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RESUMO 

O gás natural (GN) vem ganhando espaço na matriz energética brasileira, 

principalmente a partir dos anos 2000, após a construção do Gasoduto Brasil-Bolívia. 

Segundo projeções para os próximos anos, a participação do GN na matriz brasileira saltará 

de 9%, em 2005, para mais de 15% em 2030. Segundo Aresc (2017), existe uma diferença 

significativa entre a quantidade de GN comprada pelas concessionárias distribuidoras e a 

quantidade vendida aos clientes residenciais e comerciais, indústrias de geração térmica e 

postos de gás natural veicular. Este cálculo se baseia em quanto GN é adquirido pela 

distribuidora, a partir dos pontos de custódia, menos o quantitativo de gás que é faturado na 

entrega para os consumidores. Assim, é imprescindível uma medição precisa dos parâmetros 

envolvidos, tanto nas estações de contraste, como nas estações de medição e/ou estações de 

regulagem e medição localizadas na ponta do processo. Neste trabalho será desenvolvido o 

projeto básico de uma estação de gás natural de um posto GNV sem elementos de regulagem 

e sem by-pass para medição. Serão identificados e selecionados os principais sistemas de 

instrumentação e controle, responsáveis por realizar e transmitir a medição das variáveis de 

processo nas condições de operação. Este projeto será desenvolvido tendo como principal 

referência a norma NBR 15358:2017, que trata das redes de distribuição interna para gás 

combustível em instalações de uso não residencial de médio porte. 

 

Palavras-chave: Gás natural, Projeto, Engenharia, Estação de medição. 



ABSTRACT 

 The natural gas (NG) has been gaining space in the Brazilian energy matrix, mainly 

since the 2000s, after the construction of the Brazil-Bolivia Gas Pipeline. According to 

projections for the coming years, the participation of NG in the Brazilian matrix will jump 

from 9%, in 2005, to more than 15% in 2030. According to Aresc (2017), there is a 

significant difference between the amount of NG purchased by the distribution 

concessionaires and the quantity sold to residential and commercial customers, thermal 

generation industries and vehicular natural gas stations. This calculation is based on how 

much GN is purchased by the distributor, from the custody points, less the amount of gas that 

is billed on delivery to consumers. Therefore, an accurate measurement of the parameters 

involved is essential, not only in the contrast stations, but also in the meter stations and/or 

regulation and meter stations located at the end of the process. In this work, the basic project 

of a natural gas station without regulation elements and bypass for measurement will be 

developed. The main instrumentation and control systems, responsible for carrying out and 

transmitting the measurement of process variables under operating conditions, will be 

identified and selected. This project will be developed with the main reference to the NBR 

15358:2017 standard, which deals with the internal distribution networks for fuel gas in 

medium-sized non-residential installations. 

 

Keywords: Natural gas, Project, Engineering, Meter station. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 A IMPORTÂNCIA DO GÁS NATURAL NA MATRIZ ENERGÉTICA BRASILEIRA 

Gás natural é uma substância composta por hidrocarbonetos que permanecem em 

estado gasoso nas condições atmosféricas normais. É essencialmente composta pelos 

hidrocarbonetos metano (CH4), com teores acima de 70%, seguida de etano (C2H6) e, 

em menores proporções, o propano (C3H8), usualmente com teores abaixo de 2%. 

(Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, 2019). 

O gás natural (GN) vem ganhando espaço na matriz energética brasileira, 

principalmente a partir dos anos 2000, após a construção do Gasoduto Brasil-Bolívia (Gasbol). 

Apesar do Brasil extrair GN de suas jazidas, este volume não é suficiente para suprir a 

demanda energética interna, obrigando o país a importar grande parte do volume demandado. 

Os principais consumidores de GN separados por setores são: usinas termoelétricas, grandes 

clientes industriais e mercado automotivo. 

Devido a crescente preocupação mundial com as questões ambientais, o GN se mostra 

uma alternativa menos agressiva ao ecossistema, quando comparado a outros combustíveis 

fósseis, como gasolina e o diesel. Estudos mostram que motores bicombustível diesel/gás 

apresentam melhor rendimento térmico quando alimentados com GN ao invés de diesel, assim 

como expressiva redução na emissão de poluentes (PEREIRA, BRAGA, et al., 2005). 

Segundo projeções para os próximos anos, a participação do GN na matriz brasileira 

saltará de 9%, em 2005, para mais de 15% em 2030 (TOLMASQUIM, GUERREIRO e 

GORINI, 2007). O Brasil tende a aumentar sua produção para 250 milhões m³/dia em 2030, 

apresentando taxa de crescimento média de 6,3% ao ano no período projetado. Apesar de 

aumentar consideravelmente a produção interna de GN, o Brasil continuará dependente da 

importação de grandes volumes através do gasoduto Bolívia-Brasil. A Figura 1.1 ilustra a 

crescente importação de GN experimentada pelo País ao longo de sete anos. Observa-se o 

crescimento exponencial da taxa de importação a partir do início das operações do gasoduto. 
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Figura 1.1: Evolução da oferta de gás natural no Brasil. 

FONTE: (PRATES, PIEROBON, et al., 2006) 

1.2 DISTRIBUIÇÃO DO GÁS NATURAL E O PROCESSO DE MEDIÇÃO 

Realizado em diversas etapas da cadeia de transporte e distribuição, o processo de 

medição de vazão se faz presente desde a produção e importação do GN e posterior transporte, 

até o repasse aos consumidores através da distribuidora. A Figura 1.2 ilustra as principais 

etapas dessa cadeia, sinalizando os medidores empregados. 
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Figura 1.2: Cadeia de transporte e de distribuição de gás natural no Brasil 

FONTE: (VASCONCELOS, 2010) 

 

O balanço de GN apresenta déficit significativo quando observado através da ótica das 

concessionárias distribuidoras em todo o Brasil, ou seja, vende-se menos aos clientes 

residenciais, comerciais, industrias, de geração térmica e postos de gás natural veicular 

(GNV), do que é comprado através da transportadora. 

Este cálculo se baseia em quanto GN é adquirido pela distribuidora, a partir dos pontos 

de custódia (city gates), menos o quantitativo de gás que é faturado na entrega para os 

consumidores. A Figura 1.3 mostra o fluxo de distribuição de GN: 
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Figura 1.3: Fluxo de distribuição de gás natural 

FONTE: (ARESC, 2017) 

 

Desta forma, observa-se a importância de uma medição precisa dos parâmetros 

envolvidos, tanto nas estações de contraste, assim como nas estações de medição (EM) e/ou 

estações de regulagem e medição (ERMs) localizadas na ponta do processo. 

O objetivo das estações de contraste é realizar uma medição paralela à medição da 

transportadora, a fim de confrontar possíveis divergências no valor faturado. Vale ressaltar 

que nem todo ponto de custódia possui estação de medição de contraste pela distribuidora, 

portanto, em alguns desses pontos, as medições são confrontadas através dos somatórios das 

vazões ao longo dos ramais de distribuição. 

As usinas termoelétricas são as maiores responsáveis pelo consumo de GN no Rio de 

Janeiro, seguidas do mercado automotivo. O consumo dos clientes residenciais representa 

apenas 2,2% do total do gás vendido (ABEGÁS, 2018), e devido à baixa vazão destes clientes, 

utilizam de instrumentação mais simples, composta primordialmente por medidor do tipo 

diafragma. Seu faturamento é realizado através do leiturista, que visita o cliente 

periodicamente e anota o volume mostrado pelo totalizador do medidor. 

A instrumentação associada às usinas termoelétricas e grandes clientes industriais, é 

composta por medidores de altas vazões tipo turbina conectados a computadores de vazão, 

capazes de converter com uma grande quantidade de dados, o volume nas condições de 

operação (volume mecânico ou não corrigido), para o volume nas condições de base (volume 

corrigido). 
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Postos GNV e médios clientes industriais configuram a classe de clientes de média 

vazão (acima de 50 mil m³), cujo volume não pode ser corrigido com base nos valores médios 

(como é realizado com os clientes residenciais) pois é induzido grande erro com esta 

estimativa. Todavia, não é viável economicamente que postos GNV e médios clientes 

industriais utilizem computadores de vazão para a conversão instantânea do volume mecânico. 

Desta forma, utilizam um equipamento intermediário chamado conversor de volume. Este 

equipamento é associado ao medidor mecânico e realiza a correção do volume, baseado em 

cada pulso enviado por um interruptor reed switch localizado no totalizador do medidor 

mecânico. 

1.3 REGULAÇÃO LEGAL 

Desde a extração e importação do GN até o ponto de entrega, é de responsabilidade do 

Governo Federal realizar a regulação das atividades da transportadora. A partir do ponto de 

entrega, onde a custódia do GN é transferida para as concessionárias distribuidoras locais, o 

escopo de fiscalização passa a ser dos Governos Estaduais. Estudos buscam unificar os 

critérios regulatórios por parte dos Estados (LIVINGSTONE, 2011) tendo em vista que esse 

processo ocorre atualmente de forma independente, baseado em acordos entre as 

distribuidoras locais e as agências regulatórias estaduais. Sem critérios unificados e bem 

definidos, a regulação das atividades se torna nebulosa e gera margem para atritos entre 

reguladoras, distribuidoras e consumidores no que diz respeito à medição e faturamento. 

