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RESUMO 

ALMEIDA, Rodrigo O.. Proposta de Regulamentação Técnica Metrológica de computadores 

de vazão na medição de biocombustíveis líquidos. 2016. No. 201. Dissertação (Mestrado em 

Metrologia e Qualidade) - Programa de Mestrado em Metrologia e Qualidade - Inmetro, 

Duque de Caxias, 2015. 

Orientadores: Edisio Alves de Aguiar Junior 

Rodrigo Pereira Barretto da Costa Félix. 

Defesa: 31 de Janeiro de 2017. 

Este trabalho foi elaborado com o objetivo de desenvolver uma proposta de regulamentação 

técnica metrológica de computadores de vazão na medição de biocombustíveis líquidos. Dado 

que a regulamentação técnica aplicável a estes instrumentos (Portaria Inmetro nº 499 de 2015) 

não trata da medição de biocombustíveis e que por força do grande volume destes fluidos que 

é transacionado, assim como o estipulado nas “Diretrizes Estratégicas para a Metrologia 

Brasileira 2013-2017”, estas medições devem estar sobre o controle metrológico legal, surge a 

necessidade de sua regulamentação. Como há uma ausência de normas e recomendações 

relevantes tratando da medição de biocombustíveis não há, até a presente data, base técnica 

para criar esta regulamentação. Por meio de uma pesquisa bibliográfica em documentos 

relacionados a medições de fluidos combustíveis e uma pesquisa sobre esta proposta junto a 

especialistas deste setor esta base técnica foi desenvolvida. 

 

 

Palavras-chave: Computador de vazão, regulamentação e biocombustível. 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

ALMEIDA, Rodrigo O.. Proposta de Regulamentação Técnica Metrológica de computadores 

de vazão na medição de biocombustíveis líquidos. 2016. No. 201. Dissertação (Mestrado em 

Metrologia e Qualidade) - Programa de Mestrado em Metrologia e Qualidade - Inmetro, 

Duque de Caxias, 2015. 

Advisors: Edisio Alves de Aguiar Junior 

     Rodrigo Pereira Barretto da Costa Félix 

Defesa: January 31st, 2017 . 

This work was developed with the aim of developing a proposal to technical metrological 

regulation of flow computers in liquid biofuel measurement. Given that the technical 

regulations applicable to these instruments (Inmetro Nº 499 of 2015) does not address the 

measurement of biofuels and that by virtue of the sheer volume of these fluids that is 

transacted, also as stipulated in the "Strategic Guidelines for the Brazilian Metrology 2013- 

2017 ", these measurements must be under the legal metrological control, there is the need to 

be regulated. Since there is a lack of relevant standards and recommendations dealing with the 

measurement of biofuels there is, to date, no technical basis to develop these requirements. 

Through a bibliographical research in documents related to fuel fluid measurements and a 

research on this proposal with specialists of this sector this technical base was developed. 

 

Key-words: flow computer, regulation e biofuel. 
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1. Introdução 

Computadores de vazão são dispositivos calculadores presentes em sistemas de medição 

de fluidos (Ex. petróleo, seus derivados e gás natural) que realizam matematicamente a 

conversão e totalização de volumes medidos. São necessários, pois, devido a diferentes 

pressões e temperaturas as quais os fluidos são submetidos durante sua exploração, transporte 

e armazenamento. Assim surge a necessidade de converter matematicamente e continuamente 

o volume apurado para condições de temperatura e pressão estipuladas pela legislação (1) (no 

caso da medição de petróleo, seus derivados ou gás natural) ou contrato vigente (para 

qualquer outro fluido), denominadas condições de base. 

Atualmente estes instrumentos são regulamentados em nosso país pelo Instituto 

Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia – Inmetro, por meio da Portaria Inmetro nº 

499 de 2015 (2). Este regulamento técnico metrológico (RTM) foi emitido pelo Inmetro 

efetivamente substituindo o regulamento anterior (3). Este novo documento lançou novos 

requisitos e expandiu o escopo do RTM para englobar também a medição de gás natural (2). 

Contudo, estes dispositivos também possuem a capacidade e são, de fato, utilizados para 

converter matematicamente e continuamente o volume de biocombustíveis (etanol e 

biodiesel) (4), o que não foi coberto por pela Portaria nº 499 de 2015. Importante ressaltar 

que, só em 2014, o Brasil produziu 3,42 bilhões de litros de biodiesel e 28,8 bilhões de litros 

de etanol anidro e hidratado (5), volume esse que, devido a ausência de regulamentação, não 

está tendo sua demanda para medição coberta pelo serviço de metrologia legal. 

Diferente do uso de computadores de vazão para a medição de petróleo e seus derivados 

líquidos (6) e gás natural (7) (8), não foram encontradas, com exceção de uma recomendação 

da OIML (6), normas ou recomendações que possam guiar a regulamentação destes 

instrumentos para a medição de biocombustíveis. Vale ressaltar que na formulação da Portaria 

nº 499 de 2015 foram utilizados quase que inteiramente requisitos provenientes de normas (7) 

(8) e de discussões com membros do setor, ao passo que os requisitos provenientes de 

recomendações da Organização Internacional de Metrologia Legal (OIML) tiveram uma 

participação menor.  

A força motriz por trás do desenvolvimento deste trabalho são as “Diretrizes 

Estratégicas para a Metrologia Brasileira 2013-2017” (9), publicadas pelo Conselho Nacional 

de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (CONMETRO) no qual foi estipulado 

que cabe aos serviços de metrologia legal expandir seus serviços de forma a incorporar a 

demanda por medição, dentre diversos outros, do setor de biocombustíveis. Considerando que 
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a metrologia legal pode expandir seus serviços apenas sobre instrumentos de medição que 

forem objeto de regulamentação técnica metrológica expedida pelo Inmetro (10) e que, 

conforme mencionado anteriormente, não foram encontradas normas ou recomendações com 

requisitos técnicos e metrológicos aplicáveis a computadores de vazão na medição de 

biocombustíveis, torna-se necessária a produção de um documento que possa contribuir para 

uma eventual regulamentação técnico metrológica de computadores de vazão na medição de 

biocombustíveis.   

O problema presente é: “Desenvolver uma proposta de regulamento que possa ser 

utilizado como base para a regulamentação de computadores de vazão de forma a atender a 

medição de biocombustíveis”. Este problema, na verdade, descortina-se em diversas outras 

facetas. Para o desenvolvimento desta proposta, por exemplo, temos a questão de quais fontes 

de informação podem ser consultadas para definição de requisitos aplicáveis a medição de 

biocombustíveis por computadores de vazão. Esta proposta pode ter sua origem em 

discussões com representantes do setor, normas, regulamentos estrangeiros ou outras 

publicações. Mesmo após definidas as fontes destes requisitos tem-se a questão de como 

sintetizar estes requisitos na forma de um RTM. No âmbito da metrologia legal pode-se 

consultar o Documento 1 (um) da Organização Internacional da Metrologia Legal – OIML 

(11) que trata de considerações a respeito de leis em metrologia. 

Uma vez que o termo biocombustível suscita uma ampla gama de fluidos, muitos nem 

mesmo originários de biomassa, para efeitos desta dissertação os fluidos considerados serão o 

Etanol Anidro Combustível (EAC) e Etanol Hidratado Combustível (EHC), estes definidos 

nos termos da Resolução ANP nº 19, de 15 de abril de 2015, e o Biodiesel (B100), definido de 

acordo com Resolução ANP nº 45, de 25 de agosto de 2014. Mesmo estes fluidos serão 

tratados em sua fase líquida apenas, sendo desconsideradas suas fases gasosa e multifásica. 

Estes fluidos foram selecionados para este trabalho por representarem a quase totalidade da 

produção dos biocombustíveis e por também terem seus métodos e fórmulas de determinação 

de suas massas específicas consolidadas na literatura na forma de normas (12) (13). 

Cabe ressaltar que esta proposta de RTM não conterá requisitos de compatibilidade 

eletromagnética, climáticos ou de software, uma vez que o estudo destes seria muito longo 

para ser abarcado por esta dissertação. Não se faz aqui juízo de valor de tais requisitos, apenas 

deseja se focar este trabalho em um tema que possa ser desenvolvido em tempo razoável. 

Também deve ser dito que esta proposta de RTM de computadores de vazão não esgota o 

tema da medição de biocombustíveis, uma vez que para tal seria necessário, pelo menos, o 
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emprego de um regulamento técnico metrológico de sistemas de medição para estes fluidos. 

Contudo esta proposta apresenta-se como um dos pilares no qual este RTM de sistemas de 

medição deve se pautar. 

 

1.1 Objetivo 

O objetivo desta dissertação é produzir uma minuta de texto que possa servir como 

proposta para o desenvolvimento de um RTM de computadores de vazão na medição de 

biocombustíveis líquidos. Foi realizada uma pesquisa bibliográfica em normas e regulamentos 

estrangeiros, assim como em recomendações da OIML em vigor, de forma a prospectar 

requisitos que possam ser adaptados para atender às necessidades dos envolvidos no setor de 

biocombustíveis. Também foi realizada uma pesquisa junto a membros do setor de 

biocombustíveis a respeito da proposta produzida de forma a validá-la. 
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2. Revisão bibliográfica 

2.1  Desenvolvimento de um RTM 

A produção de um regulamento obedece a ritos específicos do órgão que o expede. 

Assim sendo, requisitos técnicos e metrológicos que tem por objetivo constarem em um RTM 

emitido pelo Inmetro devem seguir a estruturação estipulado por esta autarquia. Neste 

trabalho foi desenvolvida uma proposta de regulamentação técnica metrológica, porém já em 

formato estruturado de acordo com os regulamentos atualmente emitidos por esta autarquia. 

Os estudos relacionados aos impactos desta proposta de regulamento não são objeto deste 

trabalho. 

No Brasil, cabe ao Inmetro expedir regulamentos técnicos que legislem sobre o controle 

metrológico legal a ser aplicado a instrumentos de medição (14). Esta atribuição, contudo, não 

é ilimitado, pois apenas instrumentos de medição utilizados em atividades econômicas, na 

concretização ou na definição do objeto de atos e negócios jurídicos de natureza comercial, 

civil, trabalhista, fiscal, parafiscal, administrativa e processual e quando forem empregados 

em quaisquer outras medições que interessem à incolumidade das pessoas (15) pode ser alvo 

de regulamentação por parte deste órgão.  

Dentro do Inmetro cabe à Divisão de Articulação e Regulamentação Técnica 

Metrológica – Diart, da Diretoria de Metrologia Legal – Dimel, “coordenar, gerenciar e 

supervisionar o desenvolvimento, a manutenção e o aperfeiçoamento da regulamentação 

técnica metrológica” (16). Esta Divisão editou norma específica (17) estabelecendo o 

procedimento para o desenvolvimento de regulamentação técnica metrológica. Nesta norma, o 

item 9 estabelece a estrutura para a discussão de uma minuta de RTM, inclusive detalhando a 

estrutura de um grupo de discussão e a necessidade de trabalhar a minuta de acordo com o 

consenso do grupo. 

Desta forma, é de vital importância a participação de membros do setor de 

biocombustíveis na discussão da regulamentação das medições destes fluidos. Assim, os 

requisitos desenvolvidos serão submetidos à avaliação dos atores impactados quanto a sua 

adequabilidade. A definição de “atores impactados” e sua proporção na composição do grupo 

de discussão são dadas pelo Regimento Interno das Comissões Técnicas (CT) de Metrologia 

Legal (18). 

Quanto à definição dos atores é dito que: 
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“As partes interessadas e impactadas convidadas pela Dimel são, preferencialmente, associações do setor 
produtivo e de consumidores, entidades de classe ligadas ao setor produtivo, fabricantes e importadores de 
instrumentos de medição, segmento comercial, destinatários finais, órgãos do governo e meio acadêmico.” 

 
Quanto à proporção de cada grupo é dito que: 

“Cada CT/ML é formada por representantes do Inmetro e representantes das partes interessadas e 
impactadas pela regulamentação técnica metrológica, convidadas pela Diretoria de Metrologia Legal do Inmetro 
(Dimel), de preferência de forma paritária, para haver equilíbrio de interesses e imparcialidade.” 

 

Portanto, qualquer pesquisa realizada para avaliação dos requisitos gerados deve utilizar 

um universo amostral que siga estes preceitos. 

 

2.2  Estrutura de um RTM 

Uma vez que um dos objetivos deste trabalho é apresentar uma proposta de RTM 

contendo todos os requisitos aplicáveis à medição de biocombustíveis por computadores de 

vazão, estes requisitos devem seguir a estrutura de um RTM originário da Divisão de 

Articulação e Regulamentação Técnica Metrológica da Dimel/Inmetro. A razão disto é 

“facilitar sua transformação em minuta” de regulamento caso venha a ser considerado como 

regulamento para esta modalidade de medição. 

Com o objetivo de coordenar os trabalhos das Comissões Técnicas, a Diart desenvolveu 

o documento orientativo DOQ-DIMEL-007 (19) em que é descrita a apresentação e estrutura 

mínima da redação de um RTM aplicável a instrumentos de medição e mercadorias pré-

embaladas.  

