possível do tanque. As válvulas devem ser 

testadas periodicamente para verificar a sua estanqueidade. 

6.1.7 Os tanques devem ser operados em ciclos de enchimento e medição: 

6.1.7.1 Durante o ciclo de enchimento, as válvulas de saída de petróleo do tanque para o 

ponto de medição devem estar fechadas e, no caso de medições fiscais, devem estar seladas. 

6.1.7.2 Após o término do ciclo de enchimento, deve-se deixar o conteúdo do tanque repousar 

para liberação de vapores retidos no líquido ou gerados durante o enchimento e para eventual 

decantação de água. 

6.1.7.3 Antes do início do ciclo de medição, devem ser fechadas todas as válvulas que 

conectam o tanque às entradas para enchimento, a outros tanques ou às saídas para pontos 

diferentes do ponto de medição. No caso de medições fiscais, as válvulas devem ser seladas 

na posição fechada. 

6.1.7.4 Deve ser feita a amostragem conforme o subitem 6.5 e determinada a temperatura 

média conforme as normas aplicáveis. 

6.1.7.5 O nível inicial deve ser medido conforme normas aplicáveis, sendo então aberta(s) a(s) 

válvula(s) de saída de petróleo para o ponto de medição. 
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6.1.7.6 Após o término da transferência do petróleo, são fechadas as válvulas de saída para o 

ponto de medição e medido o nível residual no tanque. Nas medições fiscais as válvulas 

devem ser seladas. 

6.1.8 O cálculo dos volumes líquidos deve seguir as recomendações do seguinte documento: 

API – MPMS Chapter 12.1, Calculation of Static Petroleum Quantities, Part 1, Upright 

Cylindrical Tanks and Marine Vessels 

Chapter 12.1.1, Errata to Chapter 12.1--Calculation--Static Measurement, Part 1, Upright 

Cylindrical Tanks and Marine Vessels, First Edition Errata published 

6.1.9 Devem ser elaborados relatórios de medição, conforme o subitem 10.2 deste 

Regulamento, contendo todos os valores medidos e todos os cálculos para a determinação do 

volume de petróleo produzido, recebido ou transferido, através do ponto de medição. 

6.2 Procedimentos para Arqueação de Tanques de Medição e Calibração de Sistemas de 

Medição de Nível 

6.2.1 Os tanques devem ser arqueados, atendendo às prescrições estabelecidas no subitem 5.8 

deste Regulamento, para a elaboração da tabela volumétrica. A tabela volumétrica deve ser 

apresentada à ANP antes da aprovação do tanque para fins de medição. Os tanques devem ser 

calibrados conforme as seguintes normas: 

ISO/DIS 4269-1 Petroleum and Liquid Petroleum Products -- Tank Calibration by Liquid 

Measurement -- Part 1: Incremental Method Using Volumetric Meters 

ISO 7507-1 Petroleum and Liquid Petroleum Products -- Calibration of Vertical Cylindrical 

Tanks -- Part 1: Strapping Method 

ISO 7507-2 Petroleum and Liquid Petroleum Products -- Calibration of Vertical Cylindrical 

Tanks -- Part 2: Optical-Reference-Line Method 

ISO 7507-3 Petroleum and Liquid Petroleum Products -- Calibration of Vertical Cylindrical 

Tanks -- Part 3: Optical-Triangulation Method 

ISO 7507-4 Petroleum and Liquid Petroleum Products -- Calibration of Vertical Cylindrical 

Tanks -- Part 4: Internal Electro-Optical Distance-Ranging Method 

ISO/DIS 7507-5 Petroleum and Liquid Petroleum Products -- Calibration of Vertical 

Cylindrical Tanks -- Part 5: External Electro-Optical Distance-Ranging Methods 

ISO/TR 7507-6 Petroleum and Liquid Petroleum Products -- Calibration of Vertical 

Cylindrical Tanks -- Part 6: Recommendations for Monitoring, Checking and Verification of 

Tank Calibration and Capacity Table  
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OIML R 71- Fixed Storage Tanks. General Requirements 

6.2.2 Os tanques utilizados para medição de petróleo devem ser inspecionados por conta e 

risco do concessionário ou do autorizatário da instalação de petróleo ou gás natural, externa e 

internamente, uma vez a cada três anos, para determinar a existência de danos, incrustações e 

depósitos de material que possam afetar a calibração. 

6.2.3 Os tanques utilizados para medição fiscal devem ser arqueados pelo menos a cada 10 

anos ou imediatamente após a ocorrência de modificações capazes de afetar a calibração, 

devendo ficar fora de operação a partir desta ocorrência, até que seja efetuada a nova 

calibração. 

6.2.4 As trenas utilizadas para medição devem ser verificadas, anualmente, pelo INMETRO. 

6.2.5 Os sistemas automáticos de medição de nível devem ser calibrados semestralmente por 

trenas verificadas pelo INMETRO, em três níveis a saber: próximos do nível máximo, médio 

e mínimo. A diferença entre a medição com trena e a medição com o sistema de medição 

automático devem ser menores que 6 mm. 

6.3 Medição de Petróleo em Linha 

6.3.1 Os sistemas de medição em linha devem ser constituídos, pelo menos, dos seguintes 

equipamentos: 

a) Medidores de fluidos do tipo deslocamento positivo ou do tipo turbina, ou medidores 

mássicos tipo coriolis, com indicação de volume. Outros tipos de medidores podem ser 

utilizados, desde que sua utilização seja previamente autorizada pela ANP. Os medidores 

devem ser providos com totalizador sem dispositivo de retorno a zero ou, no caso de 

dispositivos eletrônicos, cujo retorno a zero não seja possível sem operar ajustes protegidos 

por meio de selos ou de outras proteções contra acesso não autorizado; 

b) Um sistema de calibração fixo ou móvel, conforme previsto no subitem 6.4 deste 

Regulamento, apropriado para a calibração dos medidores de fluidos e aprovado pela ANP; 

c) Um sistema de amostragem proporcional à vazão, controlado por um sinal de saída do 

medidor de fluidos e atendendo aos requisitos do subitem 6.5 deste Regulamento; 

d) Um instrumento ou sistema de medição de temperatura ou de compensação automática de 

temperatura; 

e) Um instrumento ou sistema de medição de pressão ou de compensação automática da 

pressão. 