1.4 OBJETIVO 

Este estudo tem por finalidade, identificar e selecionar os principais sistemas de 

instrumentação e controle, responsáveis por realizarem e transmitirem a medição das 

variáveis de processo nas condições de operação dos consumidores de GN. O enfoque será 

dado aos elementos que podem ser utilizados nas estações de médios clientes, como clientes 

industriais e postos GNV, cuja pressão de operação é até 4 bar (manométrica). Esta classe de 

clientes é amparada pela norma NBR 15358:2017 que servirá como base para o 

desenvolvimento deste trabalho acadêmico, assim como as referências normativas associadas. 

Como elemento mais importante do processo de medição, os medidores de vazão abordados 

serão os mais indicados para a transferência de custódia em geral, presentes nas diversas 

etapas da cadeia de transporte e distribuição de GN observadas na Figura 1.2. 
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Serão abordados neste texto, desde os princípios que motivam a necessidade de cada 

um desses instrumentos; seu funcionamento; até a escolha dos sensores, transmissores e 

atuadores, que compõem uma estação de medição de gás natural. Por fim, este conhecimento 

será aplicado ao projeto básico de uma estação de medição a fim de sintetizar todo 

conhecimento exposto e oferecer uma aplicação prática ao leitor. 

1.5 METODOLOGIA UTILIZADA 

Nos capítulos de fundamentação teórica, são abordados os conceitos físicos 

pertinentes ao projeto, assim como o princípio de funcionamento dos principais equipamentos 

presentes na estação de medição. São abordados os medidores de vazão mais utilizados na 

indústria de GN, bem como suas vantagens, desvantagens e aplicações específicas. É também 

explicada a necessidade do conversor de volume, dos elementos de telemedição e elementos 

de segurança. 

Na parte de dimensionamento e escolha dos dipositivos, é mostrado o memorial de 

cálculo por tráz da escolha de cada equipamento, bem como as hipóteses simplificadoras 

assumidas. 

No item 3.1, é sinalizado o tipo de estação de medição que será dimensionado. 

No item 3.2, são definidas as condições de projeto assumindo um consumo hipotético. 

No item 3.3, é realizado o cálculo da capacidade do medidor de vazão, definindo o 

modelo escolhido. 

No item 3.4, é calculado o diâmetro da tubulação, bem como especificação técnica 

completa de material, classe de pressão e espessura de tubo. Também é abordada a escolha 

dos flanges. 

No item 3.5, são dimensionados os filtros permantente e temporário, sinalizando 

modelo e grau de filtragem. 

No item 3.6, é abordada a escolha das válvulas presentes no projeto. Sendo elas: 

válvulas de bloqueio, válvula de alívio e válvula de retenção. 

No item 3.7, são mostrados as conexões, acessórios e instrumentos. São 

dimensionados estojos, placa de restrição, curvas, juntas de vedação e manômetros. 
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No item 3.8, é mostrado o conversor de volume adotado, bem como suas faixas de 

medição, tipos de conexões e sensores acoplados. 

Alcançado o Capítulo 4, são mostrados todos os documentos elaborados ao longo do 

projeto. São expostas as folhas de dados, lista de instrumentos e fluxograma de engenharia. 

Além dos documentos citados, são apresentados dois estudos: um relacionado a perda de 

carga e outro referente aos esforços presentes na tubulação. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1 PROJETO DE INSTRUMENTAÇÃO 

Tendo em vista a complexidade de um projeto de instrumentação, é necessário dividi-

lo em diversas fases, com níveis de detalhes distintos. A Figura 2.1 ilustra estas etapas. 

 

Figura 2.1: Etapas de projeto de instrumentação 

FONTE: (COELHO, 2007) 

 

Como primeira etapa de projeto, no projeto básico busca-se trazer todas as memórias 

de cálculo pertinentes, visando definir as especificações técnicas e listagens de instrumentos 

que serão utilizados. 

Na parte de projeto detalhado, são criados cronogramas e estimativas de custos. Toda 

a parte burocrática, tal como revisão de documentação e contato com fornecedores é realizada 

neste momento. 

Atingida a fase de instalação e montagem, o projeto passa a ser concebido fisicamente. 

Neste momento são postos em conjunto, todos os equipamentos e instrumentos de medição 

especificados separadamente. 

No comissionamento, é iniciada a operação em modo de teste. Esta etapa é 

fundamental para que se tenha plena convicção de que às condições de projeto foram 

definidas corretamente, entregando o serviço desejado de forma segura e eficiente. 

Não havendo necessidade de modificação de projeto observado na fase de 

comissionamento, o projeto é entregue em plenas condições de operação. 
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2.2 ESTAÇÃO DE MEDIÇÃO 

2.2.1 Principais elementos 

Uma estação de medição de GN é composta essencialmente pelos elementos de 

medição, propriamente ditos e os elementos de regulagem e filtragem do fluido. Além destes 

elementos primários, cuja função é medir e converter uma grandeza física diretamente pelo 

contato com as variáveis de processo, existem os instrumentos controladores, responsáveis 

pela decisão, e os elementos finais, que atuam nas variáveis manipuladas a fim de manter as 

variáveis controladas em seus pontos de ajuste ou set points. Os principais elementos 

associados à medição, transmissão das condições das variáveis de processo e posterior 

supervisão, são: medidores de vazão, transmissores de campo (temperatura e pressão), 

computadores de vazão (ou conversores de volume), componentes de telemetria (modem, 

barreira intrínseca, etc.) e Sistema de Supervisão e Aquisição de Dados (SCADA). 

2.2.2 Medidores de vazão 

2.2.2.1 Medidor de vazão tipo turbina 

O medidor de vazão tipo turbina consiste em um dispositivo formado essencialmente 

por um rotor com palhetas dispostas em ângulo, que são suspensas paralelamente a vazão do 

fluido a ser medido, sustentado por um eixo de rotação. Conforme o fluido escoa através do 

medidor, o conjunto entra em rotação. Assim, cada palheta que passa próximo de um 

dispositivo localizado no totalizador do medidor, aciona uma chave do tipo reed switch, que 

fecha o contato e permite a passagem de corrente elétrica, gerando um pulso. Este pulso é 

transmitido por cabo conectado ao computador de vazão, que interpreta este sinal elétrico 

como sendo uma fração do volume do fluido medido. Além dessas informações instantâneas, 

o medidor conta com um totalizador mecânico, que possui o trem de engrenagem diretamente 

acoplado ao eixo de rotação da turbina, o que fornece os valores acumulados de volume, lidos 

diretamente no medidor de vazão. 

Este medidor é indicado para clientes onde haja consumo contínuo, conforme a NBR 

9551 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2002), pois devido à 

grande inércia do rotor, o mesmo gira um tempo considerável até cessar a totalização do 

volume consumido. Não pode ser utilizado, por exemplo, em um posto automotivo, onde o 

compressor é acionado todo momento que um automóvel se abastece de GN e exige que o 

rotor da turbina alcance o repouso diversas vezes, induzindo um erro significativo na medição 
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do volume consumido pelo posto e consequente erro de faturamento realizado pela 

distribuidora. 

 

Figura 2.2: Medidor tipo turbina 

FONTE: (ITRON) 

 

A Figura 2.2 ilustra as principais partes que compõem este tipo de medidor. Uma 

breve descrição segue abaixo: 

1. Corpo que contém todos os componentes; 

2. Direcionador de fluxo, cujo objetivo é estabilizar e acelerar o fluxo de gás 

antes do contato com o rotor; 

3. Unidade de medição, que inclui rotor e demais componentes; 

4. Sistema de transmissão magnética, responsável por transmitir o movimento do 

rotor ao totalizador; 

5. Totalizador, que registra o volume de gás que passou pelo conjunto. 

Principais aplicações: Cliente de média e alta vazão (indústrias de médio e grande 

porte) cujo consumo é contínuo. 

Vantagens:  

• Elevada exatidão; 
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• Baixo custo; 

• Única alternativa economicamente viável aplicada a indústria; 

• Aprovado para medição fiscal; 

Desvantagens: 

• Desempenho não satisfatório a baixas vazões; 

• Exige trechos retos para sua instalação; 

2.2.2.2 Medidor de vazão tipo rotativo 

O princípio de medição associado a este modelo consiste na movimentação de dois 

pistões em forma de “8” através da queda de pressão gerada pelo volume de gás que atravessa 

o espaço milimétrico entre eles. Cada rotação do conjunto corresponde a uma determinada 

fração de gás que é transmitida ao totalizador pelo acoplamento magnético, através da 

conversão do movimento rotativo em pulsos eletromagnéticos. 

 

Figura 2.3: Medidor tipo rotativo 

FONTE: (ITRON) 

 

A Figura 2.3 ilustra as principais partes que compõem este tipo de medidor. Segue 

uma breve descrição: 

1. Câmara de medição, limitada pelo corpo do medidor e duas placas de base; 

2. Dois pistões, que são sincronizados por duas engrenagens e que rotacionam em 

sentidos opostos; 

3. Duas camadas lubrificantes; 
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4. Acoplamento magnético, responsável por transmitir o movimento dos pistões 

ao totalizador; 

5. Totalizador, que registra o volume de gás que passou pelo conjunto. 

Principais aplicações: Clientes de média vazão, cujo consumo é intermitente. 

Exemplo: Postos GNV. 