A estrutura de um regulamento aplicável a instrumentos de medição é dividida nos 

seguintes capítulos: 

a) Objetivo: Aborda o propósito do regulamento com a matéria que é adotada ao longo 

do texto; 

b) Campo de aplicação: Descreve os limites do escopo e suas exceções, assim como 

condições para sua aplicação; 

c) Termos e definições: Apresenta o significado dos verbetes mais comuns do RTM de 

forma a torna-lo compreensível. Costuma remeter o leitor ao Vocabulário 

Internacional de Termos de Metrologia Legal (20) e Vocabulário Internacional de 

Metrologia (21); 

d) Unidades de medida: Determina as unidades de medida que serão utilizadas na 

regulamentação; 
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e) Requisitos técnicos: Descreve condições construtivas e de instalação do instrumento, 

entre outros requisitos, que devem ser cumpridos de forma a garantir o bom 

funcionamento de suas características metrológicas e evitar fraudes; 

f) Condições de utilização e funcionamento: Define limites para os valores das grandezas 

medidas dentro dos quais o instrumento deve apresentar desempenho metrológico 

satisfatório; 

g) Requisitos metrológicos: Classes de instrumento de medição, erros máximos 

admissíveis e definição dos padrões de medição são apresentados neste capítulo; 

h) Controle legal dos instrumentos de medição; São descritas premissas que devem ser 

seguidas em cada uma das etapas do controle metrológico legal (avaliação de modelo, 

verificação inicial e verificação subsequente). Definem-se tipos de ensaios para cada 

uma das etapas, erros máximos admissíveis e marcas de verificação e selagem que 

devem ser adicionadas. Nesta etapa apenas a verificação inicial do instrumento é 

obrigatória, a avaliação de modelo e as verificações subsequentes são opcionais; 

i) Supervisão metrológica: Requisitos aplicáveis e premissas que devem ser seguidas na 

fiscalização em campo ou vigilância de mercado dos instrumentos são descritas nesta 

seção. 

j) Marcação: Nesta seção são tratadas das marcas que comprovam a aprovação de 

modelo e verificações inicial e subsequente. É descrita a necessária visibilidade destas 

marcas e seu formato e informações mínimas. O objetivo desta marcação é não só 

informar o mercado, mas também prevenir fraudes e violações. 

k) Inscrições obrigatórias: É detalhado o conjunto mínimo de informações que o 

instrumento deve apresentar na carcaça. Isto é feito de forma que o usuário e o órgão 

metrológico tenham os dados necessários para lidar com o instrumento. Entre estas 

informações estão o nome do fabricante, número de série, ano da fabricação, número 

da portaria de aprovação e características metrológicas. 

l) Disposições gerais e transitórias: São apresentadas instruções genéricas quanto às 

medições a serem realizadas pelo instrumento, divididas responsabilidades quanto ao 

cumprimento do regulamento e determinadas punições. Adicionalmente são 

estabelecidas as regras e o período de transição até a completa implantação do RTM. 

m) Anexos: Esta seção contem desenhos e esquemas necessários a melhor compreensão 

dos requisitos técnicos e metrológicos presentes no regulamento. 
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A norma, porém, descreve como opcionais os capítulos sobre requisitos técnicos, 

condições de utilização e funcionamento, supervisão metrológica, disposições gerais e 

transitórias e anexos. 

 

2.3 Fundamentos teóricos. 

A pesquisa bibliográfica realizada neste trabalho contemplou órgãos internacionais 

reguladores de metrologia (como a Organização Internacional de Metrologia Legal – OIML e 

a Western European Legal Metrology Cooperation - WELMEC), órgãos normalizadores 

(International Organization for Standardization – ISO, Associação Brasileira de Normas 

Técnicas – ABNT e American Petroleum Institute – API) e o próprio Instituto Nacional de 

Metrologia Qualidade e Tecnologia – Inmetro. Os resultados foram selecionados de acordo 

com sua aplicabilidade a computadores de vazão e à medição de combustíveis líquidos 

(biocombustíveis quando possível). 

A partir da pesquisa, foram elencadas as seguintes referências bibliográficas:  

a) OIML R 22:1973 International Alcoholometric Tables; 

b) OIML R 117:2007 Dynamic measuring systems for liquids other than water (neste 

caso foi analisada a parte 1, que trata dos requisitos técnicos e metrológicos do 

sistema de medição); 

c) WELMEC 10.4 - Guide for Testing of Electronic Calculators with Conversion 

Function And Conversion Devices, 2006; 

d) ABNT NBR 15512:2014 - Biodiesel — Armazenamento, transporte, abastecimento 

e controle de qualidade de biodiesel e/ou óleo diesel BX; 

e) ABNT NBR 16020:2011 - Medição eletrônica de líquidos — Computadores de 

vazão; 

f) ABNT NBR 5992:2008 - Álcool etílico e suas misturas com água - Determinação da 

massa específica e do teor alcoólico - Método do densímetro de vidro 

g) API MPMS Chapter 21 - Flow Measurement Using Electronic Metering Systems, 

Section 2 - Electronic Liquid Volume Measurement Using Positive Displacement 

and Turbine Meters, 2011; 

h) Portaria Inmetro nº 499, de 2 de outubro de 2015. 
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Também foram encontrados os seguintes documentos: API MPMS Chapter 11.3.3 - 

Miscellaneous Hydrocarbon Product Properties—Ethanol Density and Volume Correction 

Factors, OIML R 140:2007 Measuring systems for gaseous fuel, ABNT NBR 14978:2003 - 

Medição eletrônica de gás - Computadores de vazão, EN 12405-1:2005 - Gas meters. 

Conversion devices. Volume conversion e IGEM/GM/5 – Eletronic Gas Volume conversion 

systems. Contudo, estas normas e recomendações não são analisadas neste trabalho, pois a 

primeira trata unicamente de misturas de etanol contendo, pelo menos, 1,0% de gasolina e as 

restantes tratam de dispositivos calculadores aplicados à medição de gases, apenas. 

A seguir serão detalhadas e comentadas partes das normas e regulamentos selecionados 

como referência que possam ser de alguma forma, relacionadas com a medição de 

biocombustíveis. Foram excluídos deste estudo menções às práticas de medição e 

recomendações ligadas exclusivamente a quaisquer outros fluidos que não etanol e biodiesel, 

assim como a medição mássica, uma vez que a prática de medição volumétrica é mandatória 

no país de acordo com a Resolução Conjunta ANP/Inmetro nº1 de 2013 (1). 

2.3.1 OIML 

A Organização Internacional de Metrologia Legal (OIML) se define como (tradução 

própria): 

“uma organização de caráter internacional e intergovernamental cujo principal objetivo é harmonizar 

regulamentações e controles metrológicos aplicados pelos serviços nacionais de metrologia, ou organizações 

relacionadas, de seus Estados membros.” (6) 

A OIML produz documentos das mais diversas naturezas, entre eles se destacam: 

• Recomendações internacionais (OIML R) são modelos de regulamentações de 

certos instrumentos de medição contendo requisitos técnicos e metrológicos, 

especificações de equipamentos para ensaios dos instrumentos e 

recomendações de ensaios a que devem ser submetidos; 

• Documentos internacionais (OIML D) objetivam informar e harmonizar o 

trabalho no campo da metrologia legal; 

• Guias internacionais (OIML G) assim como documentos também objetivam 

informar, porém trazendo as premissas para a aplicação de certos requisitos da 

metrologia legal; 
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• Publicações básicas internacionais (OIML B) definem as regras de operação de 

diversas estruturas e sistemas da OIML. 

 

2.3.1.1 OIML R 22:1973 International Alcoholometric Tables 

 

2.3.1.1.1 Introdução 

 

A OIML R 22:1973 “International Alcoholometric Tables” é uma recomendação da 

OIML cujo propósito é de harmonizar o nível de dados que relacionam a massa específica ao 

teor alcoólico por volume ou massa em misturas de água e etanol. Para isso são definidos 

procedimentos segundo os quais a proporção de álcool etílico (etanol) em uma mistura 

água/etanol deve ser expressa, assim como as medições que devem ser realizadas para sua 

obtenção. Adicionalmente, a OIML R22 também adota tabelas que permitem calcular esta 

proporção através das medições realizadas. 

A norma apresenta o conceito de teor alcoólico. Aqui, o teor alcoólico por volume é 

definido como a razão entre o volume de álcool em uma mistura pelo volume total desta 

mistura, todos medidos a 20ºC. Da mesma forma, o teor alcoólico por massa é definido como 

a razão entre a massa de álcool em uma mistura pela massa total desta mistura. A 

recomendação expressa o teor alcoólico por volume e massa, respectivamente, como “% vol” 

e “% massa”. 

A seguir, o documento versa sobre o procedimento para a determinação do teor 

alcoólico (inclui-se aqui o correto uso das tabelas), assim como os instrumentos necessários 

para tal experimento. 

Os dados utilizados na produção das tabelas foram produzidos por medições realizadas 

por: 

D.I. MENDELEEV, N.S. ORBORNE, E.C. McKELVY e E.W. BEARCE (National 

Bureau of Stardards) – Estados Unidos da América 

T. PLEBANSKI e B. OGONOWSKA (National Bureau of Quality and Measures) – 

Polônia 

T. KAWASAKI, Z. MINOWA e T. INAMATSU (National Research Laboratory of 

Metrology) – Japão 

P. JAULMES, S. BRUN e Y. TEP (Montpellier Faculty of Pharmacy) – França 
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H. WAGENBRETH (Physikalisch – Technische Bundesanstalt) – República Federativa 

da Alemanha 

L. KYKANEN (International Union of Pure and Applied Chemistry) 

 

2.3.1.1.2 Tabelas geradas 

 

Resumidamente, a OIML decidiu pela publicação, em sua recomendação, de 5 (cinco) 

tabelas alcoolimétricas, conforme exibido na Tabela1. 

 

Tabela 1: Tabelas Alcoolimétricas adotadas pela OIML R22 

Tabela Fornece Em Função de 

I 
Massa específica da mistura Temperatura e teor 

alcoolimétrico por massa 

II 
Massa específica da mistura Temperatura e teor 

alcoolimétrico por volume 

IIIa 
Massa específica da mistura 
a 20ºC 

Teor alcoolimétrico por 
massa 

IIIb 
Teor alcoolimétrico por 
volume 

Teor alcoolimétrico por 
massa 

IVa 
Massa específica da mistura 
a 20ºC 

Teor alcoolimétrico por 
volume 

IVb 
Teor alcoolimétrico por 
massa 

Teor alcoolimétrico por 
volume 

Va 
Teor alcoolimétrico por 
massa 

Massa específica da mistura 
a 20ºC 

Vb 
Teor alcoolimétrico por 
volume 

Massa específica da mistura 
a 20ºC 

Fonte: Elaboração própria com base na OIML R22. 

 

Estas tabelas podem ser calculadas de acordo com a equação a seguir fornecida pela 

recomendação: 

 

Equação de cálculo da massa específica da mistura água etanol. 

Na qual: 

 é a massa específica expressa em kg/m³ 

pppp é o teor alcoólico por massa expresso em % massa 

tttt é a temperatura (IPTS 68) expressa em ºC 
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n = 5 

m1 = 11 

m2 = 10 

m3 = 9 

m4 = 4 

m5 = 2 

As constantes A, B e C são definidas nas Tabelas 2 e 3. 

Tabela 2: Tabela dos coeficientes Ak, Bk e C1,k. 

k 
Ak 

kg⋅⋅⋅⋅m-3 
Bk 

C1,k 

kg⋅⋅⋅⋅m-3
⋅⋅⋅⋅ºC-1 

1 9,982 012 300 · 10² -2,061 851 3 · 10-1 kg/(m³·ºC) 1,693 443 461 530 087 · 10-1 

2 -1,929 769 495 · 10² -5,268 254 2 · 10-3 kg/(m³·ºC²) -1,046 914 743 455 169 · 101 

3 3,891 238 958 · 10² 3,613 001 3 · 10-5 kg/(m³·ºC³) 7,196 353 469 546 523 · 101 

4 -1,668 103 923 · 10³ -3,895 770 2 · 10-7 kg/(m³·ºC4) -7,047 478 054 272 792 · 102 

5 1,352 215 441 · 104 7,169 354 0 · 10-9 kg/(m³·ºC5) 3,924 090 430 035 045 · 103 

6 -8,829 278 388 · 104 -9,973 923 1 · 10-11 kg/(m³·ºC6) -1,210 164 659 068 747 · 104 

7 3,062 874 042 · 105  2,248 646 550 400 788 · 104 

8 -6,138 381 234 · 105  -2,605 562 982 188 164 · 104 

9 7,470 172 998 · 105  1,852 373 922 069 467 · 104 

10 -5,478 461 354 · 105  -7,420 201 433 430 137 · 103 

11 2,234 460 334 · 105  1,285 617 841 998 974 · 103 

12 -3,903 285 426 · 104   

Fonte: OIML R22. 
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Tabela 3: Tabela dos coeficientes C2,k, C3,k, eC4,k e C5,k. 

k 
C2,k 

kg⋅⋅⋅⋅m-3
⋅⋅⋅⋅ºC-2 

C3,k 

kg⋅⋅⋅⋅m-3
⋅⋅⋅⋅ºC-3 

C4,k 

kg⋅⋅⋅⋅m-3
⋅⋅⋅⋅ºC-4 

C5,k 

kg⋅⋅⋅⋅m-3
⋅⋅⋅⋅ºC-5 

1 
-1,193 013 005 057 

010 · 10-2 

-6,802 995 733 503 

803 · 10-4 

4,075 376 675 622 

027 · 10-6 

-2,788 074 354 782 

409 · 10-8 

2 
2,517 399 633 803 

461 · 10-1 

1,876 837 790 289 

664 · 10-2 

-8,763 058 573 471 

110 · 10-6 

1,345 612 883 493 

354 · 10-8 

3 
-2,170 575 700 536 

993 

-2,002 561 813 734 

156 · 10-1 

6,515 031 360 099 

368 · 10-6 

 

4 
1,353 034 988 843 

029 · 101 

1,022 992 966 719 

220 

-1,515 784 836 987 

210 · 10-6 

 

5 
-5,029 988 758 547 

014 · 101 

-2,895 696 483 903 

638 
 

 

6 
1,096 355 666 577 

570 · 102 

4,810 060 584 300 

675 
 

 

7 
-1,422 753 946 421 

155 · 102 

-4,672 147 440 794 

683 
 

 

8 
1,080 435 942 856 

230 · 102 

2,458 043 105 903 

461 
 

 

9 
-4,414 153 236 817 

392 · 101 

-5,411 227 621 436 

812 · 10-1 
 

 

10 
7,442 971 530 188 

783 
  

 

Fonte: OIML R22. 