6.3.2 Os sistemas de medição em linha devem ser projetados para: 
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a) Serem compatíveis com os sistemas de transferência aos quais estiverem conectados; 

b) Impedir refluxo através dos medidores; 

c) Proteger os medidores contra transientes de pressão; 

d) Proteger os medidores contra pressões de choque, maiores que as pressões de projeto dos 

mesmos; 

e) Não permitir a passagem de gases ou vapores pelos medidores; 

f) Não possuir contorno dos medidores. 

6.3.3 Os sistemas de medição fiscal de petróleo devem ser projetados, instalados e calibrados 

para operar dentro da classe de exatidão 0.3 conforme OIML R117. Na operação dos sistemas 

de medição em linha deve ser assegurado que: 

a) Os medidores sejam operados dentro dos limites especificados pelo fabricante; 

b) As vazões e outras condições de operação estejam entre as máximas e as mínimas para 

assegurar que os erros máximos admissíveis não sejam excedidos; 

c) Os medidores fiscais sejam submetidos a calibração toda vez que houver mudanças nas 

condições de operação capazes de causar erros maiores que os máximos permissíveis. 

6.3.4 A instalação e operação de sistemas de medição de petróleo em linha devem atender as 

orientações dos documentos abaixo relacionados e outros reconhecidos internacionalmente, 

desde que aprovados pela ANP: 

Portaria INMETRO n.º 113/97 (medidores mássicos) 

OIML R117 

ISO 2714 Liquid hydrocarbons -- Volumetric Measurement by Displacement Meter Systems 

Other Than Dispensing Pumps 

ISO 2715 Liquid Hydrocarbons -- Volumetric Measurement by Turbine Meter Systems 

API - MPMS 

Chapter 5, Metering 

Chapter 5.1, General Consideration for Measurement by Meters. 

Chapter 5.4, Accessory Equipment for Liquid Meters. 

Chapter 5.5, Fidelity and Security of Flow Measurement Pulsed - Data Transmission 

Systems. 

6.3.5 As medições devem ser corrigidas pelos seguintes fatores: 

a) Dilatação térmica entre a temperatura de referência e a temperatura de medição conforme 

as seguintes normas: 
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CNP - Resolução n.º 06-70 – Tabelas de Correção de Volume do Petróleo e Derivados 

API - MPMS 

Chapter 7.2, Temperature-Dynamic Temperature Determination. 

b) Compressibilidade do líquido entre a pressão de referência e a pressão de medição 

conforme a seguinte norma: 

API - MPMS 

Chapter 11.2.1M, Compressibility Factors for Hydrocarbons: 638-1074 Kilograms per Cubic 

Meter Range. 

c) Conteúdo de sedimentos e água no petróleo, determinado conforme o subitem 6.5 deste 

Regulamento. 

6.3.6 O cálculo dos volumes dos líquidos medidos deve estar de acordo com a seguinte 

norma: ISO 4267-2 Petroleum and Liquid Petroleum Products -- Calculation of Oil Quantities 

-- Part 2: Dynamic Measurement 

6.3.7 Devem ser elaborados relatórios de medição contendo todos os valores medidos, todos 

os parâmetros e fatores utilizados e todos os cálculos efetuados para determinação do volume 

líquido corrigido de petróleo, conforme o subitem 10.2 deste Regulamento. 

6.4 Calibração de Medidores em Linha 

6.4.1 Os medidores fiscais da produção de petróleo em linha devem ser calibrados com um 

intervalo de no máximo 60 dias entre calibrações sucessivas. Intervalos maiores podem ser 

aprovados pela ANP com base no registro histórico das calibrações. Outros medidores devem 

ser submetidos a verificação e calibração conforme subitens 8.2.1 e 9.3 deste Regulamento. 

6.4.2 Para instalações e operação de sistemas de calibração de medidores de petróleo em linha 

podem ser utilizados provadores, tanques de prova, medidores padrão ou outros sistemas 

previamente autorizados pela ANP, desde que atendam aos documentos abaixo relacionados 

ou outros reconhecidos internacionalmente, e aprovados pela ANP: 

ISO 7278-1 Liquid Hydrocarbons -- Dynamic Measurement -- Proving Systems for 

Volumetric Meters -- Part 1: General Principles 

ISO 7278-2 Liquid Hydrocarbons -- Dynamic Measurement -- Proving Systems for 

Volumetric Meters -- Part 2: Pipe Provers 

ISO 7278-3 Liquid Hydrocarbons -- Dynamic Measurement -- Proving Systems for 

Volumetric Meters -- Part 3: Pulse Interpolation Techniques 
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ISO/DIS 7278-4 Liquid Hydrocarbons -- Dynamic Measurement -- Proving Systems for 

Volumetric Meters -- Part 4: Guide for Operators of Pipe Provers 

API - MPMS 

Chapter 4, Proving Systems 

Chapter 4.1, Introduction, Second Edition. 

Chapter 4.3, Small Volume Provers 

Chapter 4.4, Tank Provers 

Chapter 4.5, Master-Meter Provers. 

Chapter 4.7, Field-Standard Test Measures. 

6.4.3 Os padrões de referência, os padrões de trabalho e os equipamentos utilizados na 

calibração dos calibradores de deslocamento mecânico, dos tanques de calibração, dos 

medidores padrões, e de outro sistema de calibração utilizado, devem atender às prescrições 

estabelecidas no subitem 5.8 deste Regulamento. 