Vantagens: 

• Pequenas dimensões; 

• Grandes faixas de vazões; 

• Custo relativamente baixo; 

Desvantagens: 

• Demanda elevada filtragem do fluido; 

• Em determinadas posições de instalação, os pistões podem apresentar 

travamento com passagem de fluido; 

• Troca de óleo regular, realizada através de visitas periódicas ao cliente; 

 

2.2.2.3 Medidor de vazão tipo ultrassônico 

Medidores ultrassônicos realizam a medição da vazão através da vibração de ondas 

acústicas propagadas no fluido. Dois sensores são posicionados obliquamente ao lado externo 

da tubulação e medem o tempo de trânsito que um sinal ultrassônico exige para percorrer a 

distância entre os sensores. Realizada a medição deste tempo de trânsito, infere-se de forma 

diretamente proporcional, a velocidade de escoamento do fluido. É possível realizar este 

cálculo, pois o som se move mais rápido quando percorre o tubo na mesma direção da vazão e 

mais lentamente quando percorre o tubo na direção contrária a vazão. Caso não exista vazão, 

o tempo de viagem do sinal será o mesmo em ambas as direções. 
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Figura 2.4: Medidor tipo ultrassônico por tempo de trânsito 

FONTE: (HONEYWELL) 

1. Transdutor A 

2. Transdutor B 

3. Fluido em escoamento 

4. Tempo de trânsito do transdutor A para o B 

5. Tempo de trânsito do transdutor B para o A 

Principais aplicações: Transferência de custódia entre transportadora e distribuidora 

(altas vazões). 

Seguem abaixo as principais vantagens relacionadas a aplicação deste tipo de medidor, 

conforme catálogo de fabricante (HONEYWELL). 

• Redução do custo de instalação; 

• Redução do custo de operação e manutenção; 

• Sem interrupção do fluxo para instalação; 

• Não induz perda de carga no escoamento e não produz degradação dos 

sensores (não exige contato com variável do processo); 

O autor (VENÂNCIO, 2013) cita as desvantagens: 

• Tecnologia pouco conhecida; 

• Alto custo de aquisição; 

• Difícil calibração e verificação; 
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2.2.2.4 Medidor de vazão tipo placas de orifício 

A medição por placas de orifício consiste na utilização de dispositivo que produza um 

diferencial de pressão entre os pontos a montante e a jusante de onde o mesmo é instalado. 

Sabendo a perda de pressão induzida no escoamento, as propriedades do fluido e as condições 

de operação, relacionam-se estes valores a vazão que passa através da tubulação. 

 

Figura 2.5: Medição por placas de orifício 

FONTE: (KAWAKITA, ESPIRITO SANTO e TELLES, 2005) 

 

A Figura 2.5 mostra a simplicidade da montagem do sistema de medição utilizando 

este tipo de medidor de vazão. Os elementos porta-placa realizam a fixação da placa de 

orifício na tubulação, enquanto as tomadas de pressão, a montante e a jusante, fornecem a 

variação da pressão provocada pela perturbação inserida no escoamento. Conforme orientação 

da NBR 5167 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2008) a tomada de 

temperatura deve estar localizada preferencialmente a jusante do elemento primário, a uma 

distância de pelo menos 5D e no máximo 15D para medição de gases, onde “D” corresponde 

ao diâmetro da tubulação. 

Principais aplicações: Assim como os medidores ultrassônicos, a medição por placas 

de orifício é largamente utilizada pela transportadora para a transferência de custódia do GN. 

Globalmente, este tipo de medidor é o mais utilizado para a medição de fluxo nas aplicações 

industriais. 

Segundo (VENÂNCIO, 2013) seguem abaixo as principais vantagens e desvantagens 

na utilização deste medidor de vazão: 
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Vantagens: 

• Não existência de partes móveis; 

• Adequação a praticamente qualquer líquido ou gás; 

• Custo praticamente independente das dimensões das tubulações; 

• Simplicidade; 

• Não necessita de calibração; 

Desvantagens: 

• Baixa faixa de vazões; 

• Elevado custo de instalação/ exige trechos retos de tubulação; 

• Altos valores de perda de carga; 

2.2.3 Computadores de vazão 

Devido à compressibilidade do fluido, o volume registrado no totalizador do medidor 

mecânico não configura quantidade de matéria consumida pelo cliente. Assim, é necessário 

utilizar um equipamento auxiliar para converter matematicamente o volume registrado pelo 

medidor mecânico no volume “corrigido”, que está associado as condições de base de pressão, 

temperatura e fator de compressibilidade. 

Computadores de vazão são responsáveis por realizarem estes cálculos, recebendo 

geralmente as informações de volume consumido, na forma de pulsos elétricos enviados por 

cabo conectado ao medidor de vazão. Os pulsos elétricos são obtidos através da rotação do 

eixo de uma turbina, por exemplo, onde ímãs fecham contato a cada revolução do eixo do 

rotor e enviam sinal elétrico que é transmitido através do cabo de pulso. A fim de obter os 

demais parâmetros necessários para a “conversão” do volume, sensores de pressão e 

temperatura são conectados a linha ou ao medidor em si. 
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Figura 2.6: Conversor de volume 

FONTE: (PUPO, 2017) 

 

A Figura 2.6 ilustra uma configuração típica de um cliente industrial médio e de um 

posto automotivo, utilizando um computador de vazão de média complexibilidade, chamado 

também de conversor de volume tipo PTZ. O índice “o” faz menção aos valores nas 

condições de operação do cliente, sendo aferidos pelos sensores instalados na linha, de forma 

que são atualizados a cada pulso enviado pelo medidor de vazão. Estes valores são cruciais 

para a conversão do volume bruto (não medido nas CNTP) de forma que seja levado em 

consideração a pressão de fornecimento, a temperatura e o fator de compressibilidade do gás, 

a fim de que possa ser quantificada de forma padronizada, a quantidade de energia consumida 

pelo cliente. 

Com as informações das condições de operação lidas pelos sensores conectados na 

linha e/ou medidor, e as informações de base salvas na memória do equipamento, tem-se os 

parâmetros necessários para conversão do volume. Tendo em vista que se trata de um sistema 

fechado, é efetuado o cálculo do balanço de energia utilizando-se a lei dos gases ideais, como 

demonstrado abaixo. 

Parte-se inicialmente de um sistema de duas equações, referente às condições de 

operação/medição (índice o) e condições de base (índice b). 

 

 (𝑃𝑉 = 𝑧𝑛𝑅𝑇)𝑜 (2.1) 

 

 (𝑃𝑉 = 𝑧𝑛𝑅𝑇)𝑏 (2.2) 
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Como a massa se conserva ao longo do escoamento, isola-se o número de mols 

juntamente com a constante universal dos gases perfeitos.  

 

 
𝑛𝑅 =

𝑃𝑉

𝑍𝑇𝑜
 (2.3) 

 

 
𝑛𝑅 =

𝑃𝑉

𝑍𝑇𝑏
 (2.4) 

 

Como ambos os valores são constantes ao longo do escoamento, iguala-se as equações 

(2.3) e (2.4) e isola-se o volume convertido, que será a variável utilizada para efetivamente 

faturar o cliente. 

 
Vb = Vo (

𝑃𝑜

𝑃𝑏
∗

𝑇𝑏

𝑇𝑜
∗

𝑍𝑏

𝑍𝑜
 ) (2.5) 

 

Além das informações obtidas pelo conversor durante a operação, é necessário 

atualizar regularmente a qualidade do gás, obtida por estações cromatográficas e configuradas 

manualmente por técnicos de campo. O conversor de volume utiliza as informações de 

composição do fluido para cálculo da compressibilidade, conforme os padrões AGA 8 

(AMERICAN GAS ASSOCIATION, 1992). Coletadas todas as informações relacionadas ao 

monitoramento e faturamento, os dados são enviados via telemedição para a base. 

2.2.4 Telemedição 

O processo de telemedição consiste na medição à distância dos parâmetros de interesse 

de determinado processo. No caso da indústria de GN, é amplamente difundido visando o 

monitoramento do consumo e demais condições de fornecimento, como: temperatura, pressão 

e quantidade de odorante no fluido. 

Para clientes com vazões extremamente elevadas (termoelétricas e grandes indústrias), 

o acompanhamento dos parâmetros é realizado em tempo real e de forma contínua. Conforme 

mencionado no item 1.2, estes clientes possuem computadores de vazão capazes de 

realizarem a coleta destes dados em um curto intervalo de tempo, com elevada precisão. 
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Para médios clientes industriais e postos automotivos, utiliza-se equipamento menos 

robusto, conhecido como conversor de volume. O conversor realiza a coleta dos dados em um 

intervalo de tempo maior do que os computadores de vazão, além de serem menos exatos. 

Independente do arranjo da estação, utilizando um computador de vazão ou um 

conversor de volume, os dados aferidos são enviados para uma base, onde são monitorados e 

tratados. Este processo de telemedição é realizado através da conexão entre o elemento que 

coleta os dados, com o servidor alocado pela distribuidora para receber estas informações. 

Tratando especificamente dos equipamentos menos robustos, os elementos capazes de 

fazer a ponte entre o campo e o servidor, são listados abaixo:  

 

Figura 2.7: Principais elementos de telemedição 

FONTE: (GÁS NATURAL FENOSA, 2016) 

 

• Modem 

Conectado à rede GPRS por meio de chip telefônico, o modem é o elemento que 

efetivamente recebe as informações do conversor e envia os dados para o servidor por meio 

de pacotes de dados. 

• Barreira de segurança intrínseca 
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São módulos que evitam o excesso de corrente passando pelo circuito, o que poderia 

ocasionar eventuais centelhas e explosões. Se tratando especificamente de atmosferas 

inflamáveis, este componente desempenha importante papel na segurança da EM. 

• Antena 

Recebe o sinal proveniente do modem e o potencializa, a fim de realizar a conexão 

com o satélite da operadora móvel. 

• Fonte 

Realiza a conversão entre alimentação externa CA 127V para CC 12V, a fim de 

realizar alimentação do circuito eletrônico. 