 

Deve-se ter o cuidado de utilizar o teor alcoólico por massa, p, como decimal, lembrar 

que a fórmula é válida, apenas, para temperaturas entre -20ºC e +40ºC e que esta fórmula não 

realiza a correção para o efeito da pressão sobre o fluido. 

Também é feita uma ressalva para quando a medição do alcoolímetro é realizada em 

uma temperatura que difere de 20ºC, devido à tensão superficial do fluido. Assim é preciso 
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realizar a correção da tensão superficial multiplicando-a pelo fator K calculado por equação 

específica. 

 

2.3.1.1.3 Análise 

É importante notar que apesar da ênfase dada pela recomendação ao uso das tabelas é o 

conhecimento da fórmula que devemos dispor no caso do uso de computadores de vazão. Isto 

se deve ao fato que a fórmula é programada no dispositivo calculador como modelo 

matemático para a conversão do etanol. Também é importante citar que no momento dos 

ensaios de desempenho o órgão metrológico deve dispor de um software para simulação desta 

mesma modelagem de forma a comparar os resultados colhidos. 

Assim esta recomendação da OIML tem valor, dentro do contexto de uma 

regulamentação técnica metrológica, como um modelo matemático. Em oposição ao padrão 

físico o modelo matemático existe apenas como equação, porém permite a comparação entre 

o valor de uma medição realizada por um instrumento e o valor esperado segundo a equação. 

 

2.3.1.2 OIML R 117-1:2007 Dynamic measuring systems for liquids other than water 

 

2.3.1.2.1 Introdução 

 

A OIML R 117:2007 “Dynamic measuring systems for liquids other than water” 

(OIML R117) é uma recomendação da OIML cujo propósito é de harmonizar as práticas de 

controle metrológico legal em nível internacional no que tange sistemas de medição dinâmica 

para líquidos que não água. Sua parte 1 (que foi tratada neste trabalho) estabelece os 

requisitos técnicos e metrológicos aplicáveis a estes sistemas. 

Além disso, é importante notar que a OIML R117 aplica-se a todos os sistemas de 

medição equipados com um medidor de vazão qualquer que seja seu princípio de medição. A 

exceção aqui são fluidos criogênicos, medidores de volume de água para a medição de água 

potável fria e quente e medidores de calor. Esta recomendação pode ser utilizada para a 

medição de petróleo líquido e seus derivados, líquidos ingeríveis (leite, cerveja, etc.), etanol 

puro e suas misturas com água e águas especiais (destilada, deionizada, desmineralizada, etc). 
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Sistema, aqui, é definido como todo o conjunto de equipamentos (mais especificamente 

o computador de vazão, o medidor de vazão e o duto hidráulico que liga o conjunto) e seu 

arranjo necessário para realizar certa medição, tratamento dos dados e exibição do resultado. 

O medidor, por si só, não é um sistema, pois o menor sistema possível deve conter um 

medidor, um ponto de transferência e um caminho hidráulico para o fluido. Comumente um 

sistema de medição dinâmica de fluidos inclui, além do medidor de vazão que fornece a vazão 

não corrigida, sensores de temperatura e pressão, um dispositivo para identificação de 

características do fluido (podendo ser um cromatógrafo no caso de gás natural ou um 

densímetro para o caso de petróleo e seus derivados) e um computador de vazão que fornecerá 

a vazão corrigida, como mostrado na Figura 1. O computador de vazão, normalmente, é 

considerado como dispositivo auxiliar (6). 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

2.3.1.2.2 Classes de exatidão e suas aplicações 

A recomendação também apresenta classes de exatidão para cada tipo de uso para um 

sistema de medição dinâmica de fluidos, conforme apresentado na Tabela 4: 

Figura 1: Diagrama de um sistema de medição. 

Fonte: Adaptado de LAZARI; AGUIAR JUNIOR; ALMEIDA; 
HARTMANN [20]. 

Duto 

Composição Pressão Temperatura Vazão não 

corrigida 

Computador 

de vazão 

Vazão 

corrigida 
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Tabela 4: Classes de exatidão e tipos de sistemas de medição associados. 

Classe Tipo de sistema de medição 
0.3 - Sistemas de medição em dutos 

0.5 

Todos os sistemas de medição, com exceção dos especificados no restante da tabela, 
com destaque para: 
- bombas medidoras para veículos automotores (exceto dispensers de gás) 
- sistemas de medição em caminhões-tanque para fluidos de baixa viscosidade 
- sistemas de medição para descarregamento de navios, vagões e caminhões-tanques 
- sistemas de medição para leite, cerveja e líquidos espumantes 
- sistemas de carregamento para navios-tanque 
- sistemas de medição para reabastecimento de aeronaves 

1.0 

- sistemas de medição para gases liquefeitos pressurizados e medidos a temperaturas 
acima ou igual a – 10ºC 
- dispensers de GLP para veículos automotores 
- sistemas de medição: 

• usados para líquidos cuja viscosidade dinâmica é maior que 1000 mPa•s 
• cuja vazão máxima não é superior a 20 L/h ou 20kg/h 

1.5 
- sistemas de medição para dióxido de carbono liquefeito 
- sistemas de medição (exceto dispensers de GLP) para gases liquefeitos 
pressurizados e medidos a temperaturas abaixo de – 10ºC 

Fonte: OIML R117. 

 

Considerando o foco deste trabalho na medição de biocombustíveis três aplicações 

presentes nesta tabela são relevantes, uma vez que são utilizadas na medição deste fluido: 

a) bombas medidoras para veículos automotores; 

b) sistemas de medição para descarregamento de navios, vagões e caminhões-

tanques; 

c) sistemas de medição em dutos. 

Contudo, bombas medidoras já são regulamentadas no âmbito da metrologia legal, por 

meio da Portaria Inmetro nº 31 de 1985, assim como caminhões-tanque também o são por 

meio da Portaria Inmetro nº 59 de 1993. Assim, estes instrumentos quando utilizados na 

medição de biocombustíveis devem pertencer à classe de exatidão 0.3, uma vez que serão 

utilizados em sistemas de medição em dutos, a única aplicação ainda não regulamentada e na 

qual este instrumento é comumente utilizado. 

O erro máximo admissível em sistemas de medição da classe de exatidão 0.3, de acordo 

com a OIML R117, é de 0,3%. Este valor já considera os erros apresentados pelos 

dispositivos de medição associados (DMA) e pelo computador de vazão (CV). Vale lembrar 

que o erro de medição de um dispositivo conversor é calculado pela diferença entre o “valor 



28 
 

 
 

real” e a indicação do dispositivo. Sendo este “valor real” calculado com base nas quantidades 

indicadas das entradas simuladas para o volume não convertido de fluido, temperatura, 

pressão ou massa específica do fluido e valores aplicáveis de normas e recomendações 

internacionais. 

2.3.1.2.3 Abordagens para ensaios 

A recomendação trata de duas possíveis abordagens em ensaios a serem executados 

nestes dispositivos: 

a) A primeira abordagem (esquematizada na Figura 2) trata da verificação do 

computador de vazão com os dispositivos de medição associados (sensores de 

pressão e temperatura) e dispositivo indicador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nesta montagem, padrões de ensaios para temperatura (forno seco), pressão (balança de 

peso morto) e vazão (bancada de ensaios de vazão) são ligados aos dispositivos de medição 

associados do computador de vazão. Importante notar que alguns computadores de vazão são 

fabricados e vendidos com seus dispositivos de medição associados acoplados em sua 

estrutura (20), o que, nesse caso, torna a primeira abordagem uma necessidade e não uma 

opção. 

Forno seco Balança de peso 

morto 
Bancada de 

ensaios de 

Sensor de 
temperatura 

Sensor de 
pressão 

Medidor de 
vazão 

 
1.234 

Computador 
de vazão 

Figura 2: Diagrama de montagem de um sistema de ensaio de acordo com a 
primeira abordagem. 

Fonte: Elaboração própria de acordo com [6]. 
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Para esta abordagem o erro máximo admissível ao computador de vazão para a 

grandeza de volume convertido é de 0,1%. Neste valor já estão incluídos os erros dos 

instrumentos de medição associados 

b) A segunda abordagem (Figura 3) permite a verificação separada do 

instrumento e de seus dispositivos de medição associados. Neste caso verifica-se 

independentemente a função de conversão do instrumento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neste caso são necessários apenas simuladores de sinais de forma a substituir os 

sensores de temperatura, pressão e o medidor de vazão. Isso pode ser obtido com o uso de 

dispositivos multicalibradores e de um gerador de sindis. 

O erro máximo admissível desta abordagem depende da natureza do sinal emitida pelos 

dispositivos simuladores. Se digitais, o erro máximo de indicação da temperatura, pressão e 

massa específica deve ser restrito a erros de arredondamento. Se analógicos o erro máximo 

deve estar contido nos valores apresentados na Tabela 5 (já se considerando a classe de 

exatidão 0.3 para computadores de vazão). 

 

Sensor de 
temperatura 

Sensor de 
pressão 

Medidor de 
vazão 

 
1.234 

Computador 
de vazão 

246 

Simulador 
de sinais 

Figura 3: Diagrama de montagem de um sistema de ensaio de acordo com a segunda 
abordagem. 

Fonte: Elaboração própria de acordo com [6]. 
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Tabela 5: Erros máximos admissíveis para a indicação no computador de vazão de grandezas usando-se sinais 
simulados analógicos. 

Grandeza Erro máximo admissível 
Temperatura 0,18 ºC 

Pressão 
Menor que 1 MPa : 30 kPa 
Entre 1 MPa e 4 MPa : 3 % 
Maior que 4 MPa : 120 kPa 

Massa específica (conversão massa para 
volume) 

0,6 kg/m³ 

Massa específica (conversão temp. ou 
pressão) 

3 kg/m³ 

Fonte: Adaptado da OIML R117. 

 

Importante ressaltar que, para avaliação das grandezas temperatura, pressão e massa 

específica, a indicação destas deve estar disponível no computador de vazão. Já na indicação 

de volume convertido a recomendação explicita que este valor deve concordar com o “valor 

real” dentro de um décimo do valor do erro máximo admissível do sistema de medição, ou 

seja, 0,03%. 

Quando se verificam os dispositivos de medição associados ao computador de vazão, 

independentemente, deve-se considerar o erro inerente a estes dispositivos. Assim recomenda-

se a aplicação de um erro máximo admissível que deve incluir o erro de arredondamento do 

computador de vazão caso este seja utilizado como dispositivo indicador para estes sensores. 

Caso estes sensores realizem sua comunicação utilizando sinais digitais estes erros máximos 

admissíveis devem ser os expostos na Tabela 6. 

Tabela 6: Erros máximos admissíveis aplicáveis aos dispositivos de medição associados digitais. 

Grandeza Erro máximo admissível 
Temperatura 0,30 ºC 

Pressão 
Menor que 1 MPa : 50 kPa 
Entre 1 MPa e 4 MPa : 5 % 
Maior que 4 MPa : 200 kPa 

Massa específica (conversão massa para 
volume) 

1,0 kg/m³ 

Massa específica (conversão temp. ou 
pressão) 

5 kg/m³ 

Fonte: Adaptado da OIML R117. 

 

Caso estes sensores realizem sua comunicação utilizando sinais analógicos os erros 

máximos admissíveis devem ser os expostos na Tabela 7. 
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Tabela 7: Erros máximos admissíveis aplicáveis aos dispositivos de medição associados analógicos. 

Grandeza Erro máximo admissível 
Temperatura 0,24 ºC 

Pressão 
Menor que 1 MPa : 40 kPa 
Entre 1 MPa e 4 MPa : 4 % 
Maior que 4 MPa : 160 kPa 

Massa específica (conversão massa para 
volume) 

0,8 kg/m³ 

Massa específica (conversão temp. ou 
pressão) 

4 kg/m³ 

Fonte: Adaptado da OIML R117. 

 

Também é exigido que um sistema de medição, quando equipado com computador de 

vazão, deve exibir os volumes nas condições de medição e convertido. 