6.4.4 Os medidores-padrão, utilizados para a calibração dos medidores de petróleo em 

operação, devem ser calibrados com tanques de calibração ou provadores em linha de 

deslocamento mecânico, para se obter um fator de calibração do medidor-padrão, antes de 

utilizá-lo para calibrar os medidores em operação. 

6.4.5 O medidor-padrão deve ser calibrado com um fluido de massa específica, viscosidade e 

temperatura suficientemente próximas às do fluido medido pelo medidor em operação e com 

uma vazão igual à vazão usual do medidor em operação, com uma tolerância de ±10%, para 

que o fator de calibração não apresente variação superior a 0,05% entre as condições de 

calibração do medidor padrão e as condições de calibração do medidor em operação. 

No caso em que um medidor padrão seja utilizado para calibração de diversos medidores em 

operação, com diferentes condições e diferentes vazões usuais de operação, devem ser feitas 

tantas calibrações do medidor padrão quantas forem necessárias para atender aos requisitos 

deste item para todos os medidores em operação. 

6.4.6 O medidor padrão deve ser calibrado mensalmente, com intervalo de tempo entre 

calibrações sucessivas menores do que 60 dias. Calibrações menos freqüentes podem ser 

autorizadas pela ANP, em função do tempo de operação do medidor padrão e dos resultados 

históricos das calibrações. 
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6.4.7 A calibração do medidor padrão deve ser realizada efetuando-se e registrando-se testes, 

de forma que as maiores diferenças obtidas nos testes, para os fatores do medidor, sejam 

menores do que 0,02%, a saber: 

a) resultados de dois testes consecutivos, se for utilizado um tanque de calibração; 

b) resultados de cinco, de seis testes sucessivos, se for utilizado um provador de deslocamento 

mecânico. 

6.4.8 Na calibração de um medidor em operação com um medidor padrão, este pode ser 

instalado a montante ou a jusante do medidor em operação, porém, sempre a montante de 

qualquer válvula reguladora de contrapressão ou válvula de retenção, associadas com o 

medidor em operação e à jusante de filtros e eliminadores de gás. 

6.4.9 Os provadores em linha, de deslocamento mecânico, e os tanques de calibração devem 

ser calibrados, pelo menos uma vez a cada 5 anos, utilizando-se os procedimentos 

estabelecidos nas normas pertinentes e padrões rastreáveis ao INMETRO. Cópias dos 

relatórios de calibração, elaborados conforme o subitem 10.2 deste Regulamento, devem ser 

arquivadas para apresentação à ANP, quando for solicitado. 

6.4.10 A calibração dos medidores fiscais em operação deve ser feita utilizando-se o fluido 

medido, nas condições usuais de medição, com desvios inferiores a 2% na massa específica e 

viscosidade, 5°C na temperatura e 10% na pressão e com a vazão usual de operação, com 

desvio inferior a 10%. 

6.4.11 Para o cálculo do fator de calibração, do medidor em operação, devem ser consideradas 

as seguintes correções do volume medido, quando pertinente: 

a) Variação do volume do calibrador pela ação da pressão do fluido sobre as paredes do 

mesmo; 

b) Dilatação térmica do líquido de teste; 

c) Variação do volume do calibrador de deslocamento mecânico ou do tanque de calibração 

com a temperatura; 

d) Variação do volume do líquido de teste com a pressão. 

6.4.12 A calibração de um medidor em operação com um tanque de calibração consiste na 

realização e registro de resultados de testes até registrar dois testes sucessivos com uma 

diferença menor que 0,05% do volume do tanque de calibração. O fator de calibração deve ser 

calculado com base na média aritmética dos dois testes. 
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6.4.13 A calibração de um medidor em operação com um medidor padrão consiste na 

realização e registro de resultados de testes até registrar três testes sucessivos, nos quais a 

diferença máxima entre os fatores de calibração, calculados, seja menor que 0,05%. O fator de 

calibração deve ser calculado com base na média aritmética dos três testes. 

6.4.14 A calibração de um medidor em operação com um provador em linha consiste na 

realização e registro de resultados de testes até registrar cinco de seis testes sucessivos nos 

quais a diferença máxima entre os fatores de calibração, calculados, seja menor que 0,05%. O 

fator de calibração é calculado com base na média aritmética dos cinco testes. 

6.4.15 Deve ser considerada uma falha presumida do medidor fiscal quando a variação do 

fator de calibração, em relação ao da calibração imediatamente anterior, for maior que 0,25% 

ou quando não for possível obter resultados para determinação do fator de calibração, 

conforme os subitens 6.4.12, 6.4.13 e 6.4.14 deste Regulamento. 

6.5 Amostragem e Análise de Propriedades do Petróleo 

6.5.1 Nas medições de petróleo, devem ser coletadas amostras, para análises qualitativas e 

quantitativas, para determinação do teor de água e sedimentos, da massa específica, para cada 

medição ou período de medição, a serem usadas na correção dos volumes medidos e outros 

usos. Analisadores em linha podem ser utilizados para medir em forma contínua ou mais 

freqüente as propriedades do petróleo. Os analisadores devem ser calibrados periodicamente, 

com base nas análises de laboratório das amostras recolhidas. 

6.5.2 Nas medições fiscais da produção de petróleo devem ser coletadas amostras, pelo menos 

uma vez por mês, para determinação do teor de enxofre, metais pesados, pontos de corte, para 

atendimento da Portaria n.º 155 da ANP, de 21/10/1998. 

6.5.3 A coleta de amostras deve atender às orientações dos seguintes documentos: 

Portaria do INPM n.º 12/67 -- Norma de Amostragem de Petróleo e Seus Derivados Líquidos 

Para Fins Quantitativos. 