2.2.5 Segurança Intrínseca (SI) 

As diretivas ATEX da União Europeia, tratam de atmosferas explosivas presentes no 

meio industrial e estabelecem critérios de segurança para que não ocorram acidentes. 

Uma explosão ocorre efetivamente quando três condições são satisfeitas 

simultaneamente, sendo elas: 

• Presença de combustível; 

• Presença de comburente; 

• Centelha gerada. 

A finalidade das regras ATEX, é eliminar uma ou mais dessas condições possivelmente 

presentes nas áreas de risco. 

As duas primeiras condições são complexas de serem controladas na operação da EM, 

tendo em vista que o GN é um fluido inflamável e o oxigênio presente na atmosfera faz o 

papel de comburente. Na prática, é mais viável atuar em formas de prevenir que os 

equipamentos elétricos operem dissipando grandes potências, minimizando o calor gerado e 

possíveis centelhas. 

Surge então, o conceito de Segurança Intrínseca. Equipamentos intrinsicamente 

seguros são construídos de forma que são incapazes de liberar energia em forma de calor ou 

corrente elétrica, em níveis suficientes para causarem ignição em um ambiente. 
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Para aplicação de projeto na EM, dois elementos devem possuir certificação ATEX: O 

conversor de volume, pois é o único equipamento eletrônico presente na EM e a barreira de 

segurança, que funciona como limitador de energia para alimentação de todo o circuito. 

2.2.6 Dispositivos de segurança 

Estes dispositivos atuam em caso de sobrepressão, fluxo reverso e/ou excesso de fluxo 

na linha, aliviando a pressão por meio de abertura para atmosfera ou até mesmo 

interrompendo o fluxo de GN de forma automática. 

2.2.6.1 Reguladores de pressão 

Estes equipamentos tem por objetivo, manter a pressão de saída da linha estável 

independentemente da variação da pressão de entrada e da vazão experimentada. Conforme 

NBR 15358 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2017) as ERMs são 

dotadas de dois reguladores em série, na qual um é solicitado (ativo) e o outro permanece 

completamente aberto (monitor). Em caso de falha do regulador ativo, o monitor assume 

automaticamente a uma pressão ligeiramente superior, sem que haja interrupção do fluxo de 

gás. 

2.2.6.2 Válvula de alívio 

Dispositivo acoplado ao regulador, responsável por aliviar a sua pressão a jusante, sem 

que seja interrompido o fluxo de gás. A válvula de alívio utiliza a própria energia do meio 

para o auto acionamento, que ocorre de forma gradual à medida que a pressão da linha 

aumenta acima dos limites pré-estabelecidos. A válvula de alívio é solicitada nas ocasiões em 

que por algum motivo, o regulador não é capaz de estabilizar a pressão de ajuste na faixa 

aceitável de especificação técnica. 

2.2.6.3 Válvula de bloqueio 

Com o objetivo de realizar manutenção na estação, são instaladas válvulas de bloqueio 

por acionamento manual a montante e a jusante da medição. Além destas válvulas, existe a 

necessidade de uma válvula de bloqueio automático por sobrepressão (shut-off), que entra em 

operação quando todos mecanismos anteriormente citados não forem suficientes para 

normalizarem a pressão da linha. Válvulas de bloqueio utilizadas na indústria de GN são do 

tipo esfera, pois possuem excelente estanqueidade mesmo a altas pressões, ideais para 

aplicação com fluidos compressíveis. Estas válvulas constituem o último recurso de segurança 



  

 

39 

de uma estação, fazendo delas um dos principais mecanismos de segurança presentes nas 

estações de regulagem de pressão em instalações industriais e comerciais. 

2.2.6.4 Válvula de retenção 

Visando impedir que haja fluxo contrário ao escoamento distribuidora – cliente, é 

instalada uma válvula de não retorno na saída da estação de medição. 

2.2.6.5 Filtro 

Apesar do GN apresentar um baixo índice de impureza em relação aos demais 

combustíveis fósseis, existe a necessidade de um elemento filtrante na estação, com o objetivo 

de reter impurezas provenientes de resíduos que se depositam na tubulação com o passar do 

tempo e são arrastados pelo fluxo. Uma filtragem adequada do fluido promove reflexos 

positivos na manutenção, tendo em vista que se diminui o desgaste por erosão dos elementos 

internos, assim como mitiga a possibilidade de travamento de algum componente. Vale 

salientar a importância do filtro para a segurança da estação, pois impossibilita a ocorrência 

de entupimento e não degrada os elementos de vedação, proporcionando mais segurança para 

o projeto. 

A escolha do filtro da estação se baseia em uma configuração que permita a limpeza 

periódica, quando realizada a manutenção preventiva no sistema de medição. Conforme 

orientação ES.0924.BR-CN (COMPANHIA ESTADUAL DE GÁS, 2011), o filtro deve 

possuir as seguintes especificações técnicas: 

• Modelo cartucho removível com fecho rápido 

• Elemento filtrante em fibra celulósica 

• Válvula de dreno 

• Classe de pressão 150# 

• Conexão flangeada conforme ANSI B16.5 

• Pressão máxima diferencial suportada de 1,5 bar, sem ruptura nem afundamento 

• Máxima velocidade de circulação do gás limitada por 20 m/s na condição de 

vazão máxima 

• Capacidade de retenção de 98,5% para partículas maiores que 5 micra e 99,9 % 

para partículas maiores que 20 micra 
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Figura 2.8: Filtro cartucho 

FONTE: (GASCAT) 

 

2.2.7 Tubulação 

2.2.7.1 Tubos 

Conforme NBR 15358 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 

2017), são admitidos para o projeto da estação, os tubos de condução de aço-carbono, com ou 

sem costura, em conformidade com a NBR 5590 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE 

NORMAS TÉCNICAS, 1995) de forma que sejam no mínimo, grau A e de classe normal, 

com espessura mínima correspondente a série (schedule) SCH 40. 

A equação que determina o diâmetro da tubulação, pode ser encontrada em 

ES.0924.BR-CN (COMPANHIA ESTADUAL DE GÁS, 2011) e relaciona os parâmetros de 

interesse, com a velocidade máxima de circulação do gás natural pela estação de medição. 

 
𝑉𝑚á𝑥 =

378 ∗ 𝑄𝑚á𝑥

𝑃 ∗ 𝐷𝑖𝑛
2 

 (2.6) 

Onde: 

𝑉𝑚á𝑥 é a máxima velocidade de circulação do gás pela estação (m/s):  
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• Na zona de entrada e saída: 25 

• No filtro: 20 

𝑄𝑚á𝑥 é a vazão máxima nominal (𝑚3/ℎ) 

P é a pressão absoluta mínima de garantia (bar) 

𝐷𝑖𝑛 é o diâmetro interno do tubo (mm) 

2.2.7.2 Flanges 

Montados comumente em pares, os flanges constituem um dos principais elementos de 

fixação entre componentes de tubulação que compõem à indústria de óleo e gás. 

Normalmente são unidos por parafusos estojos (compostos por prisioneiros e porcas) e 

garantem que as roscas dos furos dos flanges permaneçam em boas condições, pois a parte do 

parafuso inserida no flange não possui rosca e permite montagens e desmontagens recorrentes 

sem que se danifique a estrutura. Estas características permitem a realização periódica de uma 

eficiente manutenção. 

A especificação que trata dos componentes de tubulação mais indicados à condução de 

fluidos no segmento industrial, é a norma internacional ASTM A105. Esta norma não faz 

referência somente a flanges, mas também a válvulas e outros acessórios de tubulação 

forjados em aço carbono. A Tabela 1 traz a composição química deste aço, assim como a 

Tabela 2 traz suas propriedades mecânicas. 
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Tabela 1: Composição química do aço ASTM A105 

 

FONTE: ASTM A105 (AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS, 2013) 

 

Tabela 2: Propriedades mecânicas do aço ASTM A105 

 

FONTE: ASTM A105 (AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS, 2013) 

 

Os flanges não são especificados somente pelo material que são fabricados. São 

classificados em classes de pressão, que correspondem às pressões máximas que um dado 

flange pode suportar, em função da temperatura de trabalho. Diversas nomenclaturas existem 

para exprimir uma dada classe de pressão, como por exemplo: Classe “A”, Classe 300, ou 

então 300#. As classes de pressão para o aço A105 encontram-se disponíveis na Tabela 3. 

 



  

 

43 

Tabela 3: Classificações de pressão-temperatura para materiais do grupo 1.1 

 

FONTE: ASME B16.5 (AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS, 2013) 
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3 DIMENSIONAMENTO E ESCOLHA DOS DISPOSITIVOS 

3.1 ESCOLHA DO ARRANJO 

Para diminuir a complexidade do projeto e, por consequência, a quantidade de 

hipóteses simplificadoras necessárias, será dimensionada mais adiante, uma estação de gás 

natural sem elementos de regulagem e sem by-pass para medição, arranjo típico de uma 

estação de posto GNV, cuja configuração é mostrada abaixo na  Figura 3.1.  