A recomendação pede que sistemas de medição contenham, marcadas, as seguintes 

informações: 

a) Número da aprovação de modelo 

b) Identificação do fabricante 

c) Designação do modelo 

d) Ano de fabricação 

e) Número de série 

f) Informações gerais sobre suas condições de operação 

g) Classe de exatidão 

h) Marcas de verificação 

Contudo, adaptando-se informações para a realidade de dispositivos calculadores as 

alíneas “f” e “g” devem ser adaptadas. As informações gerais sobre condições de operação 

ficam restritas à faixa de temperatura, pressão e frequência máxima (para computadores de 

vazão com instrumentos de medição associados) ou apenas frequência máxima (para 

computadores de vazão sem instrumentos de medição associados). Já a marcação sobre a 

classe de exatidão pode ser suprimida, pois esta já foi definida neste trabalho como sendo 0.3 

devido ao uso deste instrumento na medição em dutos (vide Tabela 4). 

Quando os volumes corrigidos para as condições padrão de medição forem indicados 

pelo computador de vazão estes devem ser seguidos por estas respectivas condições, por 

exemplo: “a 20ºC e 0,101325 Mpa”.  
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2.3.1.2.4 Selagem 

A respeito da selagem do dispositivo, esta pode ser do tipo física, eletrônica ou ambas. 

A selagem física deve ser de qualquer material contanto que seja suficientemente durável e 

demonstre claramente qualquer sinal de adulteração. Esta mesma selagem física também pode 

ser utilizada para impedir a alteração de parâmetros metrologicamente relevantes do 

dispositivo por meio do lacre de uma hard key. 

A selagem eletrônica diz respeito ao acesso de todo e qualquer parâmetro que possa 

interferir na medição. A OIML R117, neste caso, estipula: 

a) Ou: 

a. O acesso somente deve ser permitido a pessoas autorizadas por meio do 

uso de uma senha e, após alteração dos parâmetros, deve retornar à 

condição selada novamente sem restrições; ou 

b. O acesso é liberado sem condições, mas, após alteração dos parâmetros, 

o dispositivo somente deve retornar à condição selada novamente por 

pessoas autorizadas com o uso de senha. 

b) A senha deve ser alterável; 

c) Em caso de venda direta ao público o uso de uma senha de acesso única não 

deve ser permitido, ao invés disto o dispositivo deve ser protegido com o uso de 

um invólucro lacrado; 

d) Enquanto o dispositivo estiver em modo de alteração de parâmetros deve: ou 

não medir ou indicar claramente que está neste modo. Esta condição deve 

permanecer até que o dispositivo seja posto novamente na condição selada; 

e) Para fins de identificação, informações relativas às últimas intervenções devem 

ser automaticamente armazenadas em um registro de eventos. Este deve incluir, 

pelo menos, as seguintes informações: 

a. Um contador de eventos; 

b. A data em que o parâmetro foi alterado; 

c. O novo valor do parâmetro, e 

d. A identificação da pessoa responsável pela alteração. 

A rastreabilidade da última intervenção deve ser assegurada por, pelo menos, dois anos 

se não apagada em caso de intervenção. É fortemente recomendado que o registro de eventos 
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armazene mais do que apenas uma intervenção. No caso de apagamento de uma intervenção 

para armazenamento de uma nova, a intervenção mais antiga deve ser apagada. 

2.3.1.2.5 Requisitos gerais 

Aqui a própria OIML R117 recomenda que o dispositivo de conversão utilizado na 

determinação de volume de etanol líquido e suas misturas com água deva estar de acordo com 

o disposto na OIML R22. Também recomenda que o meio na qual as informações (como, por 

exemplo, o registro de eventos) do sistema de medição devam estar armazenadas em 

condições suficientemente adequadas de forma que não sejam perdidas sob condições normais 

de uso. O armazenamento de informações deve ser tal que seja impossível, em condições 

normais de uso, alterar valores armazenados seja esta alteração intencional ou não.  

Tal armazenador deve ser equipado com dispositivos de checagem de forma a garantir 

que os dados armazenados condizem com os fornecidos pelo calculador e que quaisquer 

dados restaurados condizem com os dados armazenados. É importante ressaltar que, segundo 

a OIML R117, calculadores são dispositivos que recebem sinais de saída do dispositivo 

medidor e, possivelmente, de dispositivos de medição associados, os processa e os armazena 

em local apropriado. Como exemplo de um calculador tem-se a eletrônica embarcada em 

medidores ultrassônicos, como demonstrado na Figura 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calculador 

Transdutores 
Figura 4: Diagrama de funcionamento do calculador de um 

medidor de vazão do tipo ultrassônico. 

Fonte: Elaboração própria. 
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Na figura temos representado o funcionamento de um medidor de vazão do tipo 

ultrassônico, onde um calculador recebe os dados dos transdutores, realiza o tratamento 

destes, os exibe na forma de volume medido e, por fim, os armazena. Assim um calculador 

não é um computador de vazão, contudo divide funções importantes com o mesmo, como: 

a) Tratamento de sinais recebidos; 

b) Processamento de dados; e  

c) Armazenamento de informações. 

Desta forma requisitos apresentados pela OIML R117 para calculadores também podem 

ser aplicáveis a computadores de vazão. 

Adicionalmente, a recomendação também possui um capítulo dedicado a dispositivos de 

conversão (outra designação para computadores de vazão) onde é estipulado que todos os 

cálculos dos volumes convertidos devem seguir recomendações internacionais aplicáveis ou 

outras normas e métodos aceitáveis. Todo e qualquer parâmetro que caracterize o líquido 

medido e que seja empregado na fórmula de conversão deve ser medido utilizando-se 

dispositivos de medição associados submetidos ao controle metrológico legal, quando 

aplicável. 

Estes dispositivos de medição associados e qualquer outro dispositivo necessário para 

testar o dispositivo de conversão devem ser instalados a até um metro do mesmo. Isto ocorre 

devido à influência que a distância pode exercer na transmissão do sinal até o computador de 

vazão. Isto levanta um problema, pois apenas realizando a aprovação do sistema podemos 

validar os requisitos aplicáveis ao computador de vazão contidos nesta recomendação. Como 

mencionado anteriormente este problema será resolvido apenas através do controle 

metrológico de todo o sistema de medição. 

Todos os parâmetros necessários à medição e ao cálculo de conversão devem ser 

programados no dispositivo de conversão previamente à operação de medição, devendo ser 

possível imprimi-los ou indicá-los na tela do dispositivo. No caso de venda direta ao público, 

a identificação do fluido pode ser inserida manualmente pelo usuário. 

2.3.1.2.6 Dispositivos de checagem 

Os requisitos gerais da norma dissertam também sobre como calculadores (e para os 

efeitos deste trabalho também computadores de vazão) devem estar salvaguardados por 
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dispositivos de checagem. Estes dispositivos têm por objetivo verificar as funções do 

calculador e garantir a validade dos cálculos realizados. 

A checagem do funcionamento do calculador deve ser realizada por estes dispositivos a 

cada cinco minutos (5 min), tendo por objetivo analisar se: 

a) Os valores de todos os dados armazenados no calculador estão corretos; 

b) Todos os procedimentos de transferência e armazenamento dos dados relevantes 

de medição estão sendo executados corretamente. 

A verificação da validade dos cálculos consiste na análise de todos os dados da medição 

sempre que forem internamente armazenados ou transmitidos para o calculador.  

A verificação dos dispositivos associados de medição tem por objetivo garantir que o 

sinal transmitido por estes dispositivos estejam contidos em uma faixa pré-determinada. 

Dados transmitidos por estes dispositivos devem ser lidas, pelo menos 5 (cinco) vezes durante 

a passagem pelo sistema da quantidade mínima mensurável. Cada vez que os dados são lidos 

eles também devem ser verificados. 

2.3.1.2.7 Controle metrológico e seus ensaios 

O calculador deve ser submetido a controle metrológico e seus respectivos ensaios em 

separado, com padrões apropriados simulando diferentes entradas. Tendo em mente as duas 

abordagens discutidas em 2.3.1.2.3 os ensaios de desempenho devem incluir ensaios de 

precisão nos resultados de medição indicados no dispositivo. Para este propósito o erro de 

indicação é calculado comparando-se o valor indicado pelo computador de vazão e o “valor 

real” fornecido por um método de cálculo validado, levando-se em consideração os valores 

dos sinais inseridos no medidor. O EMA é o estipulado em 2.3.1.2.3. 

Ensaios de desempenho devem incluir um ensaio para cada tipo de fluido medido. Desta 

forma, o erro é obtido comparando-se o “valor real” apresentado pelos padrões conectados ao 

calculador e a indicação presente no mesmo de acordo com sua abordagem ou tipo de sinal de 

entrada, de acordo com 2.3.1.2.3. 

Dependendo da abordagem há duas possíveis linhas de ação para se ensaiar o 

dispositivo conversor: 
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1ª abordagem (dispositivos de medição associados): A verificação de um dispositivo 

de conversão como parte de um sistema de medição completo e realizada considerando-se os 

volumes nas condições de medição como sendo o “valor real”. Já o valor real das grandezas 

associadas deve provir dos seus respectivos padrões (balança de peso morto, forno seco, etc). 

O volume nas condições de medição pode ser simulado. 

2ª abordagem (dispositivos de medição não associados): Devem ser verificados 

separadamente: 

• Se o calculador e seu dispositivo indicador apresentam o EMA no cálculo dos 

volumes e na indicação das grandezas associadas; 

• Caso os dispositivos de medição também sejam verificados pode-se, usando a 

indicação das grandezas no calculador, verificar se estes apresentam o EMA em 

2.3.1.2.3. 

As diferenças entre estas abordagens encontram-se expostas na Tabela 8. 

Tabela 8: Diferenças entre as abordagens apontadas pela OIML R117. 

Tipo 1ª abordagem 2ª abordagem 

Compõe um 

sistema? 
Sim Não 

Dispositivos 

associados  
Sensor de temperatura e pressão Não possui 

Valor real do 

volume 

Volume equivalente aos pulsos 

transmitidos ao conversor 

Volume equivalente aos pulsos 

transmitidos ao conversor 

Valor real dos 

padrões 

Balança de peso morto e forno 

seco 

Sinal simulado de pressão e 

temperatura 

Grandeza 

verificada 

Volume convertido pelo 

conversor 

Volume convertido pelo conversor e 

indicação dos dispositivos associados 

O que é 

aprovado? 

O conjunto conversor e 

medidores associados 
O conversor apenas 

Fonte: Elaboração própria com base na OIML R117. 
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2.3.1.2.8 Análise 

Esta recomendação apresenta requisitos técnicos e metrológicos aplicáveis sistemas de 

medição de fluidos, porém no decorrer de seu texto também são apresentados requisitos 

aplicáveis a computadores de vazão. São mencionados erros máximos admissíveis, 

abordagens de ensaio, requisitos para a selagem física e eletrônica, requisitos para os 

dispositivos de medição associados e requisitos para a instalação do computador de vazão. E é 

por causa deste último tipo de requisito que não se pode validar esta recomendação, em sua 

totalidade, como conjunto de requisitos aplicáveis à medição de biocombustíveis em 

conversores de volume. 

Como se deseja desenvolver os requisitos aplicáveis apenas a conversores de volume os 

requisitos de instalação deste no sistema não poderão ser observados. Logo se não podemos 

garantir que o armazenador de dados não conta com um dispositivo de checagem também não 

podemos garantir a validade dos dados contidos nele. Se não podemos garantir que o 

computador de vazão é instalado conjuntamente com um dispositivo de checagem de forma a 

validar os valores das entradas e do valor medido na saída, então todos os requisitos devem 

ser reexaminados a respeito de sua aplicabilidade. 

Em uma análise mais profunda, apenas os requisitos de selagem física e eletrônica, 

abordagens de ensaio e erros máximos admissíveis aplicáveis aos volumes medidos podem 

ser aproveitados em uma hipotética regulamentação de medição de biocombustíveis em 

computadores de vazão. Não há um detalhamento dos ensaios de desempenho que devem ser 

executados e os erros máximos admissíveis aplicáveis aos dispositivos de medição associados 

não podem ser considerados, pois não se pode garantir que serão instalados em até 1 (um) 

metro do dispositivo calculador, o que, se não obedecido, acabaria gerando degradação do 

sinal transmitido ao mesmo. Especial menção pode ser feita as recomendações de inscrições 

que devem constar na carcaça do dispositivo, o que está alinhado com o que é praticado nas 

regulamentações técnicas metrológicas nacionais (2) (3). 

2.3.2  WELMEC 

A Western European Legal Metrology Cooperation (WELMEC) é um órgão 

desenvolvido com o intuito de promover a cooperação entre os serviços de metrologia legal 

dos Estados membros da união europeia e a associação europeia de livre comércio (EFTA). 

Ela produz, entre outros, documentos que tem por objetivo guiar fabricantes de instrumentos 
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de medição e institutos responsáveis pela avaliação da conformidade a respeito destes 

produtos. Seus documentos caracterizam-se como recomendações e não possuem qualquer 

tipo de poder impositivo perante os membros do grupo.  

 

2.3.2.1 WELMEC 10.4 - Guide for Testing of Electronic Calculators with Conversion 

Function And Conversion Devices 

2.3.2.1.1 Introdução 

A intenção desde documento é prover um guia para a aplicação da OIML R117 em 

relação a ensaios em computadores de vazão (aqui chamados também de conversores 

eletrônicos). A função de indicação dos valores medidos também está incluída nos ensaios 

deste guia. 