ABNT 

05800NB00418 75 Amostragem de Petróleo e Derivados Líquidos Para Fins Quantitativos 

0500NB00174 72 Norma Para Amostragem de Petróleo e Produtos Derivados 

API - MPMS 

Chapter 8, Sampling 

Chapter 8.2, Automatic Sampling of Petroleum and Petroleum Products (ANSI/ASTM D4177) 
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Chapter 8.3, Mixing and Handling of Liquid Samples of Petroleum and Petroleum Products 

(ASTM D5854) 

6.5.4 Os sistemas de amostragem em linha devem cumprir os seguintes requisitos: 

a) O ponto de amostragem deve estar localizado imediatamente a montante ou a jusante do 

medidor; 

b) O ponto de amostragem escolhido deve permitir que a amostra seja perfeitamente 

representativa do produto. Caso se comprove ser necessário, deve ser incluído um sistema de 

mistura para garantir a representatividade das amostras; 

c) O recipiente de coleta de amostras deve ser estanque e provido de um sistema de 

homogeneização das amostras. 

6.5.5 As amostras obtidas pelos procedimentos de amostragem devem ser misturadas e 

homogeneizadas antes de se proceder às medições de propriedades e análises 

6.5.6 Devem ser feitas as seguintes determinações e análises: 

6.5.6.1 Determinação da massa específica do petróleo deve seguir as orientações dos 

seguintes documentos: 

ABNT 

14065 98 Destilados de Petróleo e Óleos Viscosos – Determinação da Massa 

Específica e da Massa Específica Relativa Pelo Densímetro Digital. 

07148 MB00104 92 Petróleo e Derivados – Determinação da Massa Específica – Método  do 

Densímetro. 

API – MPMS 

Chapter 9, Density Determination 

Chapter 9.1, Hydrometer Test Method for Density, Relative Density (Specific Gravity), or API 

Gravity of Crude Petroleum and Liquid Petroleum Products (ANSI/ASTM D 1298) (IP 160) 

Chapter 9.3, Thermohydrometer Test Method for Density and API Gravity of Crude 

Petroleum and Liquid Petroleum Products. 

6.5.6.2 Determinação do fração volumétrica de água e sedimento, conforme um dos métodos 

dos seguintes documentos: 

ABNT 

MB00038 - 72 - Determinação da Água e Sedimentos em Petróleos Brutos e Óleos 

Combustíveis - (Métodos de Centrifugação) 

MB00294 - 66 Método de Ensaio Para a Determinação de Sedimentos em Petróleos e 
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Óleos Combustíveis – Método por Extração 

14236 - 98 Produtos de Petróleo e Materiais Betuminosos - Determinação do Teor de Água 

por Destilação 

API MPMS 

Chapter 10, Sediment and Water 

Chapter 10.7, Standard Test Method for Water in Crude Oil by Karl Fischer 

Titration (Potentiometric)(ANSI/ASTM D4377) (IP 356) 

6.5.6.3 Determinação do Ponto de Ebulição Verdadeiro conforme um dos métodos dos 

seguintes documentos: 

ASTM D2892-98b Standard Test Method for Distillation of Crude Petroleum (15 -Theoretical 

Plate Column) 

ASTM D5236-95 Standard Test Method for Distillation of Heavy Hydrocarbon Mixtures 

(Vacuum Potstill Method) 

6.5.6.4 Determinação do teor de enxofre conforme um dos métodos dos seguintes 

documentos: 

ASTM D129-95 Standard Test Method for Sulfur in Petroleum Products (General Bomb 

Method) 

ASTM D1266-98 Standard Test Method for Sulfur in Petroleum Products (Lamp Method) 

6.5.6.5 Determinação de metais pesados conforme um dos métodos dos seguintes 

documentos: 

ASTM D5708-95a Standard Test Methods for Determination of Nickel, Vanadium, and Iron in 

Crude Oils and Residual Fuels by Inductively Coupled Plasma (ICP) Atomic Emission 

Spectrometry 

ASTM D5863-95 Standard Test Methods for Determination of Nickel, Vanadium, Iron, and 

Sodium in Crude Oils and Residual Fuels by Flame Atomic Absorption Spectrometry 

7. MEDIÇÃO DE GÁS NATURAL 

7.1 Medição de Gás Natural em Linha 

7.1.1 As medições de gás natural nos pontos de medição da produção devem utilizar placas de 

orifício, turbinas ou medidores tipo ultra-sônico. Outros tipos de medidores podem ser 

utilizados se previamente autorizados pela ANP. 

7.1.2 As medições de gás recebido num campo para elevação artificial ou injeção devem ser 

consideradas como medições fiscais. 
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7.1.3 Os sistemas de medição de gás devem ser instalados conforme documentos de referência 

e especificações dos fabricantes dos instrumentos de medição. 

7.1.4 Não podem ser instalados contornos nos sistemas de medição de gás. Sistemas com 

troca de placas de orifício em fluxo sob pressão não são considerados contornos. 

7.1.5 Os sistemas de medição de gás devem ser operados com as vazões, entre a máxima e 

mínima, especificadas pelo fabricante. 

7.1.6 Os instrumentos de medição de vazão, pressão diferencial e pressão e temperatura de 

fluxo devem ser selecionados e operados para que o valor medido esteja na faixa de medição 

e sua exatidão seja compatível com aquela necessária para se obter a incerteza especificada 

neste Regulamento. Quando esses requisitos não puderem ser atendidos com um único 

instrumento, devem ser instalados dois ou mais instrumentos cobrindo a faixa de medição 

requerida. 

7.1.7 Nas medições de gás natural com placas de orifício devem ser atendidos os requisitos 

dos seguintes documentos: 

NBR ISO 5167-1 Medição de Vazão de Fluidos por Meio de Instrumentos de Pressão -- Parte 

1: Placas de Orifício, Bocais e Tubos de Venturi Instalados em Seção Transversal Circular de 

Condutos Forçados. 