 

Figura 3.1: Estação de medição de gás natural típica de posto GNV 

 

O gás natural chega ao posto GNV através de tubulação subterrânea, conforme pode-

se observar na parte esquerda da Figura 3.1. A partir da entrada da estação, o GN pode seguir 

o caminho principal (através do filtro permanente), ou seguir pelo desvio (caso esteja sendo 

realizada alguma manutenção no filtro). Transpassada a parte de filtragem, o GN segue em 

direção ao medidor, onde será efetivamente quantificado o volume mecânico consumido pelo 

cliente. Acoplado ao medidor mecânico, encontra-se o conversor de volume, computador 

responsável por coletar informações de temperatura, pressão e qualidade do gás, a fim de 

converter o volume mecânico registrado pelo medidor, em volume corrigido, nas condições 

base de temperatura e pressão. Após realizada a medição, o fluxo de GN segue em direção ao 

fim da estação, passando por válvula de retenção e válvula de bloqueio de saída. Após deixar 
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a estação, o GN é pressurizado pelo compressor do posto GNV e armazenado em vasos de 

pressão. O GN armazenado nestes vasos, alimentará posteriormente os cilindros dos 

automóveis, após realizada nova medição para tarifação do condutor do veículo. Este segundo 

processo de medição é de responsabilidade do posto GNV. 

Não há necessidade de dispositivos de regulagem de pressão nessas estações, devido 

ao fato de a grande maioria de postos estarem localizados nas regiões metropolitanas e, 

portanto, a pressão de fornecimento do ramal, coincidir com a pressão de fornecimento do 

cliente. Diferentemente de certos clientes industriais que necessitam de um fornecimento 

ininterrupto de gás natural (portanto necessidade de medidor em linha by-pass), postos 

automotivos dispensam esta configuração, tendo somente by-pass para manutenção do filtro, 

o que exige a interrupção do fornecimento para realização das manutenções preventivas e 

corretivas do medidor de vazão. 

3.2 LEVANTAMENTO DO CONSUMO DE GÁS 

Conforme indicado pela norma NBR 15358 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE 

NORMAS TÉCNICAS, 2017) deve ser levantado o perfil de consumo de GN do cliente, 

visando dimensionar os componentes com base na vazão máxima instantânea na rede de 

distribuição interna. 

Estima-se que um posto automotivo localizado na região metropolitana no Rio de 

Janeiro em horário de pico, abasteça 50 carros por hora com cilindros de gás natural com 

capacidade para 15 m³ (tipo mais comum de cilindro encontrado), resultando em uma vazão 

máxima de 750 m³/h de gás natural. 

3.3 DETERMINAÇÃO DA CAPACIDADE DO MEDIDOR (DESIGNAÇÃO “G”) 

Com as informações de vazão máxima e pressão de operação, calcula-se a designação 

“G” do medidor, cuja nomenclatura é definida pelo Instituto Nacional de Metrologia, 

Normalização e Qualidade Industrial - INMETRO. Conforme norma NT.0006.GN-DG  

(COMPANHIA ESTADUAL DE GÁS, 2010), a equação abaixo relaciona estes valores e 

fornece a designação apropriada:  

  
𝐺 ≥  

𝑄𝑚á𝑥

1,6 ∗ (Poper + 1)
 (3.1) 
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𝐺 ≥  

750

1,6 ∗ (4 + 1)
= 94 (3.2) 

 

Consultando a Tabela 4, observa-se inicialmente que o medidor indicado para esta 

aplicação é um medidor G 100 de modelo rotativo. Utilizando a equação (3.3) a fim de 

converter a vazão máxima deste modelo para as condições de base, tem-se que: 

 
Vb = V𝑜 (

𝑃𝑜

𝑃𝑏
∗

𝑇𝑏

𝑇𝑜
∗

𝑍𝑏

𝑍𝑜
 ) (2.5) 

 

 
𝑄b = 𝑄𝑜 (

𝑃𝑜

𝑃𝑏
∗

𝑇𝑏

𝑇𝑜
∗

𝑍𝑏

𝑍𝑜
 ) (3.3) 

 

O quociente de compressibilidade, aproxima-se da unidade para pressões menores que 

7 bar. Permitindo assim, realizar uma rápida conversão da vazão utilizando somente o 

quociente de pressão. Utilizando as condições de referência sinalizadas pela NBR 15358 

(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2017) sendo elas: 𝑃𝑏 = 1 𝑏𝑎𝑟 e 

𝑇𝑏 = 20° 𝐶, obtém-se uma aproximação da vazão nas condições de base, atentando-se para o 

fato de que a temperatura de operação apresenta leve desvio em relação a temperatura de base. 

 
𝑄𝑏 = 160 (

5

1
) = 800 𝑚3/ℎ (3.4) 

 

Com 𝑄𝑏 = 800 ≅ 750 𝑚3/ℎ (vazão máxima estimada), o medidor G 100 atende os 

requisitos de projeto. Visando, porém, adotar margem de segurança, opta-se por retornar à 

Tabela 4 e selecionar o medidor imediatamente acima. Sendo assim, tem-se o medidor 

escolhido para o projeto: G 160 com 𝑄𝑚á𝑥 = 250 𝑚3/ℎ. Refazendo o cálculo para esta nova 

especificação: 

 
𝑄𝑏 = 250 (

5

1
) = 1250 𝑚3/ℎ (3.5) 

 

Com 𝑄𝑏 = 1250 > 750 𝑚3/ℎ, são atendidas às condições de operação da EM ao 

passo que é adotado um fator de segurança (FS) =  
1250

750
= 1,6. 
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Tabela 4: Classificação dos medidores de vazão. 

FONTE: (INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E 

QUALIDADE INDUSTRIAL, 1997) 

 

Escolhe-se adotar o medidor de vazão com faixa de medição correspondente a 1:20, 

uma vez que, para a aplicação pretendida, são os medidores mais comumente encontrados no 

mercado. 

3.4 TUBULAÇÃO 

3.4.1 Tubos 

Para cálculo do diâmetro do tubo que será utilizado, faz-se uso da equação (2.6). 

Considerando uma variação de pressão contratada de 50%, tem-se o valor para a pressão 

absoluta mínima de garantia, como sendo igual a 3 bar. Para escolha do valor da máxima 

velocidade de circulação do gás, adota-se o limite de velocidade suportado pelo filtro, já que 

este é menor que nas zonas de entrada e saída da tubulação. 
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𝑉𝑚á𝑥 =

378 ∗ 𝑄𝑚á𝑥

𝑃 ∗ 𝐷𝑖𝑛
2 

 (2.6) 

Isolando o diâmetro interno do tubo (D) e substituindo os valores conhecidos, tem-se: 

 

𝐷𝑖𝑛 =  √
378 ∗ 𝑄𝑚á𝑥

𝑉𝑚á𝑥 ∗ 𝑃
 (3.6) 

 

 

Considerando um diâmetro nominal (𝐷𝑛) de 3" a fim de efetuar a conexão por flanges 

com o medidor de vazão, calcula-se a espessura da parede do tubo (𝑒), utilizando a equação 

(3.8). 

 𝑒 = 𝐷𝑛 − 𝐷𝑖𝑛  

𝑒 = 3 − 2,7 = 0,3" =  7,6 𝑚𝑚 
(3.8) 

 

Consultando estes valores na Tabela 5, chega-se à especificação de tubo sem costura 

(S) NPS = 3", classe XS (extra-strong), SCH 80 e Grau B. Na Tabela 6 e na Tabela 7, têm-se 

a composição química deste aço, separadas em elementos especificados e não-especificados, 

respectivamente. Na Tabela 8, são expostas as propriedades mecânicas de tração do material. 

  

 
 𝐷𝑖𝑛 = √

378∗750

20∗3
= 68,7 𝑚𝑚 = 2,7" (3.7) 
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FONTE: NBR 5590 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 1995) 

   

Tabela 5: Dimensões, massa e pressão de ensaio dos tubos com extremidades lisas. 
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Tabela 6: Composição química - elementos especificados 

 

FONTE: NBR 5590 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 1995) 

 

Tabela 7: Composição química - elementos não-especificados 

 

FONTE: NBR 5590 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 1995) 

 

Tabela 8: Requisitos de propriedades mecânicas de tração 

 

FONTE: NBR 5590 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 1995) 
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3.4.2 Flanges 

Dentre os diversos modelos de flanges disponíveis no mercado, o mais indicado para a 

aplicação desejada é o “flange de pescoço”, também conhecido como flange WN (welding 

neck). Este modelo é adotado, visto que sua geometria tem por objetivo transferir a tensão da 

linha para a tubulação, o que implica numa redução da pressão na base do flange (UNIVAL 

VÁLVULAS E CONEXÕES, 2016) e promove mais segurança para o projeto. 

Conhecidas as condições de operação da estação de medição, consulta-se na Tabela 3 

a classe de pressão mais indicada para o projeto. Considerando que a temperatura de operação 

oscile em torno da temperatura ambiente e não ultrapasse os 50 ºC, observa-se que a classe de 

pressão correspondente a uma pressão de operação manométrica de 4 bar, se enquadra em 

150# com pressão máxima de trabalho de 19,2 bar.  
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Tabela 3: Classificações de pressão-temperatura para materiais do grupo 1.1 

 

FONTE: ASME B16.5 (AMERICAN SOCIETY OF MECHANICAL ENGINEERS, 2003) 
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A Figura 3.2 e a Tabela 9 trazem as dimensões normalizadas dos flanges de diversos 

modelos, incluindo o flange de pescoço utilizado neste projeto. 

 

 

Figura 3.2: Dimensões dos flanges classe 150 

FONTE: ASME B16.5  (AMERICAN SOCIETY OF MECHANICAL ENGINEERS, 2003) 
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Tabela 9: Dimensões dos flanges classe 150 

 

   FONTE: ASME B16.5  (AMERICAN SOCIETY OF MECHANICAL ENGINEERS, 2003) 

3.5 FILTROS 

3.5.1 Filtro principal 

Atendendo às orientações do item 2.2.6.5, opta-se pela utilização do filtro cartucho 

Metrius (GASCAT) 150# e 𝐷𝑛 = 3” - Mesh 100, cujas especificações técnicas estão 

apresentadas na Figura 3.3 e Tabela 10. Esta escolha, condiz com a classe de pressão adotada 

pelos flanges e o diâmetro da tubulação anteriormente dimensionado. 