A WELMEC 10.4 expõe que, diferentemente de outros instrumentos de medição, a 

recomendação da OIML para sistemas de medição de líquidos que não água (OIML R117) 

não apresenta procedimentos de teste ou mesmo o formato recomendado para relatórios. Isto é 

particularmente verdade no caso de dispositivos calculadores eletrônicos e dispositivos de 

conversão eletrônicos. Assim a WELMEC encontrou dificuldades para gerar uma abordagem 

harmonizada uma vez que os requisitos técnicos e metrológicos dispostos na OIML R117 não 

são detalhados o bastante. 

Desta forma a WELMEC 10.4 tem por objetivo desenvolver uma política para 

aprovação de modelo e verificação inicial para estes dispositivos dentro dos Estados ligados a 

WELMEC. Para tal este documento apresenta as duas abordagens de ensaio da OIML R117 e 

apresenta ainda uma terceira abordagem possível. 

Ao longo deste documento o termo calculador refere-se ao elemento do medidor que 

recebe sinais de saída do transdutor e, possivelmente de dispositivos de medição associados. 

Sendo assim o calculador visualiza e transforma sinais de sensores, mas não os converte. Isto 

difere do termo dispositivo de conversão que designa um dispositivo que automaticamente 

converte o volume medido nas condições de medição para um volume nas condições de base 

ou em massa. Para tal o dispositivo de conversão leva em consideração as características do 

fluido medido, tais como temperatura, pressão e massa específica. Importante notar que para 

os propósitos deste guia o valor de cada uma destas grandezas deve ser acessível pelo 

dispositivo conversor para a segunda e terceira abordagem. 
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2.3.2.1.2 Requisitos metrológicos 

A OIML R117 promove a abordagem modular para os ensaios do sistema de medição e 

suas partes. Como consequência, procedimentos, relatórios e erros máximos admissíveis 

precisam ser definidos e acordados de forma a estabelecer uma abordagem única pela 

WELMEC. Para tal, devem estar claros quais processos estão envolvidos na geração de sinais, 

processamento de dados, cálculos, indicação e transmissão de dados. 

Há diversas formas de se considerar e ensaiar o dispositivo eletrônico conhecido como 

computador de vazão. Em geral três abordagens podem ser distinguidas: 

• A primeira e a segunda podem ser obtidas diretamente da análise da OIML 

R117. 

• A terceira abordagem é apresentada pela WELMEC 10.4 e tem o propósito de 

permitir o ensaio e a aprovação dos dispositivos de medição associados sem o 

uso do computador de vazão. 

Esta terceira abordagem torna possível à avaliação em separado destes dispositivos de 

medição, o que é uma abordagem bem diferente da apresentada pela OIML. Embora a OIML 

R117 possua requisitos específicos para medidores de pressão e temperatura, por exemplo, o 

foco desta recomendação é o sistema de medição e suas partes. 

Para os propósitos do guia os ensaios de desempenho são realizados um após o outro 

em uma mesma batelada. Antes, porém os ensaios devem ser realizados nas condições de 

referência, isto é, a medição é ensaiada nas condições de base (20º C e 101,325 kPa de acordo 

com (1)). É denotado pelo guia que o número de pontos por ensaio a ser verificado é de três 

pontos, quando ensaiado nas condições de referência, ou um ponto apenas, quando ensaiado 

em qualquer outra condição. 

2.3.2.1.2.1 Procedimento para a primeira abordagem (computador de vazão e 

medidores conectados) 

O guia também apresenta um modelo de procedimento a ser seguido para o ensaio de 

computadores de vazão seguindo a montagem da primeira abordagem como apresentada na 

OIML R117 e exemplificada na Figura 2. Para melhor entendimento o guia trata todos os 

dispositivos de medição associados por sensores. As indicações das características do fluido 

pelo computador de vazão não são verificadas separadamente nesta abordagem. Esta 
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abordagem trata de ensaios com o computador de vazão e seus medidores associados 

conectados, o que é útil, principalmente, quando estes dois não podem ser desconectados ou 

utilizam um protocolo de comunicação que não pode ser simulado. 

Uma menção é feita ao fato que o guia que todos os dispositivos tratados como 

dispositivo eletrônico de conversão possuem sensores associados. Desta forma um relatório 

da OIML é válido para computadores de vazão apenas se apresentado em conjunto com o 

certificado de aprovação de seus sensores. Esta é uma das poucas menções na literatura a 

diferenças entre computadores de vazão e dispositivos conversores. Normas que tratam destes 

dispositivos têm apresentado os requisitos aplicáveis a estes, porém sem, claramente, 

diferenciá-los. Assim temos a diferenciação entre computadores de vazão e dispositivos 

conversores apresentada na Tabela 9. 

Tabela 9: Diferenças entre computadores de vazão e dispositivos conversores. 

Diferenças Computador de vazão Dispositivo conversor 

Sensores associados Não possui Possui 

Documentos necessários 

para a certificação 

Relatório no formato 

da OIML R117 

Relatório no formato da OIML R117 e 

certificado de aprovação dos sensores 

Fonte: Elaboração própria com base na WELMEC 10.4. 

 

Para os ensaios nas condições de referência o dispositivo, em conjunto com seus 

dispositivos de medição associados, é ensaiado utilizando-se uma combinação de três valores 

de parâmetros característicos do líquido: o mínimo, o médio e o máximo. Os valores de 

referência com os quais serão comparados os resultados do dispositivo calculador (entre os 

quais o volume convertido) devem ser determinados com o uso de normas. 

Nesta etapa o dispositivo calculador e seus dispositivos associados são consideradas 

como parte de um mesmo conjunto a ser ensaiado, conforme demonstrado na Figura 2. Todas 

as outras condições de aplicação da primeira abordagem segundo a OIML R117 são repetidas 

pelo guia WELMEC 10.4. É importante notar que aqui, na verificação do dispositivo 

conversor, o volume advindo do simulador de pulsos é considerado sendo o padrão.  

 



41 
 

 
 

2.3.2.1.2.2 Procedimento para a segunda abordagem (computador de vazão sem 

medidores conectados) 

A segunda abordagem apresentada pelo guia segue a mesmo procedimento apresentado 

pela OIML R117. Aqui o computador de vazão também é ensaiado sem a presença dos 

dispositivos de medição associados. Esta abordagem é útil quando se deseja analisar 

unicamente o desempenho do dispositivo calculador sem a influência dos dispositivos 

associados e o protocolo de comunicação destes pode ser facilmente simulado. 

Para a realização dos ensaios nas condições de referência, desta vez sem a participação 

dos dispositivos associados, é verificado o desempenho do computador de vazão por meio da 

simulação de sinais representando a temperatura, pressão e a massa específica do fluido. Para 

cada uma destas grandezas os seus valores mínimo, médio e máximo são aplicados. Com base 

nestes valores simulados a indicação das respectivas quantidades é verificada. 

• Dispositivos conversores 

Baseando-se em normas e nos valores representados pelos sinais simulados o 

desempenho do dispositivo conversor é verificado. Para que esta verificação possa 

ocorrer, ensaios devem ser executados em, pelo menos, três pontos distribuídos através 

da faixa coberta pelas equações apresentadas em normas. Quando estas equações 

divididas em seções, três ensaios em cada seção devem ser executados. 

• Dispositivos de medição associados 

Fazendo-se uso de métodos apropriados, três valores de parâmetros característicos 

do fluido são aplicados ao equipamento: o mínimo, médio e máximo. Com o uso de 

valores aplicados por simuladores de sinais adequados a exatidão dos valores de 

temperatura, pressão e massa específica indicados pelo computador de vazão é 

verificada. 

Neste caso o dispositivo conversor é utilizado para prover a indicação das 

quantidades características medidas. Assim, antes deste ensaio, o dispositivo deve ter 

suas entradas de sinais ensaiadas quanto ao seu correto funcionamento. Os valores 

representados pelos sinais simulados devem ser comparados com os valores indicados 

pelo computador de vazão, sendo os valores simulados tomados como referência. 
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2.3.2.1.2.3 Procedimento para a terceira abordagem (computador de vazão e 

medidores ensaiados separadamente) 

A terceira abordagem apresentada pelo guia é nova em relação a OIML R117, que 

apresenta apenas as duas abordagens apresentadas anteriormente. Esta abordagem é similar à 

primeira, contudo neste caso além dos ensaios aplicados ao computador de vazão, os 

dispositivos de medição associados também são ensaiados separadamente quanto ao seu 

desempenho metrológico. Esta abordagem é uma inovação em relação à primeira, pois aqui 

estes medidores de temperatura, pressão e massa específica são ensaiados, não objetivando 

verificar sua influência no valor final de volume convertido, mas sim verificando sua exatidão 

na medição de sua respectiva grandeza.  

Nesta abordagem os ensaios são executados em duas etapas. Na primeira o computador 

de vazão é ensaiado com o uso de simuladores de sinais e sem o uso de dispositivos de 

medição associados. Na etapa seguinte os medidores associados são conectados ao 

computador de vazão (utilizado neste caso apenas como indicador das grandezas destes 

medidores) e com o uso de padrões de ensaios para temperatura (forno seco) e pressão 

(balança de peso morto) estas grandezas são verificadas. Este esquema de montagem pode ser 

visto na Figura 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usado apenas para 
indicação da 

temperatura e pressão 

 

Simulador 
de sinais 

 
1.234 

Computador 
de vazão 

246 

Forno seco Balança de peso 

morto 

Sensor de 
temperatura 
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1.234 

Computador 
de vazão 

Figura 5: Diagrama de montagem de um sistema de ensaio de acordo com a terceira abordagem. 

Fonte: Elaboração própria de acordo com (44). 
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• Dispositivos conversores 

Baseando-se em normas e nos valores representados pelos sinais simulados o 

desempenho do dispositivo conversor é verificado. Para que esta verificação possa 

ocorrer, ensaios devem ser executados em, pelo menos, três pontos distribuídos pela 

da faixa coberta pelas equações apresentadas em normas. Quando estas equações 

divididas em seções, três ensaios em cada seção devem ser executados. 

• Dispositivos de medição associados 

Fazendo-se uso de métodos apropriados, três valores de parâmetros característicos 

do fluido são aplicados ao equipamento: o mínimo, médio e máximo. Com o uso de 

padrões de ensaio, como um forno seco ou uma balança de peso morto, a exatidão dos 

valores de temperatura e pressão indicados pelo computador de vazão é verificada. 

Neste caso, o dispositivo conversor é utilizado para prover a indicação das quantidades 

características medidas. Assim, antes deste ensaio, o dispositivo deve ter suas entradas de 

sinais ensaiadas quanto ao seu correto funcionamento. Os valores representados pelos sinais 

simulados devem ser comparados com os valores indicados pelo computador de vazão, sendo 

os valores simulados tomados como referência. 

Sendo seguida esta abordagem duas possibilidades surgem: 

a) Sensores analógicos terão seus sinais de saída medidos e transformados em 

valores que eles representam por meio de cálculos do computador de vazão. 

Estes valores, advindos de cálculos, são comparados aos valores do método de 

referência, por exemplo, banho seco ou balança de peso morto; 

b) No caso de dispositivos digitais, o valor digital lido da saída do sensor é 

comparado aos valores do método de referência, por exemplo, banho seco ou 

balança de peso morto. 

Assim, o dispositivo calculador tem de ser verificado fazendo uso sinais de entrada 

simulados. Isto é executado por meio da programação dos valores característicos do fluido na 

memória do medidor, o que pode ser facilmente realizado considerando-se que esta função já 

está implementada nos computadores de vazão atualmente presentes no mercado. Os valores 

de referência para as quantidades simuladas são derivados de normas e devem ser comparados 

com os valores calculados pelo dispositivo conversor. Aqui, os valores do volume medido ou 
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volume convertido advindos das entradas simuladas são considerados como referência. O 

mesmo aplica-se às características do fluido. 

2.3.2.1.2.4 A compatibilidade na terceira abordagem 

Em algum momento uma combinação entre o dispositivo calculador e um ou mais 

dispositivos de medição associados deve ser feita, de forma a construir um dispositivo de 

conversão completo. Uma vez que dispositivos calculadores e dispositivos de medição 

associados são testados completamente separados nesta abordagem, sua combinação pode não 

operar de acordo com os requisitos aplicáveis. Assim, esta combinação deve ser examinada. 

No caso de dispositivos de medição associados cujos sinais de comunicação já são bem 

conhecidos e amplamente utilizados pela indústria, como medidores de temperatura a quatro 

fios ou de saída 4 a 20 mA, tal exame pode ser realizado de forma apenas documental.  

Contudo, outros protocolos e formas de comunicação entre o computador de vazão e 

dispositivos de medição associados devem ser submetidos a ensaios para que se demonstre 

que os dados recebidos mantêm-se fieis aos transmitidos. Tais ensaios devem ser executados 

apenas nas condições de referência e apenas em um valor de uma das grandezas 

representativas das características do fluido. Estas outras formas de comunicação incluem, 

mas não se limitam, a: 

a) Todas as formas de comunicação digital; 

b) Sinais de frequência; 

c) Protocolo de comunicação Hart (embora utilize um sinal de 4 a 20 ma, o faz como 

portador de um sinal digital); 

d) Qualquer forma de comunicação sem fio. 