ISO/TR 5168 Measurement of Fluid Flow -- Evaluation of Uncertainties 

ISO/TR 9464 Guidelines for The Use of ISO 5167-1:1991 

API – MPMS 

Chapter 14.2, Compressibility Factors of Natural Gas and Other Related Hydrocarbon Gases 

(A.G.A. Report nº 8) 

Chapter 14.3, Part 1, Concentric, Square-Edged Orifice Meters (A.G.A. Report n.º 3) (GPA 

8185-90) 

Chapter 14.3, Part 2, Specification and Installation Requirements, Reaffirmed May 1996 

(ANSI/API 2530) 

Chapter 14.3, Part 3, Natural Gas Applications. 

7.1.8 Nas medições de gás com turbinas devem ser atendidos os requisitos do seguinte 

documento: 

AGA 

Measurement of Gas by Turbine Meters, A.G.A. Report n.º. 7 . 
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7.1.9 Nas medições de gás com medidores ultra-sônicos devem ser atendidos os requisitos do 

seguinte documento: 

AGA 

Report n.º 9 Measurement of Gas by Multipath Ultrasonic Meters 

7.1.10 Os sistemas de medição fiscal de gás devem ser projetados, calibrados e operados de 

forma que a incerteza de medição seja inferior a 1,5%. Os demais sistemas de medição devem 

ter uma incerteza de medição inferior a 3%. 

7.1.11 Os sistemas de medição fiscal de gás natural devem incluir dispositivos para 

compensação automática das variações de pressão estática e de temperatura. A compensação 

deve incluir as variações do coeficiente de compressibilidade do gás decorrentes das variações 

de pressão e temperatura. 

7.1.12 As variações na composição do gás, registradas durante as análises periódicas, 

conforme o subitem 7.3 deste Regulamento devem ser compensadas imediatamente após cada 

nova análise, para as medições subseqüentes. 

7.1.13 Os sistemas de medição fiscal de produção de gás natural, cuja vazão máxima seja 

inferior a 5.000 m3 por dia, podem prescindir dos dispositivos de correção automática de 

pressão e temperatura, devendo ser registradas a pressão e a temperatura utilizadas no cálculo 

da vazão junto com a temperatura média do gás no período, determinada por no mínimo três 

leituras diárias. A incerteza de medição nestes sistemas deve ser inferior a 3%. 

7.2 Calibração e Inspeção de Medidores de Gás Natural 

7.2.1 Os medidores de gás devem ser calibrados segundo os critérios da norma NBR ISO 

10012-1, com intervalo inicial entre calibrações sucessivas não superior a 60 dias para 

medidores fiscais e não superior a 90 dias para outros medidores. 

7.2.2 Os padrões de referência, os padrões de trabalho e os equipamentos utilizados para a 

calibração dos instrumentos de medição e sistemas de medição devem atender às prescrições 

estabelecidas no subitem 5.8 deste Regulamento. 

7.2.3 Os medidores de gás do tipo turbina e medidores do tipo ultra-sônico devem ser 

calibrados com uma vazão igual à vazão usual de operação, com uma exatidão de medição de 

±10%. Devem ser calibrados os instrumentos de pressão e temperatura utilizados para 

compensação de pressão e temperatura, devendo a exatidão das medições estar dentro dos 

limites para se obter uma incerteza, no resultado da medição, menor que a especificada neste 

Regulamento. 
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7.2.4 Nas medições com placas de orifício, devem ser calibrados os instrumentos de pressão 

diferencial, pressão e temperatura de fluxo, devendo a exatidão das medições de pressão 

diferencial, pressão e temperatura estar dentro dos limites para se obter uma incerteza, no 

resultado da medição, inferior à especificada neste Regulamento. Se as exatidões de medição 

estiverem fora dos limites, os instrumentos devem ser regulados ou ajustados. 

7.2.5 As placas de orifício utilizadas na medição fiscal de gás natural devem ser 

inspecionadas anualmente para verificar se estão dentro das tolerâncias dimensionais, 

conforme normas aplicáveis. Os trechos de medição, das medições fiscais, devem ser 

inspecionados, interna e externamente, a cada três anos, para determinação das dimensões dos 

tubos e da rugosidade interna dos mesmos, que devem estar dentro dos limites estabelecidos 

pelas normas aplicáveis. 

7.3 Amostragem e Análise de Gás Natural 

7.3.1 Nos pontos de medição fiscal da produção de gás natural, devem ser tomadas amostras 

para análise, pelo menos uma vez por mês. Podem ser utilizados analisadores em linha para 

medição das propriedades e composições com maior freqüência. Os analisadores devem ser 

calibrados periodicamente, pela análise de laboratório das amostras coletadas. A amostragem 

de gás natural deve atender aos requisitos dos seguintes documentos: 

API – MPMS 

Chapter 14.1, Collecting and Handling of Natural Gas Samples for Custody Transfer. 

7.3.2 As amostras de gás devem ser analisadas qualitativa e quantitativamente para se obter a 

composição do gás, a massa específica, o poder calorífico, os teores de gases inertes e 

contaminantes, para o atendimento da Portaria ANP n.º 41, de 15/04/1998, para correções nas 

medições dos volumes e para outros usos. Devem ser utilizados os métodos descritos nos 

seguintes documentos: 

ASTM D 1945 - Standard Test Method for Analysis of Natural Gas by Gas Chromatography 

ASTM D 3588 Calculating Heat Value, Compressibility Factor, and Relative Density 

(Specific Gravity) of Gaseous Fuels 

ASTM D 5454 - Standard Test Method Water Vapor Content of Gaseous Fuels Using 

Electronic Moisture Analyzers 

ASTM D 5504 - Standard Test Method for Determination of Sulfur Compounds in Natural 

Gas and Gaseous Fuels by Gas Chromatography and Chemiluminescence 

ISO 6326 - Natural Gas - Determination of Sulfur Compounds, Parts 1 to 5 
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ISO 6974 - Natural Gas - Determination of Hydrogen, Inert Gases and Hydrocarbons up to 

C8 – Gas Chromatography Method 

8. APROPRIAÇÃO DA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL 

8.1 Medições Compartilhadas 

8.1.1 Os sistemas de medição compartilhada das produções de dois ou mais campos devem 

ser autorizados pela ANP, antes do início da produção. A documentação para autorização 

deve incluir uma descrição detalhada dos métodos de apropriação da produção a cada campo 

e dos sistemas de medição para apropriação utilizados. 