 

Figura 3.3: Dimensões filtro Metrius 

FONTE: (GASCAT) 
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Tabela 10: Dimensões filtro Metrius 

 

FONTE: (GASCAT) 

3.5.2 Filtro temporário 

Como solução alternativa para a limpeza e manutenção do filtro principal sem que 

haja interrupção do fornecimento de GN, a EM é dotada de um filtro temporário que entra em 

funcionamento nessas ocasiões. Nestes projetos são comumente utilizados filtros do tipo 

“chapéu de bruxa” que possuem tela perfurada em formato cônico que, na ausência do filtro 

principal, retém as impurezas do fluido. 

Instalado entre flanges em uma tubulação de by-pass, o filtro temporário permanece 

sem ser solicitado por boa parte do tempo de funcionamento da EM. Através do fechamento 

das válvulas de bloqueio manuais à montante e à jusante do filtro principal, e abertura das 

válvulas instaladas à montante e à jusante do filtro temporário, o GN passa a fluir pela 

tubulação secundária, permitindo a manutenção do filtro principal, sem que haja impactos na 

medição. 

Atendendo às orientações do item 2.2.6.5, às especificações do filtro temporário 

escolhido para o projeto são mostradas na Figura 3.4 e na Tabela 11.: 
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Figura 3.4: Dimensões filtro temporário 

FONTE: (PRO - MACH) 

 

Tabela 11: Grau de filtragem do filtro temporário 

 

FONTE: (PRO - MACH) 

3.6 VÁLVULAS 

3.6.1 Válvula de bloqueio 

Conforme destacado na Figura 3.1, são utilizadas no projeto cinco válvulas de 

bloqueio do tipo esfera com acionamento manual por alavanca. Duas delas estão localizadas 

na tubulação de entrada da EM e estão dispostas de forma a permitir a manutenção do filtro 

principal. Outras duas localizam-se na tubulação de by-pass e permitem o desvio do fluxo de 

GN de forma que possa ser realizada a manutenção e limpeza do filtro principal, sem que haja 

interrupção do fornecimento. Uma quinta válvula é disposta na saída da EM e tem por 

objetivo cessar o fornecimento ao consumidor, seja pela necessidade de manutenção no 

medidor de vazão, ou por algum problema que possa ocorrer no compressor do cliente. 

Inicialmente, procura-se manter o mesmo diâmetro adotado no dimensionamento da 

tubulação, tendo em vista que este cálculo já considera a velocidade máxima de circulação do 
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GN, para que não haja excessivas perdas de pressão e ruídos acima do recomendável. Uma 

homogeneidade nos diâmetros dos componentes selecionados dispensa a utilização de 

reduções e expansões das conexões, o que reduz o custo final do projeto, além de promover 

uma intercambialidade entre os componentes, o que facilita às práticas de manutenção. 

Adotando-se 𝐷𝑛= 3” e mantendo a classe de pressão do tubo, o valor do coeficiente de 

vazão 𝐶𝑣 é obtido na Tabela 12. Realizando a conversão para as unidades utilizadas, tem-se: 

 𝐾𝑣 = 0,86 ∗ 𝐶𝑣 

𝐾𝑣 = 0,86 ∗ 1255 = 1079,3 𝑚3/ℎ 

 

(3.9) 

O valor obtido supera com boa margem 𝑄𝑚á𝑥= 750 𝑁𝑚3/ℎ, o que torna viável a 

utilização da válvula inicialmente proposta, com um fator de segurança de 1,4. 

Tabela 12: Coeficiente de vazão válvula esfera 150# 

 

FONTE: (MICRORIO, 2019) 

 

3.6.2 Válvula de alívio 

Como não existem elementos de regulagem nas EMs de postos automotivos, a válvula 

de alívio é o único elemento que proporciona alívio de pressão em caso de sobrecarga no 

sistema. Acoplada ao filtro, a válvula de alívio realiza abertura gradual por meio de uma mola, 

com a utilização de energia do próprio meio. 

Indicadas pelo fabricante para utilização em terminais e condutores de GN, a válvula 

de alívio escolhida para o projeto é a de modelo 437 da Leser. Sua extremidade rosqueada, 

permite a conexão com a parte traseira do filtro, o que permite menor quantidade de 

adaptações na tubulação. 
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Figura 3.5: Aplicações e características da válvula de alívio 

 FONTE: (LESER) 

 

3.6.3 Válvula de retenção 

Como dito anteriormente, há a necessidade de uma válvula de retenção próxima à 

saída da EM, com o objetivo de não permitir escoamento de fluido no sentido oposto. A 

válvula escolhida para este projeto é a válvula de retenção tipo wafer de portinhola única de 

aço carbono com 𝐷𝑛= 3”. Suas dimensões são mostradas na Figura 3.6 e Tabela 13. 

 

Figura 3.6: Dimensões válvula de retenção de portinhola simples 

FONTE: (VARB) 
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Tabela 13: Dimensões válvula de retenção de portinhola simples 

 

FONTE: (VARB) 

3.7 CONEXÕES, ACESSÓRIOS E INSTRUMENTOS 

3.7.1 Placa de restrição 

Com o objetivo de proteger o medidor de vazão de bruscas variações de pressão 

geradas pelo compressor do posto, é instalada à jusante da válvula de retenção e à montante 

da válvula de bloqueio de saída, uma placa de orifício de aço inox que restringe o fluxo de 

passagem de GN. Segundo ES.0924.BR-CN (COMPANHIA ESTADUAL DE GÁS, 2011) o 

diâmetro da placa de restrição que deve ser utilizada, é função do medidor dimensionado para 

o projeto. Conforme observado na Tabela 14, para o medidor G-160, a placa de orifício 

corresponde a 𝐷𝑛 = 24 𝑚𝑚. 

Tabela 14: Diâmetros dos orifícios das placas limitadoras de fluxo em função dos medidores 

 

FONTE: (COMPANHIA ESTADUAL DE GÁS, 2011) 
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3.7.2 Parafusos e porcas 

Para conexão entre os flanges, são utilizados conjuntos de fixação do tipo estojo. 

Composto por parafusos prisioneiros (roscados nas duas extremidades) e porcas sextavadas, 

constituem grande importância na vedação estanque do fluido. 

Conforme a norma ASTM A193 (AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND 

MATERIALS, 2010), que trata dos parafusos indicados para vasos de pressão, válvulas, 

flanges e acessórios submetidos às condições de operação em alta temperatura ou pressão, o 

modelo de parafuso definido para o projeto segue a seguinte especificação técnica: ASTM 

A193 GRAU B7  𝐷𝑛= 5/8” x 100 mm. 

O comprimento do parafuso é justificado com base nas dimensões dos flanges e porcas 

mostradas abaixo. 
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Tabela 15: Dimensões dos flanges classe 150 

 

FONTE: ASME B16.5  (AMERICAN SOCIETY OF MECHANICAL ENGINEERS, 2003) 

Para 𝐷𝑛 = 3", tem-se a espessura da parte furada de cada flange como sendo 𝑡𝑓 = 22,3 

mm. Multiplicando este número por 2 (tendo em vista que o furo é passante), chega-se à 

espessura de 44,8 mm referente à ambos os flanges conectados. Somando à cota h das porcas 

(especificadas mais abaixo), tem -se: 44,8 mm + 2 x 16,0 mm = 76,8 mm de comprimento útil 

do parafuso. Considera-se parafuso de comprimento total igual a 100 mm, com objetivo de 

obter pequenas sobras nas extremidades, assim como permitir a instalação das juntas de 

vedação entre flanges. 

O grau B7 possui requisitos de composição química mínima mostrados na Tabela 16. 

As propriedades mecânicas do material são listadas na Tabela 17. 

  



  

 

62 

 

Tabela 16: Requisitos de composição química dos parafusos B7 

 

FONTE: ASTM A193 (AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS, 2010) 

 

Tabela 17: Requisitos de propriedades mecânicas dos parafusos 

 

FONTE: ASTM A193 (AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS, 2010) 

 

Para que haja uma boa resistência à corrosão, os parafusos devem ser tratados por 

galvanização eletrolítica, que consiste basicamente em revestir o material com uma camada de 

zinco, por meio de corrente elétrica. 
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As porcas utilizadas são de aço carbono e têm como referência a norma ASTM A194 

(AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS, 2018). São especificadas 

como ASTM A194 2H 𝐷𝑛= 5/8” e têm as informações listadas no catálogo do fabricante, vide 

Tabela 18. 

Tabela 18: Especificação porcas ASTM A194 

 

FONTE: (INDUFIX) 

 

3.7.3 Curvas 

Os encaixes para tubulação de aço carbono pressurizadas e submetidas à moderadas 

temperaturas, seguem a especificação padrão conforme ASTM A234 (AMERICAN 

SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS, 2003). 

Os grupos de materiais destas conexões são explicitados abaixo, na Tabela 19. 
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Tabela 19: Requisitos de composição química para conexões 

 

FONTE: ASTM A234 (AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS, 2003) 

 

Conforme orientação da ES.0924.BR-CN (COMPANHIA ESTADUAL DE GÁS, 

2011), a especificação definida para as curvas pertencentes ao projeto, se enquadram no grau 

WPB de mesmo schedule do tubo. A Tabela 20 apresenta as propriedades mecânicas deste 

material. 
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Tabela 20: Requisitos de propriedades mecânicas dos materiais 

 

FONTE: ASTM A234 (AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS, 2003) 

 

3.7.4 Juntas de vedação 

Para uma vedação estanque das conexões flangeadas, opta-se por utilizar juntas de 

vedação de papelão hidráulico, pois além de serem a opção mais barata, possuem elevado 

grau de vedação (os que as torna as mais utilizadas na indústria). 