Os ensaios são realizados no computador de vazão de dispositivos de medição 

associados separadamente. No computador de vazão sinais são enviados simulando o medidor 

primário e outros sensores associados. Nas condições de referência três valores (mínimo, 

médio e máximo) da quantidade representada devem ser aplicados ao dispositivo e apenas um 

valor durante os outros ensaios. É importante ressaltar que as indicações do computador de 

vazão devem ser monitoradas constantemente para observar a correta determinação das 

quantidades representadas pelos sinais simulados. 
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Ao comparar a segunda e terceira abordagem, a vantagem desta última reside na 

possibilidade de se ensaiar os dispositivos de medição associados de forma completamente 

separada do dispositivo conversor. Graças a esta completa separação da terceira abordagem, é 

compulsória a definição de requisitos de compatibilidade entre estes dispositivos e o 

computador de vazão no certificado de aprovação do computador de vazão. 

2.3.2.1.3 Relatório de ensaio e certificado de aprovação 

Quando relatórios de ensaios e certificados de aprovação são utilizados no processo de 

aprovação de modelo, informações adicionais a respeito do dispositivo devem ser incluídas. O 

guia recomenda que as seguintes informações devam ser descritas: 

a) A compatibilidade do computador de vazão com outros instrumentos; 

b) Considerações especiais a respeito da verificação inicial; 

c) A necessidade, ou ausência dela, de ensaios de combinações de diferentes 

dispositivos na aprovação de modelo. 

O guia observa que os certificados de aprovação emitidos para dispositivo indicador 

para o dispositivo conversor, dispositivos de medição associados e dispositivos conversores 

devem possuir um conjunto mínimo de informações 

2.3.2.1.3.1 Dispositivo indicador para o dispositivo conversor 

Tal certificado pode ser emitido com base na avaliação de desempenho usando sinais 

simulados para o volume nas condições de medição em cada uma das características do 

fluido. 

O certificado deve conter: 

a) Os sinais simulados ensaiados; 

b) Seu fundo de escala; 

c) Para quais características do fluido eles foram utilizados. 

 

2.3.2.1.3.2 Dispositivos de medição associados 

Um certificado de aprovação para dispositivos de medição associados pode ser 

emitido de acordo com a terceira abordagem, como mencionado pela WELMEC 10.4. O 

certificado deve prover informações a respeito de: 
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a) Compatibilidade ou a necessidade de avaliação da combinação dispositivo 

calculador e dispositivos de medição associados; 

b) Tratativas especiais a respeito da verificação inicial. 

O guia faz uma menção ao fato que sensores de temperatura baseados em resistência, 

se conformes com normas ISO, CEN CENELEC ou OIML R84, não necessitam de 

aprovação. Isto tornaria a aplicação da terceira abordagem desnecessária, levando à aplicação 

automática da primeira abordagem. 

2.3.2.1.3.3 Dispositivos conversores 

Como definido anteriormente no guia, um dispositivo de conversão inclui os 

dispositivos de medição associados. Assim sendo o certificado de aprovação pode ser emitido 

apenas para o conjunto completo. 

Na primeira abordagem isto é evidente, mas com a aplicação da segunda abordagem 

seria útil também definir requisitos de compatibilidade no certificado de aprovação para o 

intercâmbio de dispositivos de medição associados. Isto geraria três tipos de certificados de 

aprovação, um para cada tipo de abordagem. 

2.3.2.1.4 Erros máximos admissíveis 

Os erros máximos admissíveis apresentados a seguir derivam diretamente da OIML 

R117 ou são determinados pela WELMEC 10.4. Como os erros apresentados no guia 

dependem da classe de exatidão, são apresentados apenas os erros correspondentes à classe de 

exatidão 0.3, conforme determinado em 6.1.2.2. Este trabalho sintetizou estes EMAs na 

Tabela 10: 
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Tabela 10: Erros máximos admissíveis apresentados pela WELMEC 10.4. 

Descrição 
1ª abordagem 

(CV com 
DMA) 

2ª abordagem (CV sem 
DMA) 

3ª abordagem (CV e DMA 
separados) 

Determinação do 
volume ou massa 

para sinais simulados 
0,03% 0,03% 0,03% 

Determinação do 
volume ou massa 

com o uso de DMA 
0,10% - - 

Cálculo de conversão 
do volume ou massa 

- 0,03% 0,03% 

Conversão de sinais 
simulados em 

características do 
fluido pelo CV, 

entradas analógicas 

- 

0,18 ºC 
Menor que 1 MPa : 30 kPa 
Entre 1 MPa e 4 MPa : 3 % 
Maior que 4 MPa : 120 kPa 

0,6 kg/m3 

Conversão de sinais 
simulados em 

características do 
fluido pelo CV, 
entradas digitais 

- 

0,30 ºC 

Erros de arredondamento, 
apenas 

Menor que 1 MPa : 50 kPa 
Entre 1 MPa e 4 MPa : 5 % 
Maior que 4 MPa : 200 kPa 

1,0 kg/m3 

DMA, precisão do 
sinal de saída para 

sensores analógicos 
- - 

0,24 ºC 
Menor que 1 MPa : 40 kPa 
Entre 1 MPa e 4 MPa : 4 % 
Maior que 4 MPa : 160 kPa 

0,8 kg/m3 

DMA, precisão do 
sinal de saída para 
sensores digitais 

- - 

0,30 ºC 
Menor que 1 MPa : 50 kPa 
Entre 1 MPa e 4 MPa : 5 % 
Maior que 4 MPa : 200 kPa 

1 kg/m3 
Fonte: Adaptado da WELMEC 10.4. 

 

O guia apresenta os seguintes comentários sobre esta tabela: 

a) EMAs para toda a 3ª abordagem foram adicionados pela WELMEC e não provém 

da OIML R117; 

b) Na 2ª e 3ª abordagens os valores representados pelos sinais simulados são a 

entrada do dispositivo conversor; 

c) No evento da verificação do computador de vazão assume-se a indicação de 

volume como sem erro (2ª e 3ª abordagens); 
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d)  Os itens que tratam da conversão de sinais simulados em características e da 

precisão de DMA provêm da OIML R117. 

 

2.3.2.1.5 Normas aceitáveis para conversão 

Os cálculos presentes nas seguintes normas são aceitáveis para uso em conversão, 

segundo o guia: 

a) ASTM D 1250-80 (2002) Petroleum Measurement Tables (atualmente substituída 

pela API MPMS Chapter 11.3.3 - Miscellaneous Hydrocarbon Product 

Properties—Ethanol Density and Volume Correction Factors) (13); 

b) OIML R22 para álcool. 

 

2.3.2.1.6 Aspectos da verificação inicial 

O guia também propõe procedimentos específicos para a verificação inicial de 

dispositivos conversores de acordo com a primeira, segunda e terceira abordagens. Esta seção 

da WELMEC 10.4 não trata da medição de volume nas condições de medição. 

 

2.3.2.1.6.1 Ensaios, número de pontos e EMA 

A Tabela 11 apresenta os ensaios, número de pontos a ser verificado e o erro máximo 

admissível de acordo com o guia. 
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Tabela 11: Ensaios, número de pontos e EMA para verificação inicial. 

Descrição Número de pontos EMA 
PRIMEIRA ABORDAGEM (Dispositivo conversor e DMA juntos) 

Determinação de volume convertido ou 
massa com base nas características do 

fluido 

2 pontos para cada 
característica do fluido 

0,10% 

SEGUNDA ABORDAGEM (Dispositivo conversor sem DMA) 
Conversão de sinais simulados em 

características do fluido pelo CV, entradas 
analógicas 

2 pontos para cada 
característica do fluido 

De acordo com a Tabela 
10 

Conversão de sinais simulados em 
características do fluido pelo CV, entradas 

digitais 

2 pontos para cada 
característica do fluido 

De acordo com a Tabela 
10 

TERCEIRA ABORDAGEM (Dispositivo conversor e DMA ensaiados separadamente) 
DMA analógicos 

Conversão de sinais simulados em 
características do fluido pelo CV, entradas 

analógicas 

2 pontos para cada 
característica do fluido 

De acordo com a Tabela 
10 

DMA, precisão do sinal de saída para 
sensores analógicos 

2 pontos para cada 
característica do fluido 

De acordo com a Tabela 
10 

Indicação das características do fluido pelo 
CV 

2 pontos para cada 
característica do fluido 

0,30 ºC 
Menor que 1 MPa : 50 

kPa 
Entre 1 MPa e 4 MPa : 5 

% 
Maior que 4 MPa : 200 

kPa 

1,0 kg/m3 

DMA digitais 
DMA, precisão do sinal de saída para 

sensores digitais 
2 pontos para cada 

característica do fluido 
De acordo com a Tabela 

10 
Fonte: Adaptado da WELMEC 10.4. 

 

As características do fluido citadas incluem, mas não se limitam à temperatura, pressão 

e massa específica. Os dois pontos de ensaio recomendados na Tabela 11 são os valores 

mínimos e máximos das características. Assim os ensaios são executados em todas as 

combinações de mínimo e máximo de cada uma das características. 

No caso da terceira abordagem, se os DMA são calibrados, os ensaios recomendados 

são dispensáveis. Nesta hipótese deve ser verificado o seguinte: 

a) Se calibração é rastreável a padrões internacionais e; 

b) Se, de acordo com o certificado de calibração, os EMA são obedecidos. 
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Adicionalmente, no ato da verificação inicial a compatibilidade dos dispositivos (CV, 

DMA, dispositivo indicador) deve ser averiguada de acordo com o exposto pelo certificado de 

aprovação. Após a aprovação nesta etapa do controle metrológico o instrumento deve ser 

selado nos pontos indicados pelo certificado de aprovação. 

2.3.2.1.7 Valores de referência 

Em seus anexos explicativos a WELMEC 10.4 define quais valores devem ser tomados 

como referência para o cálculo do EMA aplicáveis a cada um dos ensaios. Estes valores são 

apresentados na Tabela 12. 

Tabela 12: Valores de referência para determinação do EMA. 

Abordagem Ensaio Valor de referência 

1ª 

Determinação do volume 
Volume representado pelo sinal simulado 

alimentado ao CV 

Volume não convertido 
Volume nas condições de medição 

indicado pelo CV 

Características do fluido 
Equipamento de referência (forno seco, 

balança de peso morto, etc) 

2ª 

Determinação do volume 
Volume representado pelo sinal simulado 

alimentado ao CV 

Características do fluido 
Valor representado pelo sinal simulado 

alimentado ao CV 

Cálculo de conversão 

• Valor representado pelos sinais 
simulados das características do fluido 

• Volume nas condições de medição 
indicado pelo CV 

• Cálculos executados conforme normas  

3ª 

Sinais de saída de DMA analógicos 
Equipamento de referência (forno seco, 

balança de peso morto, etc) 

Sinais de saída de DMA digitais 
Equipamento de referência (forno seco, 

balança de peso morto, etc) 
Conversão de sinais simulados em 

dispositivos analógicos 
Valor representado pelo sinal simulado 

alimentado ao CV 

Cálculo de conversão 

• Valor representado pelos sinais 
simulados das características do fluido 

• Volume nas condições de medição 
indicado pelo CV 

• Cálculos executados conforme normas  
Fonte: Elaboração própria com base na WELMEC 10.4. 

 

É importante lembrar que para efeitos deste trabalho “características do fluido” são 

quaisquer grandezas que possam descrever o estado do fluido, seja em termos de temperatura, 



51 
 

 
 

pressão, composição, etc. Esta tabela recebe importância ímpar se for considerada sua 

necessidade para calcular os EMAs de forma a se verificar a adequação de dispositivos 

calculadores ao regulamento.  

2.3.2.1.8 Análise 

O guia WELMEC 10.4 é apresentado como um trabalho complementar a OIML R117. 

Inicialmente desenvolvido pela WELMEC de forma a responder preocupações que surgiram 

nas mais diversas entidades que tentaram aplicar a OIML R117. Assim este documento 

funciona como um guia para esta aplicação em dispositivos conversores.  

Em adição às abordagens apresentadas pela OIML R117, sugere uma terceira 

abordagem, o que permite uma aplicação mais flexível deste guia de acordo com a montagem 

do dispositivo conversor e seus DMA, conforme estipulado pelo fabricante. Além desta 

terceira abordagem o guia também apresenta o que pode ser considerado uma das maiores 

omissões da OIML R117 para ensaios de CV: detalhamento completo para ensaios deste 

dispositivo com números de pontos a serem verificados em cada ensaio, ensaios a serem 

realizados de acordo com abordagem e valores de referência para cálculo dos EMA. 

Embora ao longo do documento o termo “características do fluido” esteja associado à 

temperatura, pressão, massa específica e, até mesmo, composição do fluido, para efeito deste 

trabalho também pode-se associá-lo ao grau alcoolimétrico (21). Adicionalmente são 

apresentados EMA aplicáveis a cada uma das abordagens, sendo esta uma compilação do que 

já foi apresentado pela OIML R117 com sugestões propostas pela WELMEC 10.4. 

São recomendadas normas representativas de padrões matemáticos para vários fluidos, 

com destaque para a OIML R22 para álcool. Em seguida são sugeridos aspectos específicos 

relativos à verificação inicial, algo que a OIML R117 não apresenta.  Estes aspectos tratam do 

número de pontos verificados, EMA de acordo com o ensaio e a abordagem, informações a 

serem observadas para a aceitação de certificados de calibração e pontos de lacração. 