8.1.2 Nos sistemas de medição compartilhada, a produção de cada campo deve ser 

determinada por apropriação, com base na produção medida em medidores de apropriação ou 

estimada com base nos testes dos poços de cada campo e no tempo de produção de cada poço 

no mês. 

8.2 Medições para Apropriação 

8.2.1 As medições para apropriação da produção de petróleo devem cumprir os requisitos para 

as medições fiscais, com as seguintes exceções: 

8.2.1.1 O petróleo pode ser não estabilizado e conter mais de 1% em volume de água e 

sedimentos. 

8.2.1.2 Nas medições em tanques, os sistemas automáticos de medição de nível devem ser 

calibrados semestralmente por trenas verificadas pelo INMETRO, em três níveis, a saber: 

próximos do nível máximo, médio e mínimo. As discrepâncias entre a medição com trena e a 

medição com o sistema de medição automática devem ser menores que 12 mm. 

8.2.1.3 Nas medições em tanque de volumes de produção de petróleo menores que 50 m3/dia, 

com tanques de capacidade menor que 100 m3, a arqueação do tanque pode ser efetuada por 

procedimento simplificado, baseado nas dimensões principais do mesmo. Nestas medições é 

permitida a utilização de medição de nível por régua externa ao tanque, com precisão de �20 

mm, incluídos os erros de leitura devidos à posição do observador 

8.2.1.4 Os medidores em linha devem ser projetados, operados e calibrados para se obter uma 

classe de exatidão 1.0, conforme OIML R 117. Os medidores devem ser calibrados com 

intervalos não superiores a 90 dias. A ANP pode autorizar intervalos maiores entre 

calibrações sucessivas, com base no registro histórico das calibrações. 
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8.2.1.5 Na calibração dos medidores em linha, conforme subitens 6.4.12, 6.4.13 e 6.4.14, a 

diferença entre os valores do fator do medidor, nos diferentes testes, não deve ser superior a 

0,4%. 

8.2.2 Nas medições para apropriação da produção de petróleo não estabilizado, deve ser 

considerado o fator de encolhimento devido à liberação de vapores após a medição, quando da 

estabilização do petróleo. No caso em que esses vapores forem recuperados na unidade de 

tratamento, deve ser computada a produção de gás, estimada com base no volume de óleo e a 

RGO do petróleo nas condições de medição para apropriação. 

8.2.3 Os fatores de encolhimento, a RGO e os fatores de correção para a produção de gás, 

quando utilizados na determinação de volumes de produção, devem ser determinados 

mensalmente com intervalos não superiores a 42 dias, conforme métodos das normas 

aplicáveis. 

8.2.4 Quando houver água livre no petróleo, medido nas condições de tanque, o seu volume 

deve ser determinado por decantação e nas medições em linha, através de analisador de fração 

total de água ou da obtenção de amostras representativas. 

8.2.5 As medições para apropriação da produção de gás devem atender aos requisitos das 

medições fiscais de gás, com as seguintes diferenças: 

8.2.5.1 A incerteza de medição deve ser menor que 2%. 

8.2.5.2 As análises de gás devem ser trimestrais. 

8.2.5.3 Para sistemas de medição com vazão máxima inferior a 5.000 m3 por dia, aplicam-se 

os critérios do subitem 7.1.13 deste Regulamento. 

8.2.6 Nas medições para apropriação da produção de gás natural, devem ser considerados os 

fatores de correção devidos à separação de componentes e à condensação após a medição, 

quando do condicionamento do gás. Os fatores de correção devem ser calculados com base na 

medição direta dos volumes separados ou das composições das correntes e balanço de 

material das unidades de condicionamento. Os volumes de condensado devem ser apropriados 

como produção de petróleo. 

8.2.7 As medições para apropriação devem atender aos requisitos do seguinte documento: 

API –MPMS 

Chapter 20, Allocation Measurement of Oil and Natural Gas 

Chapter 20.1, Allocation Measurement 
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8.3 Testes de Poços 

8.3.1 Nos casos em que os resultados dos testes de poços sejam utilizados para apropriação da 

produção a um campo, cada poço em produção deve ser testado mensalmente, com um 

intervalo entre testes sucessivos não superior a 42 dias, ou sempre que houver mudanças nas 

condições de operação ou quando forem detectadas variações na produção. 

8.3.2 Nos casos em que os resultados dos testes de poços sejam utilizados somente para 

apropriação da produção aos poços, cada poço em produção deve ser testado com um 

intervalo entre testes sucessivos não superior a 90 dias, ou sempre que houver mudanças nas 

condições de operação ou quando forem detectadas variações na produção. 

8.3.3 Os testes devem ser realizados utilizando-se separadores de testes ou tanques de teste. 

Outros métodos de teste devem ser previamente aprovados pela ANP. 

8.3.4 As condições de teste devem ser iguais às condições usuais de operação. Quando isto 

não for possível, as vazões obtidas devem ser corrigidas para as condições usuais de operação. 

8.3.5 Os testes devem ter uma duração de pelo menos quatro horas, precedidas de um tempo 

de produção nas condições de teste, não inferior a uma hora, para a estabilização das 

condições operacionais. 

8.3.6 Nos testes devem ser medidos os volumes de petróleo, gás natural e água produzidos. A 

medição de gás pode ser estimada quando a ANP houver autorizado a ventilação ou a queima 

do gás natural produzido no campo, ou ainda tratar-se de um poço de gas lift intermitente. A 

medição da água pode ser estimada quando não houver produção de água livre ou quando 

assim for autorizado pela ANP. A produção de água deve ser determinada, neste caso, através 

da medição do conteúdo, medição de água e sedimentos no fluido produzido. 