Dentre os diversos modelos disponíveis no mercado, o que atende às especificações 

técnicas e combina o melhor custo/benefício, é o papelão hidráulico NA1002 – TEADIT. De 

uso universal, contém fibra de aramida, cargas reforçantes e outros materiais ligados com 

borracha NBR. Nas Tabelas 21 e 22, são mostradas as propriedades físicas típicas e os limites 

de serviço do modelo escolhido: 
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Tabela 21: Propriedades físicas típicas NA1002 

 

FONTE: (TEADIT) 

 

Tabela 22: Limites de serviços NA1002 

 

FONTE: (TEADIT) 

 

A Figura 3.7 ilustra a faixa de temperatura e pressão recomendada para utilização 

deste tipo de junta. Observa-se que às condições de operação da EM, constituem um ponto 

localizado com grande margem de segurança, indicado a seguir: 
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Figura 3.7: Área de aplicação NA1002 

FONTE: (TEADIT) 

 

3.7.5 Manômetros 

São instalados na EM dois manômetros analógicos com objetivos distintos. 

O primeiro deles é um manômetro diferencial de pressão. Com tomadas de pressão à 

montante e à jusante do filtro principal, o técnico que efetua a inspeção do filtro, pode 

observar se o escoamento está sendo afetado por impurezas em excesso que acabam gerando 

perda de carga e induzem variações na pressão. Sua instalação na tubulação é feita por tubos 

auxiliares com diâmetro nominal 𝐷𝑛= ¼”, conectados às furações presentes na entrada e saída 

do filtro. Ainda localizadas na tubulação de apoio, são necessárias três válvulas esferas 𝐷𝑛= 

¼”, a fim de permitir a manutenção do manômetro. Também são utilizadas duas conexões 

macho ¼” NPT x 𝐷𝑛= ¼” a fim de conectar o manômetro à tubulação de apoio e duas outras 

conexões teê 𝐷𝑛= ¼” com o objetivo de instalar a terceira válvula esfera em paralelo ao 

manômetro. A Figura 3.8 ilustra a montagem destes componentes acoplados ao filtro. 
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Figura 3.8: Instrumentação do manômetro diferencial 

FONTE: (GÁS NATURAL FENOSA, 2016) 

 

O segundo manômetro é instalado ligeiramente à montante do medidor de vazão e tem 

por objetivo permitir ao técnico que esteja realizando a manutenção, comparar com os valores 

de pressão lidos pelo transdutor e mostrados na tela do conversor de volume. Ambas tomadas 

de pressão são localizadas próximas, a fim de evitar a influência da perda de carga na medição. 

Este é um manômetro simples com tubo Bourdon e conexão feita à tubulação através de niple 

duplo sextavado 𝐷𝑛 = 1/2" NPT e threadolet de mesmo diâmetro. Além destes componentes, 

é necessária uma válvula esfera de acionamento manual a fim de realizar a troca do 

manômetro, se necessário. 

A figura abaixo ilustra a montagem destes componentes na tubulação: 
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Figura 3.9: Manômetro conectado à tubulação 

FONTE: (GÁS NATURAL FENOSA, 2016) 

 

1. Manômetro 

2. Válvula esfera 

3. Niple duplo 

4. Threadolet 

3.8 CONVERSOR DE VOLUME 

O conversor de volume escolhido para o projeto é o conversor Corus PTZ, fornecido 

pela fabricante Itron. As faixas de leitura de temperatura são fixas entre os modelos, já que o 

gás não experimenta grandes variações de temperatura nas diferentes condições de 

fornecimento. 

Já para medição da pressão, o fabricante fornece equipamentos com três faixas distintas: 

• 0,9 a 10 bar 

• 3 a 30 bar 

• 7,2 a 80 bar 

Observando a faixa de medição mais adequada, tem-se a escolha do conversor de 

volume com as seguintes características: 

• Faixa de pressão: 0,9 a 10 bara 

• Faixa de temperatura: -40ºC a +70ºC 
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Sua alimentação é fornecida por bateria de lítio e dura em torno de 5 anos em condições 

médias de operação (PUPO, 2017). Utiliza como sensor de pressão, um sensor externo piezo-

resistivo e como sonda de temperatura, sonda de platina PT1000 (ITRON). 

Na Figura 2.6, observa-se a montagem do conversor de volume na tubulação. As linhas 

coloridas, representam os 3 cabos elétricos que realizam a transmissão dos dados. 

 

Figura 2.6: Conversor de volume 

FONTE: (PUPO, 2017) 

 

A linha azul indica a ligação entre o conversor com o sensor de pressão, diretamente 

em contato com o fluido de trabalho. Na prática, esta conexão é realizada por meio de uma 

válvula 3 vias 𝐷𝑛 = 1/4" que permite a instalação indireta do sensor de pressão na tubulação, 

além da checagem periódica e fácil manutenção com equipamento pressurizado (PUPO, 

2017). A terceira via da válvula, fica aberta à atmosfera. 

A linha amarela representa o cabo elétrico que faz a conexão entre o sensor de 

temperatura inserido no poço da tubulação e os circuitos internos do conversor de volume.  

A linha cinza simboliza o cabo de pulso, que envia os pulsos elétricos gerados pela 

variação de campo magnético nos lóbulos do medidor de vazão, para o conversor. Sua 

conexão é realizada diretamente na cabeça do medidor, independentemente do modelo.  
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4 CONSOLIDAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS DE PROJETO 

4.1 FOLHAS DE DADOS 

As folhas de dados do projeto consistem na especificação técnica dos equipamentos e 

instrumentos necessários ao projeto executivo. Nestes documentos, devem ficar claras todas 

as informações pertinentes à escolha do dispositivo, de formada padronizada e rastreável. 

Devem constar informações referentes às condições de serviço, dados operacionais e 

identificação dos instrumentos (TAG). As Folhas de Dados estão localizadas no Apêndice A. 

4.2 LISTA DE INSTRUMENTOS 

A lista de instrumentos tem por objetivo fornecer uma visão geral de todos os 

instrumentos quem compõem o projeto. Não são abordados os detalhes de especificação dos 

componentes, apenas são referenciados os documentos que contém essas informações 

(fluxogramas, folhas de dados, locais de instalação, etc.). A Lista de Instrumentos referente a 

este projeto está apresentada no Apêndice B. 

4.3 FLUXOGRAMA DE ENGENHARIA 

Conhecido também como Fluxograma P&ID (Piping & Instrument Diagram), o 

Fluxograma de Engenharia tem por objetivo representar o processo por meio de equipamentos, 

tubulações e conexões devidamente identificados, seguindo simbologia adotada por norma. É 

por meio deste diagrama que geralmente é levantada a lista de materiais necessários ao 

projeto. A norma mais completa e difundida globalmente é a norma ISA 5.1 (Instrumentation 

Symbols and Identification), que servirá de base para o desenvolvimento do Fluxograma 

encontrado no Apêndice C. 

4.4 ANÁLISE DA PERDA DE CARGA 

Como ponto de partida para o cálculo da perda de energia do escoamento associada ao 

atrito das moléculas com a parede da tubulação e o próprio cisalhamento entre as partículas do 

fluido, inicialmente calcula-se o número de Reynolds. 

Para cálculo do número adimensional, leva-se em consideração os seguintes 

parâmetros: 
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• Velocidade de escoamento do fluido: 𝑉 = 20
𝑚

𝑠
; 

• Diâmetro da tubulação: 𝐷𝑛 = 3" = 76,2 𝑚𝑚; 

• Viscosidade absoluta do fluido: 𝜇 = 0,01118 𝑥 10−3 𝑃𝑎 ∗ 𝑠 = 0,01118 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑖𝑝𝑜𝑖𝑠𝑒; 

• Densidade do fluido: ρ = 0,66
kg

m3. 

Observação: Foram considerados valores de viscosidade e densidade, referentes ao 

metano (𝐶𝐻4), já que este corresponde a aproximadamente 80% da composição do GN. 

Calculando o número de Reynolds (𝑅𝑒), tem-se: 

 
𝑅𝑒 =

ρ𝑉𝐷

𝜇
≃ 90000 (4.1) 

Conforme literatura, valores 𝑅𝑒 > 2100 configuram escoamentos turbulentos. Assim 

sendo, utiliza-se à Equação de Colebrook (4.2) para cálculo do fator de atrito (𝑓).  

 

 1

√𝑓
= −2 log (

𝜀
𝐷⁄

3,715
+

2,51

𝑅𝑒√𝑓
) (4.2) 

 

A equação acima é implícita em relação ao fator de atrito, ou seja, não é possível 

chegar a valores de 𝑓  diretamente. Com isso, utiliza-se método iterativo proposto por 

(SERGUIDES, 1984) e apresentado abaixo. 