Adicionalmente o guia apresenta ensaios e EMA exclusivos a DMA, assim como uma nova 

abordagem que trata exclusivamente da avaliação destes dispositivos, o que sana das omissões 

da recomendação da OIML.  

Por último o guia apresenta os valores de referência a serem utilizados para a 

determinação dos erros máximos admissíveis para cada um dos ensaios das três abordagens. 
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Estas informações, sintetizadas neste trabalho por meio da Tabela 12, são imprescindíveis 

para o correto cálculo dos EMA e que foram omitidas na OIML R117.  

Com a apresentação destes valores de referência a WELMEC 10.4 pode ser considerada 

um completo guia de ensaio para a implantação da OIML R117 em computadores de vazão. 

Contudo, ele se dirige para utilização apenas em sistemas de medição completos. Também é 

importante notar que o guia não apresenta qualquer requisito técnico, seja construtivo ou 

relativo à trilha de auditoria. 

2.3.3  ABNT 

A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) é a figura jurídica responsável 

pelo processo de normatização técnico nacional. Ela recebeu tal outorga por meio de ato legal 

publicado pelo CONMETRO (22), o que, apesar do caráter privado, só foi possível devido ao 

objetivo sem fins lucrativos da organização. 

A ABNT também é sócio fundador da International Organization for Standardization 

(Organização Internacional de Normalização - ISO), da Comisión Panamericana de Normas 

Técnicas (Comissão Pan-Americana de Normas Técnicas - Copant) e da Asociación Mercosur 

de Normalización (Associação Mercosul de Normalização - AMN) além de membro da 

International Electrotechnical Commission (Comissão Eletrotécnica Internacional - IEC) 

(23).  

As normas publicadas por esta organização são, originalmente, desenvolvidas por 

Comissões de Estudo conjuntamente com representantes dos setores envolvidos.  

2.3.3.1 ABNT NBR 16020:2011 - Medição eletrônica de líquidos — Computadores 

de Vazão 

2.3.3.1.1 Introdução 

A intenção desde norma é definir requisitos para o uso de sistemas de medição de 

líquidos, como petróleo, seus derivados e biocombustíveis (incluídos aqui etanol e biodiesel). 

Como requisitos para a aplicação desta norma têm-se: 

a) Vazões devem ser medidas na base volumétrica ou mássica, a base energética não é 

tratada; 

b) Apenas líquidos abaixo da pressão crítica são tratados; 
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c) Os sistemas tratados devem ser compostos por medidores de vazão que tenham sido 

alvo de normatização; 

d) Deve possuir um sistema eletrônico do tipo computador de vazão, PLC , SCADA, 

ou similar. 

A norma objetiva apresentar as recomendações para as melhores práticas do processo 

de medição, sempre se utilizando a base normativa mais recente. Contudo a mesma 

recomenda a consulta prévia à existência regulamentação técnica e legal para cada tipo de 

instrumento, lembrando que regulamentos legais tem prioridade sobre normas. 

Em suas definições, a ABNT NBR 16020 trata computador de vazão como o elemento 

eletrônico de um sistema de medição responsável pelas funções de cálculo, aquisição, 

armazenamento comunicação de dados, operação e, até mesmo, sua automatização. 

Adicionalmente, o registro de auditoria é dito como sendo o registro de um sistema de 

medição contendo medições, registros de verificações, especificações de medidores, 

constantes, horário de quaisquer alterações nestes parâmetros que possam influenciar a 

medição e, quando possível, a identificação de quem o alterou. Também devem estar 

incluídos no registro de auditoria toda a documentação necessária para a auditoria e a geração 

de relatórios. 

2.3.3.1.2 Composição de um sistema de medição de líquidos 

A NBR 16020 descreve as características de cada um dos componentes de um sistema 

de medição, além de apresentar recomendações a cerca deles. Isto pode ser visto na Tabela 

13. 
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Tabela 13: Composição de um sistema de medição e outras recomendações. 

Elemento do Sistema Características Recomendações 

Elemento Primário 
Converte a vazão do fluido em 

sinais mensuráveis 
Deve ser configurado para saída 

em pulsos 

Elemento Secundário 

Converte a pressão manométrica, 
temperatura, massa específica e 
outros em sinais mensuráveis 

padronizados 

Deve produzir um sinal de saída do 
tipo analógico, digital, frequência, 
ou dados transmitidos via rede de 

comunicação 

Elemento Terciário 
(Computador de vazão) 

Recebe informações dos elementos 
primário e secundário e executa 

algoritmos de cálculo de vazões e 
sua devida conversão para as 

condições de base 

Algoritmos e procedimentos de 
medição devem estar armazenados 

em memória não editável 

Fonte: Elaboração própria com base na ABNT NBR 16020. 
 

Mais recomendações foram feitas a respeito dos parâmetros de configuração presentes 

no elemento terciário:  

a) Devem ser editáveis; 

b) Devem possuir recursos de rastreabilidade; 

c) Devem ser protegidos por registros de auditoria; 

d) O computador de vazão deve estar apto a gerar relatórios. 

A norma também discorre sobre aspectos da instalação dos elementos. O elemento 

primário e secundário deve ser instalado no local de operação do sistema, enquanto que o 

computador de vazão pode ser instalado local ou remotamente. A saída de dados do 

dispositivo calculador também deve atender a requisitos de auditoria, como geração de 

relatórios e segurança dos dados medidos. 

2.3.3.1.3 Equações básicas para o cálculo de vazão 

Neste capítulo a norma discorre sobre equações que devem ser utilizadas para conversão 

da vazão e volumes das condições de medição para as condições de base em sistemas de 

medição. Estas equações devem ser programadas nos computadores de vazão que forem 

utilizados nestes sistemas. As equações específicas que tratam da modelagem matemática dos 

fluidos medidos devem provir das últimas versões das normas a serem utilizadas. 

Na Tabela 14 temos os símbolos utilizados nas equações e seu significado e na Tabela 

15 temas as equações utilizadas. 
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Tabela 14: Símbolos utilizados nas equações da ABNT 16020. 

Símbolo Quantidade representada Unidade 

Q Vazão volumétrica bruta na condição de operação m³/h 

Qb Vazão volumétrica na condição base (20 ºC e 101 325 Pa) m³/h 

MF 
Número adimensional obtido pela divisão do volume de líquido que 

passou através do padrão de calibração (convertido para a condição de 
base) pelo volume indicado pelo medidor na condição de base 

- 

CTL 
Fator que converte volume ou massa específica da condição de operação 

para a condição de base, em função da diferença de temperatura do 
líquido 

- 

CPL 
Fator que converte volume ou massa específica da condição de operação 
para a condição de base, em função da diferença de pressão do líquido 

- 

QM Vazão mássica kg/h 

ρ Massa específica em condição de operação kg/m³ 

ρb Massa específica na condição de base (20 oC e 101 325 Pa) kg/m³ 

P Pressão manométrica do líquido kPa 

Pe 
Pressão manométrica de equilíbrio (saturação) do líquido na temperatura 

de operação 
kPa 

F Fator de compressibilidade do fluido (obtido por norma específica) kPa-1 

ρ (T,Pb) Massa específica na temperatura de operação e pressão de base kg/m³ 

ρ (Tb,Pb) Massa específica na temperatura de base e pressão de base kg/m³ 

Fonte: Adaptado da ABNT NBR 16020. 
 

Tabela 15: Equações apresentadas pela NBR 16020. 

Nome Fórmula Observação 

Eq. básica QCPLCTLMFQb ×××=  - 

Eq. básica para massa 
específica determinada 

ρ
ρ

××= Q
MF

Q
b

b  
Utilizada quando a massa específica 

for determinada por exame 
laboratorial 

Eq. básica para vazões 
em base mássica b

M

b

Q
MFQ

ρ
×=  

Utilizada para converter a vazão da 
base mássica (kg/h) para volumétrica 

(m³/h) 

Fator de conversão 
devido à pressão ( ) FPP

CPL
e ×−−

=
1

1
 Normalmente calculado com a ajuda 

de computadores de vazão 

Fator de conversão 
devido à temperatura ),(

),(

PbTb

PbT
CTL

ρ

ρ
=  Normalmente calculado com a ajuda 

de computadores de vazão 

Fonte: Adaptado da ABNT NBR 16020. 
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Adicionalmente alguns comentários podem ser citados; 

a) A equação básica fornece a vazão volumétrica nas condições de base utilizando-se 

os fatores CPL e CTL, que podem ser determinados com o uso de normas 

específicas para o fluido medido ou por meio das massas específicas medidas; 

b) Caso não haja normas aplicáveis ao fluido medido ou as massas específicas tenham 

sido determinadas por exames laboratoriais ou com a ajuda de densímetros de linha 

deve-se fazer uso da “Eq. básica para massa específica determinada”; 

c) No evento da utilização de um densímetro de linha para determinação da massa 

específica, a mesma deve ser convertida da condição de medição para a condição de 

base por um dispositivo calculador. Porém isto apenas é possível quando o fluido 

possui modelagem matemática normatizada (Ex. OIML R22 para etanol); 

d) A compressibilidade do fluido (F) usada no cálculo do fator CPL só pode ser 

encontrada com o conhecimento prévio da pressão, temperatura e massa específica 

do fluido nas condições de operação, além do uso do algoritmo de cálculo presente 

em norma; 

e) Caso não haja normas aplicáveis ao fluido medido o fator CTL pode ser obtido com 

o uso de computadores de vazão. 

f) O fator do medidor (MF) deve ser, previamente a medição, configurado no 

dispositivo calculador, seja ele valor único ou tabela de valores. Isto é de essencial 

importância se o computador de vazão for utilizado no trabalho de calibração com o 

uso de provador volumétrico. 

 

2.3.3.1.4 Equações básicas para a medição de biocombustível 

A medição de etanol (aqui tratado ainda como álcool) e biodiesel possui item de 

destaque dentro da norma. Aqui são apresentadas recomendações quanto ao uso de normas 

específicas para a medição destes fluidos e outras recomendações. Contudo independente do 

fluido medido a equação aplicada é a equação básica apresentada no item anterior. 

O resumo destas recomendações é apresentado na Tabela 16. 
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Tabela 16: Recomendações para a medição de biocombustíveis 

Fluido 
Norma para cálculo de 
volumes convertidos 

Observações 

Álcool ABNT NBR 5992 
Quando a pressão medida não ultrapassar 5 bar, a 

conversão com base, apenas, na temperatura é aceita 

Biodiesel ABNT NBR 15512 - 

Fonte: Elaboração própria com base na ABNT NBR 16020. 
 

A NBR 16020 lembra que a base normativa nacional não se sobrepõe à legislação, mas 

sim se submete. Isso implica na necessária pesquisa prévia da legislação vigente a respeito da 

medição destes fluidos. Também é afirmado pela norma que estas normas recomendadas para 

o cálculo de volumes convertidos informam apenas o fator CTL. Isso quer dizer que realizam 

a conversão apenas devido à influência da temperatura, logo o efeito da pressão na medição 

destes fluidos não é computado. 

2.3.3.1.5 Registro de dados e sua disponibilidade 

Neste capítulo da norma são estipulados os dados necessários e em que quantidade 

devem ser coletados e armazenados para que seja possível a posterior apuração dos volumes 

medidos pelo elemento primário sua totalização. Aqui é definido que este cálculo de vazão, 

totalização dos volumes medidos, assim como outras variáveis podem ser realizadas local ou 

de forma remota. Cabe as partes envolvidas na transação definir os principais elementos 

relativos à coleta de dados: 

a) Se a base temporal para o recolhimento dos valores transferidos será horária, diária 

ou mesmo mensal; 

b) Quais variáveis metrologicamente relevantes serão armazenadas; 

c) Se haverá verificação dos cálculos de vazão executados após a finalização da 

medição. 

Além do histórico da leitura devem ser disponibilizados o registro de todas as 

configurações de medição presentes no computador de vazão e o registro de auditoria. 

Importante ressaltar que, segundo a norma estes dados devem ser disponibilizados pelo 

computador de vazão em arquivo separado, não apenas sendo informado em sua tela. A esse 

conjunto de histórico de medição, registro de configuração e registro de auditoria dá-se o 

nome de relatório de medição. 
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Em relação ao tempo de tomada de sinal de saída do medidor de vazão a ser executado 

pelo computador de vazão, a norma recomenda que não ultrapasse 1 segundo. Durante este 

período cabe ao computador de vazão: 

a) Realizar a leitura dos elementos primário e secundários; 

b) Calcular sua média ponderada; 

c) Realizar o cálculo do fator combinado de conversão para o período; 

d) Calcular o volume nas condições de base que escoou pelo medidor primário neste 

período. 

O cálculo do volume nas condições de base escoado durante o período de medição é 

calculado de acordo com a equação a seguir.  

)(
1

MFVCFVV mcp

n

mcp

mcpb ××= ∑
=

 

Equação de cálculo para a massa específica da mistura água etanol. 