8.3.7 Os sistemas de medição utilizados para os testes de poços devem atender aos requisitos 

dos sistemas de medição para apropriação. 

8.3.8 Devem ser elaborados relatórios de teste de poços, conforme o subitem 10.2 deste 

Regulamento 

8.4 Apropriação da Produção aos Poços e Campos 

8.4.1 A produção medida nos pontos de medição deve ser apropriada aos poços do campo, 

com base nos testes dos poços. 

8.4.1.1 A produção apropriada a cada poço será igual ao volume total de produção do campo, 

multiplicado pelo potencial de produção corrigido do poço e dividido pelo potencial de 

produção corrigido do campo. 
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8.4.1.2 Este critério será utilizado para apropriação da produção de petróleo e de gás natural. 

8.4.2 A apropriação da produção medida num ponto de medição compartilhado por dois ou 

mais campos, quando feita com base nos testes de poços, deve considerar o seguinte: 

8.4.2.1 Calcular o potencial de produção corrigido de todos os campos cuja produção é 

medida no ponto de medição, que é igual à soma dos potenciais corrigidos da produção dos 

poços de todos os campos envolvidos. 

8.4.2.2 Apropriar a produção a cada poço, que é igual ao potencial de produção corrigido do 

poço multiplicado pela produção total de todos os campos que compartilham o ponto de 

medição e dividido pela soma dos potenciais de produção corrigidos de todos os campos. 

8.4.2.3 A produção apropriada a cada campo é igual à soma das produções apropriadas aos 

poços desse campo. 

8.4.3 A produção deve ser apropriada mensalmente, com base no último teste de produção de 

cada poço. Deve ser verificado se os tempos de produção de todos os poços referem-se ao 

mesmo período de um mês gregoriano. 

8.4.4 Quando são feitas medições para apropriação da produção, medida num ponto de 

medição compartilhado, a produção apropriada a cada campo é igual ao volume total de 

produção, multiplicado pelo volume medido na(s) respectiva(s) medição(ões) para 

apropriação e dividido pela soma dos volumes medidos em todas as medições para 

apropriação dos campos que compartilham o ponto de medição. A apropriação da produção 

aos poços deve ser feita para cada campo conforme subitem 8.4.1 deste Regulamento, 

utilizando o valor de produção apropriado para o campo como volume total da produção do 

campo. 

9. MEDIÇÕES PARA CONTROLE OPERACIONAL DA PRODUÇÃO, 

MOVIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE 

PETRÓLEO E GÁS NATURAL 

9.1 As principais variáveis de processo dos sistemas de produção, movimentação e transporte, 

estocagem, importação e exportação de petróleo e gás natural para processamento devem ser 

medidas e registradas de forma a permitir o acompanhamento operacional. 

9.2 Os instrumentos e sistemas de medição utilizados nas medições para controle operacional 

devem ser adequados para as medições e compatíveis com as condições operacionais. As 

medições nos pontos de transferência de custódia de petróleo e gás natural devem atender, 

como mínimo, aos requisitos para medições fiscais, conforme este Regulamento. 
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9.3 Os instrumentos dos sistemas de medição para controle operacional devem ser, 

periodicamente, submetidos a verificação ou calibração, conforme um programa a ser 

apresentado à ANP . 

9.4 Devem ser medidos os seguintes volumes: 

9.4.1 Volumes de petróleo e gás natural utilizados como combustíveis ou qualquer outra 

utilização dentro do campo. A medição desses volumes por estimativa deve ser previamente 

aprovada pela ANP. Essas medições devem obedecer aos requisitos de medições para 

apropriação. 

9.4.2 Volumes totais de gás utilizado para elevação artificial e destinado a injeção nos poços. 

9.4.2.1 A apropriação de volumes de gás para elevação artificial ou injetados nos poços, 

utilizando instrumentos dedicados ou através de testes, deve ser feita de acordo com o 

procedimento usado para apropriação da produção, conforme subitem 8.4 deste Regulamento. 

9.4.3 Volumes de gás ventilado ou queimado em tochas. A estimativa destes volumes por 

balanço ou outros procedimentos deve ser previamente autorizada pela ANP. 

9.4.4 Volumes totais de água produzida, injetada nos poços e descartada. 

9.4.4.1 A apropriação de volumes de água produzida e injetada em cada poço, através de 

instrumentos dedicados ou de testes periódicos, deve ser feita de acordo com o procedimento 

utilizado para apropriação da produção, conforme subitem 8.4 deste Regulamento. 

9.4.5 Volumes de petróleo armazenado em estocagens intermediárias dos sistemas de 

produção. 

9.4.6 Volumes de petróleo armazenado em terminais dos sistemas de transporte. 

9.4.7 Volumes de petróleo e gás natural transportados. 

9.4.8 Volumes de gás natural para processamento. 

9.4.9 Volumes de gás natural armazenado em sistemas de armazenamento. 

10. PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS 

10.1 Procedimentos em Caso de Falha dos Sistemas de Medição 

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 calibração acima 

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

10.2 Relatórios de Medição, Teste, Calibração e Inspeção 

10.2.1 Todas as medições, análises e cálculos efetuados para a determinação da produção 

fiscal de um campo devem ser registrados em relatórios de produção. Os relatórios de 

produção devem cobrir um carregamento ou um dia de produção, o que for menor. Quando 

for efetuada uma medição em tanque de produção de petróleo, correspondente a mais de um 

dia, o volume medido deve ser apropriado aos dias de produção, proporcionalmente ao tempo 

de produção em cada dia. 

10.2.2 O modelo dos relatórios da medição fiscal e da medição para o controle operacional da 

produção deve ser apresentado para aprovação da ANP. No caso de relatórios elaborados por 

meios eletrônicos, estes devem conter todas as fórmulas de cálculo utilizadas. 