 

 𝐴 = −2 log (
𝜀

𝐷⁄

3,715
+

12

𝑅𝑒
) = 7,91  (4.3) 

 

 
𝐵 = −2𝑙𝑜𝑔 (

𝜀
𝐷⁄

3,715
+

2,51𝐴

𝑅𝑒
) = 7,67 (4.4) 

 

 
𝐶 = −2𝑙𝑜𝑔 (

𝜀
𝐷⁄

3,715
+

2,51𝐵

𝑅𝑒
) = 7,69 (4.5) 

  

 
𝑓 = (𝐴 −

(𝐵 − 𝐴)2

𝐶 − 2𝐵 + 𝐴
)

−2

= 0,0169 (4.6) 
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Com o fator de atrito calculado, ainda precisa-se calcular o comprimento equivalente 

total da tubulação (𝐿𝑒𝑞). Esta variável leva em conta tanto a perda de carga global, associada 

ao atrito do fluido com o trecho retilíneo da tubulação, assim como as perdas de carga 

localizadas referentes aos acessórios instalados. 

As perdas de carga localizadas são levadas em consideração segundo os seguintes 

elementos: 

• Entrada da tubulação 

• 3 válvulas esfera  

• Filtro principal  

• Medidor de vazão  

• Válvula de retenção 

• Placa de restrição 

• 4 cotovelos de 90º de raio longo 

• Saída da tubulação 

Os comprimentos equivalentes dos componentes são obtidos com o auxílio da Tabela 

23. São eles: Entrada de tubulação ( 𝑙𝑒𝑞 = 1,1 𝑚 ), válvula de retenção ( 𝑙𝑒𝑞 = 6,3 𝑚 ), 

cotovelos de 90º (𝑙𝑒𝑞 = 4𝑥1,6 = 6,4 𝑚) e saída de tubulação (𝑙𝑒𝑞 = 2,2 𝑚). Somando estes 

valores ao comprimento de trecho reto da tubulação, chega-se a um comprimento equivalente 

total 𝐿𝑒𝑞 = 21,2 𝑚. 
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Tabela 23: Comprimento equivalente de componentes de tubulação. 

 

 FONTE: (MACINTYRE, 1997) 

 

Como as estimativas de comprimentos equivalentes são realizadas experimentalmente, 

não existe grande variedade de dados. Torna-se então, necessário a utilização de outros 

métodos para estimativa da perda de carga referente a outros acessórios (válvulas esfera, filtro, 

medidor de vazão e placa de restrição). 

Devido ao fato de as válvulas esfera operarem de forma que permitam a plena passagem 

do fluido com mínima interferência devido à sua geometria, a perda de carga pode ser 

assumida desprezível frente a outros acessórios. Portanto, são consideradas como trechos 

retos de tubulação. 

Os valores de perda de carga referentes ao filtro e ao medidor de vazão são obtidos 

diretamente da especificação técnica fornecida pelo fabricante e apresentada no Apêndice D. 

Devido à falta de dados experimentais e dificuldade em utilizar métodos analíticos 

para determinar a perda de carga relacionada à placa de orifício, este componente não será 

levado em consideração nos cálculos. Para compensar, o valor de perda de carga assumido 

para o filtro, corresponde à condição de operação do filtro sujo. 
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Utilizando a equação (4.7), chega-se ao valor de perda de carga associada aos 

componentes, cujos comprimentos equivalentes são conhecidos. 

 
∆𝑃𝑒𝑞 = 𝑓 ∗

𝐿𝑒𝑞

𝐷
∗

𝑉2

2𝑔
= 0,06 

𝑘𝑔𝑓

𝑐𝑚2
 (4.7) 

Somando a este valor, a perda de carga associada ao filtro sujo (∆𝑃𝑓𝑠) e a perda de 

carga relacionada ao medidor de vazão (∆𝑃𝑚𝑣), chega-se ao valor da perda de carga total da 

estação de medição (∆𝑃𝑇), como demonstrado abaixo na equação (4.8). 

 ∆𝑃𝑇 = ∆𝑃𝑒𝑞 + ∆𝑃𝑓𝑠 + ∆𝑃𝑚𝑣 

∆𝑃𝑇 = 0,06 + 1 + 0,01 = 1,07 
𝑘𝑔𝑓

𝑐𝑚2
≅ 1 𝑏𝑎𝑟 

(4.8) 

 

Como pode-se observar, os valores de perdas de carga relacionados aos componentes 

da tubulação, seu trecho reto e ao medidor de vazão, são desprezíveis frente ao valor de perda 

de carga gerada pelo filtro com sujeira acumulada. 

Esta análise justifica a necessidade de manutenção e limpeza periódica do filtro 

permanente, realizada por técnicos especializados. Com base nestes valores, entende-se a 

necessidade de existência da tubulação de desvio para manutenção do filtro, tendo em vista 

que é um ativo crítico que precisa ser manutenido com grande frequência. A existência do 

desvio permite que esta manutenção seja executada, sem que haja interrupção do 

fornecimento de GN, mitigando possíveis atritos com os clientes da distribuidora. 

É válido salientar que acessórios instalados na tubulação, podem aumentar 

substancialmente a velocidade de escoamento do fluido, por meio da redução da seção 

transversal de escoamento (efeito Venturi). Com o aumento da velocidade, podem-se alcançar 

elevados números de Reynolds, o que eventualmente implicaria em um escoamento 

excessivamente turbulento. Tal tipo de escoamento poderia gerar ruídos e vibrações 

excessivas que colocariam a estação de medição em condições inseguras. Observa-se 

novamente a importância de realizar uma análise criteriosa do escoamento, atentando-se para 

a implicação de cada componente, caso sejam identificadas necessidades futuras de alteração 

de projeto. 
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4.5 ANÁLISE DO ESTADO DE TENSÃO 

Considerando que a tubulação da EM esteja sujeita somente a pressão interna, é 

utilizada a equação de Barlow para cálculo da tensão circunferencial.  

 
𝜎𝑐 =

𝑃 ∗ 𝑟𝑖

𝑡
 (4.9) 

Onde: 

• 𝜎𝑐 = tensão circunferencial 

• 𝑃 = pressão interna exercida pelo fluido 

• 𝑟𝑖 = raio interno da tubulação 

• 𝑡 = espessura da tubulação 

Observando que a tubulação possui extremidades abertas, não existem esforços 

longitudinais. Calculando a única componente de tensão: 

 𝜎𝑐 =
500∗103∗34,35∗10−3

7,6∗10−3 = 2,3 MPa (4.10) 

 

Comparando o valor calculado com a tensão de escoamento retirada da Tabela 8, 

observa-se que 𝜎𝑐 <  𝜎𝐸  ou seja: 2,3 MPa < 240 Mpa, o que assegura que a tubulação atende 

as condições de operação. 
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5 CONCLUSÃO 

Neste trabalho, foi apresentado o projeto básico de uma estação de medição de gás 

natural para um posto de GNV. Tendo como referência principal a NBR 15358:2017, que 

trata das redes de distribuição interna para gás combustível em instalações de uso não 

residencial de médio porte. 

Inicialmente, foram descritos os principais elementos de uma estação de medição, a saber, 

medidores de vazão, transmissores de campo (temperatura e pressão), computadores de vazão 

(ou conversores de volume) e componentes de telemetria (modem, barreira intrínseca, etc.). 

Em seguida, foram apresentadas as especificações de projeto da estação de medição, bem 

como dimensionados e especificados todos os elementos que fazem parte do projeto. 

Finalmente, foram apresentados o fluxograma de processo, as folhas de dados com as 

especificações técnicas dos equipamentos e sua listagem de instrumentos. Também foi 

desenvolvida uma análise de perda de carga da estação de medição. 

Como sugestões para trabalhos futuros, têm-se: a validação numérica do projeto 

apresentado, principalmente, a validação do estudo de perda de carga da estação; o 

detalhamento mecânico do projeto com os isométricos de tubulação e análise de vibração das 

tubulações da estação de medição. Espera-se que este trabalho possa ser utilizado como fonte 

de informações para projetos futuros que tratem deste tema. 
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7 APÊNDICES 

APÊNDICE A - FOLHAS DE DADOS 

 



  

 

83 

  



  

 

84 

 



  

 

85 

 



  

 

86 

 



  

 

87 

 



  

 

88 



  

 

89 



  

 

90 

 



  

 

91 



  

 

92 

 



  

 

93 

APÊNDICE B - LISTA DE INSTRUMENTOS 
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APÊNDICE C – FLUXOGRAMA DE ENGENHARIA 



TÍTULO

ESPECIFICAÇÃO

DESENHISTA

DATA ESCALA

FOLHA
ESTAÇÃO DE MEDIÇÃO POSTO GNV

FLUXOGRAMA DE ENGENHARIA

FABIO SOUSA

05/03/2020 N/A

1/1

1 2 3 4 5 6

654321

B

A

C

D D

C

B

A

TAG

FI-01

FO-01

FO-02

FO-03

PI-01

PI-02

FV-01

FV-02

FV-03

FV-04

FV-05

FV-06

FV-07

FV-08

FY-01

TE-01

PE-01

MANÔMETRO

VÁLVULA DE ALÍVIO

VÁLVULA DE RETENÇÃO

CONVERSOR DE VOLUME

VÁLVULA DE BLOQUEIO TIPO ESFERA

VÁLVULA DE BLOQUEIO TIPO ESFERA

VÁLVULA DE BLOQUEIO TIPO ESFERA

VÁLVULA DE BLOQUEIO TIPO ESFERA

FILTRO TEMPORÁRIO

DESCRIÇÃO

MEDIDOR DE VAZÃO ROTATIVO

FILTRO PRINCIPAL

PLACA DE ORIFÍCIO DE RESTRIÇÃO

VÁLVULA DE BLOQUEIO TIPO ESFERA

VÁLVULA DE TRÊS VIAS

MANÔMETRO

SENSOR DE TEMPERATURA

SENSOR DE PRESSÃO