10.2.3 Todas as medições, análises e cálculos efetuados para determinação das medições para 

controle operacional das demais atividades devem ser registrados em relatórios com este fim. 

10.2.4 Os relatórios de medição fiscal e para apropriação devem incluir, pelo menos: 

a) Nome do concessionário ou autorizatário; 

b) Identificação do campo ou da instalação; 

c) Data e hora de elaboração do relatório; 

d) Período de produção ou da movimentação do fluido; 

e) Identificação dos pontos de medição; 

f) Valores registrados (totais, níveis, temperaturas, pressões); 

g) Volumes brutos, brutos corrigidos e líquidos de produção ou movimentação; 

h) Resultados das análises de laboratório; 

i) Fatores de correção com os parâmetros e métodos empregados para sua determinação; 
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j) Assinatura do responsável pelo relatório e do imediato superior. 

10.2.5 Devem ser elaborados relatórios dos testes de produção dos poços, imediatamente após 

a finalização dos testes. Os relatórios de testes de poços devem incluir, pelo menos: 

a) Nome do concessionário; 

b) Identificação do campo; 

c) Data e hora de elaboração do relatório; 

d) Identificação do poço; 

e) Identificação dos equipamentos e sistemas de medição utilizados no teste; 

f) Data e hora de alinhamento do poço para teste; 

g) Data e hora de início do teste; 

h) Data e hora de finalização do teste; 

i) Valores medidos (volumes, pressões, temperaturas, níveis) no início, a cada hora e no fim 

do teste; 

j) Volumes brutos, brutos em condições padrão e volumes líquidos da produção de petróleo, 

gás e água; 

k) Resultados das análises de propriedades do petróleo, gás e água; 

l) Fatores de correção utilizados, parâmetros e métodos de cálculo dos mesmos; 

m) Volumes de produção diária de petróleo, gás e água; 

n) Vazões de teste de petróleo, gás e água; 

o) Razão gás/petróleo; 

p) Assinatura do responsável pelo relatório e do imediato superior. 

10.2.6 Devem ser emitidos relatórios de calibração de todos os instrumentos e sistemas de 

medição. Os relatórios devem ser elaborados imediatamente após a calibração e devem incluir 

informações para verificar a rastreabilidade ao INMETRO, dos instrumentos e sistemas de 

calibração. 

10.2.7 Devem ser emitidos relatórios de inspeção de tanques e sistemas de medição. 

10.2.8 Os relatórios de medição, teste e calibração devem ser arquivados por 5 anos, estando à 

disposição para exame, pela ANP ou seus representantes. 

10.3 Inspeções 

10.3.1 A ANP tem acesso livre, a qualquer tempo, às instalações de petróleo e gás natural 

para inspeção dos sistemas de medição, verificação das operações e dos relatórios de medição. 

10.3.2 As inspeções podem incluir, mas não se limitam a: 
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a) Verificação se os sistemas de medição estão instalados conforme normas e regulamentos 

aplicáveis e conforme as recomendações dos fabricantes; 

b) Inspeção do estado dos sistemas e instrumentos de medição; 

c) Verificação dos selos e as respectivas planilhas de controle; 

d) Acompanhamento de inspeções de tanques e sistemas de medição; 

e) Acompanhamento de calibração de sistemas e instrumentos; 

f) Acompanhamento de operações de medição; 

g) Acompanhamento de testes de produção; 

h) Verificação dos cálculos dos volumes; 

i) Acompanhamento das operações de amostragem e análise de laboratório; 

j) Verificação dos relatórios de medição, teste e calibração. 

10.3.3 Todos os instrumentos, equipamentos e pessoal necessários para as inspeções devem 

ser providos pelo concessionário, sem ônus para a ANP. 

10.3.4 Quando a ANP solicitar a realização de inspeções que impliquem em operações não 

rotineiras, o concessionário deve providenciar a realização das mesmas dentro de 2 dias úteis 

da solicitação da ANP. Quando a inspeção incluir o acompanhamento de operações 

programadas, tais como calibração de sistemas de medição ou teste de poços, a ANP indicará 

a sua intenção de inspecionar tais operações. O concessionário confirmará a data e 

hora de realização das operações com, pelo menos, 7 dias de antecedência. 

11. SELAGEM DOS SISTEMAS DE MEDIÇÃO FISCAL 

11.1 Os sistemas de medição fiscal da produção de petróleo e gás natural devem ser 

protegidos contra acesso não autorizado, de forma a evitar dano, falha ou perda de calibração 

dos instrumentos e componentes do sistema. 

11.2 Devem ser instalados selos para evitar acesso não autorizado às operações que possam 

afetar o desempenho dos instrumentos e dos sistemas de medição. Para operações realizadas 

através de programação, devem ser incluídas palavras-chave ou outros meios para impedir o 

acesso não autorizado aos sistemas e programas de configuração, ajuste e calibração. 

11.3 Devem ser selados os sistemas de amostragem automática para impedir a 

descaracterização das amostras. 

11.4 As válvulas dos tanques devem ser providas de selos, conforme subitem 6.1.6 deste 

Regulamento 
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11.5 Deve ser elaborado um plano de selagem para cada sistema de medição, relacionando 

todos os selos instalados em instrumentos, válvulas e outros dispositivos, a função de cada 

selo e as operações para as quais é necessária a sua remoção. 

11.6 Os selos devem ser numerados. Deve ser elaborado um registro de todos os selos 

utilizados, indicando a localização, a data e hora de instalação e remoção de cada um deles. O 

registro deve ser mantido permanentemente atualizado e disponível na instalação de produção 

para inspeção pela ANP ou por seus representantes autorizados. O registro deve conter, pelo 

menos: 

a) Nome do concessionário; 

b) Identificação da concessão e do campo; 

c) Relação de todos os pontos de instalação de selos, com o número do selo instalado em cada 

um deles e a data e a hora de instalação; 

d) Histórico das operações de remoção e instalação de selos, com data e hora, identificação. 
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