Na qual: 

Vb = Volume nas condições de base escoado durante o período de medição em m³; 

mcp = Intervalo de cálculo;  

Vmcp = volume efetivo medido na condição de processo para cada intervalo de cálculo 

em m³; 

n = último intervalo principal de cálculo dentro da transação; 

VCFmcp = fator combinado de conversão no intervalo principal de cálculo; 

O fator combinado VCFmcp é calculado a partir do produto dos fatores CTL (devido à 

influência da temperatura) e CPL (devido à influência da pressão). Estes fatores são 

calculados de acordo com variáveis de natureza dinâmica, como temperatura e pressão que 

também devem ser lidas a cada 1 segundo. Mesmo com o cessar completo da vazão estas 

variáveis ainda são medidas e computadas, a volume totalizado deve, contudo, permanecer 

inalterado. 
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2.3.3.1.6 Registro de auditoria e sua disponibilidade 

O dispositivo calculador deve possuir capacidade de fornecer um registro de auditoria 

contendo todas as informações necessárias a posterior auditoria dos volumes totalizados. A 

norma recomenda que este registro contenha: 

a) Registro de volumes totalizados para cada transação; 

b) Registro da configuração completa do computador de vazão; 

c) Registro de eventos (inclui, mas não se limita, à configurações alteradas pelo 

usuário); 

d) Registro de alarmes; 

e) Volumes convertidos pelo dispositivo. 

Estas informações devem ser mantidas em papel ou arquivo eletrônico, mas para tal o 

computador de vazão deve fornecê-las em arquivo em separado ou possuir capacidade de 

impressão. O registro de auditoria deve conter todas as variáveis metrologicamente relevantes 

de forma a permitir a apuração da medição. O registro histórico dos volumes medidos deve 

ser mantido principalmente devido a necessidade de encerramento do período de medição, 

mas também de forma a fornecer subsídios para ajuste e monitoramento do sistema de 

medição e estimar os volumes escoados em caso de mau funcionamento do sistema. Caso o 

registro de auditoria contenha erros sua correção, não pode ser realizada diretamente na 

memória do computador de vazão, apenas no arquivo exportado pelo dispositivo. 

A respeito do registro de configuração, a norma estipula que possua todas as 

informações necessárias para auditar os volumes medidos numa transação. Ele deve possuir 

todos os parâmetros programáveis pelo usuário que tenham sido utilizados no cálculo da 

medição do fluido. Em geral, estes dados se referem à calibração dos elementos primário e 

secundário e a caracterização do fluido e do sistema. No caso do elemento primário, a norma 

recomenda que as seguintes informações constem do registro: 

a) Identificador e/ou número de série do medidor; 

b) Fator do medidor (MF); 

c) Temperatura de base; 

d) Pressão de equilíbrio do fluido; 

e) Pressão de base; 

f) Fator K do medidor; 
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g) Identificação de pontos (terminais) de entrada e saída; 

h) Unidades de engenharia; 

i) Data e hora da impressão do registro de configuração; 

j) Diâmetro interno do medidor; 

k) Informações de faixa/zero, banda morta e erro sistemático utilizado (offset); 

l) Limites de alarme alto e baixo; 

m) Alarme para valores medidos fora da faixa; 

n) Número de revisão do programa aplicativo de medição; 

o) Identificador do algoritmo (ex.: padrão usado para o cálculo do CTL e CPL) 

p) Coeficiente de expansão térmica do medidor; 

q) Valores padrão para qualquer entrada de variável de processo em caso de falha 

(ex.: temperatura, pressão, massa específica, etc.). 

Adicionalmente, caso mais de um algoritmo de cálculo seja utilizado para os cálculos de 

conversão, esta informação deve ser mencionada no registro, assim como o critério de seleção 

para sua utilização. 

O aspecto da visualização dos dados também é tratado pela norma. É tida como 

obrigatória, pela NBR 16020, a visualização dos parâmetros do sistema de medição de 

fluidos, seja por um dispositivo visualizador local, um dispositivo portátil para visualização e 

configuração, uma impressão local ou mesmo um dispositivo visualizador remoto. O objetivo 

desta visualização é verificar o funcionamento do sistema e seu estado atual. Nesta 

visualização devem ser observadas as variáveis do processo, a totalização de pulsos 

transmitidos pelo elemento primário, uma lista de alarmes emitidos e a totalização do volume 

de fluido. 

O registro de eventos também é abordado. Este registro deve conter informações 

auditáveis em que se registrem exceções e mudanças em parâmetros metrologicamente 

relevantes. Para efeito de auditorias também devem ser incluída no registro a totalização dos 

volumes medidos pelo sistema. 

O registro de alarmes é definido pela norma como o responsável apontar: 

a) Alarmes do sistema; 

b) Alarmes previamente definidos pelo usuário; 

c) Variáveis (temperatura, pressão, etc) que tenham ocorrido fora da faixa. 
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Além do observado acima, também deve ser registrado uma descrição sucinta de cada 

alarme, assim como o dia e hora em que estes surgiram. O objetivo aqui é prover ao usuário 

do sistema subsídios sobre o processo e possíveis falhas de equipamentos. 

2.3.3.1.7 Verificação do dispositivo calculador 

No que tange os cuidados com o computador de vazão, a norma recomenda a 

verificação periódica das entradas de sinais deste dispositivo. Estas entradas de sinais 

incluem, mas não se limitam, aos conversores analógico/digital, entradas de sinais de 

frequência e entradas de sinais digitais. A verificação das saídas de sinais também é 

recomendada nos mesmos moldes. 

Neste capítulo, a verificação é descrita como o processo pelo qual os parâmetros de 

padrões de trabalho são comparados com os indicados pelo dispositivo calculador. Este 

processo confirma se o dispositivo está trabalhando dentro dos limites toleráveis ou requer 

algum ajuste. As verificações devem acontecer de forma periódica por meio do uso de 

padrões de trabalho que sejam pelo menos um nível superior na cadeia metrológica de 

rastreabilidade. Esta periodicidade deve estar de acordo com o quão crítico é o processo 

medido.  

A incerteza dos padrões deve ser pelo menos metade do valor limite esperado para 

medição do computador de vazão. Estes padrões são utilizados para o ajuste das entradas do 

computador de vazão. Fontes rastreadas são utilizadas para inserir sinais conhecidos em pelo 

menos três pontos (mínimo, médio e máximo) da faixa de trabalho do dispositivo. 

Qualquer barreira entre os elementos primário e secundário e o dispositivo conversor 

pode aumentar a incerteza da medição, logo não recomendado pela norma o uso de 

condicionadores de sinal ou qualquer outro elemento desta natureza. 

Embora a norma apresente procedimentos para ensaios de verificação dos elementos do 

sistema de medição de fluidos, estes não englobam o computador de vazão. A única exceção 

são os procedimentos presentes para a verificação do funcionamento das entradas de pulso do 

dispositivo. O procedimento indicado é o seguinte: 

a) Desconectar o computador de vazão do sistema de medição; 

b) Configurá-lo para exibir a frequência do sinal de entrada; 
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c) Introduzir um sinal de frequência com o uso de um gerador de frequências 

rastreado;  

d) A frequência exibida pelo computador de vazão deve ser igual à frequência 

introduzida pelo gerador de sinais (EMA = 0%) 

Caso não seja possível exibir a frequência do sinal de entrada no dispositivo calculador 

pode-se optar pela visualização do totalizador de volume ou pulsos. O valor exibido deve ser 

dividido pelo tempo total do ensaio e comparado com a frequência informada pelo gerador de 

sinais. 

Os cálculos executados pelo dispositivo conversor também são verificados. O objetivo 

aqui é averiguar a integridade do dispositivo e seu software, assim como de sua configuração. 

Pelo menos os seguintes dados são verificados: 

a) Cálculos de vazão; 

b) Totalizadores; 

c) Conversões de volumes; 

d) Correções. 

 

2.3.3.1.8 Proteção de acesso e dados 

Toda a regulamentação legal e obrigações contratuais devem ser seguidas no tocante ao 

acesso ao computador de vazão. Desta forma, apenas os responsáveis pelo sistema de medição 

podem ter acesso à alteração de parâmetros configurados no computador de vazão. Isto pode 

ser obtido por meio da disponibilização de um sistema de senha de acesso pelo dispositivo. 

Estas senhas devem possuir hierarquia, de forma que cada usuário só possua o poder de 

visualizar e alterar os dados sob sua responsabilidade. 

Qualquer alteração nos parâmetros metrologicamente relevantes deve fazer parte do 

registro de auditoria. Isto deve ser feito por meio do registro do valor do parâmetro antes e 

após a alteração, data e hora da alteração e o usuário responsável por ela. Repetidas alterações 

em um mesmo parâmetro devem ser registradas separadamente, sem sobreposição da 

informação original. 

Os algoritmos utilizados para o cálculo da vazão devem estar protegidos de qualquer 

edição intencional ou não pelo usuário. Atualizações de software devem ser realizadas apenas 
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pelo fabricante do instrumento se, e somente se, forem compatíveis com a legislação local. O 

algoritmo de cálculo e as configurações do dispositivo calculador devem ser armazenados em 

partes diferentes da memória. Estas atualizações de software obrigam a uma revalidação dos 

cálculos através de novo processo de verificação. 

Para que os requisitos anteriores sejam cumpridos o dispositivo deve possuir uma fonte 

de alimentação segura ou memória não volátil para que suas configurações e dados sejam 

mantidos em caso de interrupção de sua alimentação. Falhas na alimentação devem constar no 

registro de eventos. 

2.3.3.1.9 Análise 

Focando-se nos requisitos da ABNT NBR 16020:2011 aplicáveis exclusivamente a 

computadores de vazão, pode ser observado como esta norma fornece subsídios bem mais 

robustos do que, por exemplo, a WELMEC 10.4. Isto se deve ao fato da NBR 16020 

recomendar normas para cálculo da conversão de volume de fluidos e equações a serem 

utilizadas nos cálculos de vazão. Este item está ausente na WELMEC 10.4, que se dispõe a 

complementar a OIML R117. 

É notável também a presença de seções específicas sobre algoritmos de cálculo para a 

medição de biocombustíveis. Embora a OIML R117 e a WELMEC 10.4 já recomendem um 

documento para conversão de volumes de etanol (OIML R22) a NBR 16020 vai além e 

recomenda, além de uma norma para a conversão de etanol (ABNT NBR 5992), norma para 

medição de biodiesel (ABNT NBR 15512). 

No que diz respeito aos registros de auditoria, configuração e alarme, a NBR 16020 

inova ao demandar ao computador de vazão que estes registros sejam produzidos em arquivos 

separados e exportáveis pelo dispositivo. São citados também requisitos para o 

armazenamento destes dados e proteção de seu acesso. Também inédita é a definição da 

frequência de leitura dos elementos primário e secundário em 1 segundo. 

Os requisitos aplicáveis ao conteúdo dos registros de auditoria, configuração e alarme 

são estipulados, bem como a forma de visualização destes dados e da totalização de volume 

do dispositivo calculador, o que também não foi abordado pela OIML R117 ou pela 

WELMEC 10.4.  
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A verificação do dispositivo calculador é abordada é apresentada de forma mais 

resumida se comparada à WELMEC 10.4, pois limita-se a ensaiar a entrada de pulsos e 

validar os cálculos do dispositivo calculador, ignorando as entradas de sinais analógicos e 

digitais abordada pela WELMEC 10.4. 

A NBR 16020 também apresenta uma tabela com EMA para a indicação de 

temperatura, pressão, massa específica, fator de conversão de volume e contagem de pulsos.  

Este ponto foi abordado pela OIML R117 e, posteriormente, expandido pela WELMEC 10.4. 

Não foram mencionados procedimentos de ensaio específicos para cada tipo de abordagem 

(primeira, segunda e terceira), que nem ao menos são apresentadas pela norma, limitando-se a 

apresentar um procedimento único para qualquer tipo de montagem do computador de vazão. 

 

2.3.3.2 ABNT NBR 5992:2008 – Álcool etílico e suas misturas com água – 

Determinação de massa específica e do teor alcoólico – Método do densímetro de vidro 

2.3.3.2.1 Introdução 

O objetivo desta norma é detalhar o funcionamento do método do densímetro de vidro 

para a determinação da massa específica e do teor alcoólico do etanol em qualquer mistura 

com água. Além do detalhamento é informado o aparato necessário ao ensaio e o 

procedimento recomendado. É parte integrante desta norma software desenvolvido para o 

cálculo da massa específica. 

2.3.3.2.2 Aparelhos necessários 

Os seguintes dispositivos são utilizados para a determinação da massa específica do 

etanol: 

a) Proveta de vidro sem escala, conforme Figura 6; 

b) Densímetro de vidro; 

c) Termômetro de vidro. 
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 Neste diagrama, a distância mínima (D) entre a borda lateral da proveta e o densímetro 

deve ser de 12,5 mm e a altura mínima (H) que o dispositivo deve estar do fundo da proveta é 

de 25 mm. 

 A norma também recomenda que o densímetro e a termômetro estejam calibrados e de 

acordo com sua regulamentação metrológica vigente, respectivamente a Portaria Inmetro nº 

201, de 21 de agosto de 2000, e a Portaria Inmetro nº 245, de 17 de outubro de 2000. Contudo 

a NBR 5992 não especifica se estes instrumentos devem ter sido previamente aprovados pelo 

Inmetro.  

2.3.3.2.3 Procedimento 

Neste item são descritos os procedimentos para determinação da massa específica na 

seguinte ordem: 

a) Realizar a limpeza dos itens laboratoriais descritos anteriormente; 

D 

H 

Densímetro 

Proveta 

Figura 6: Diagrama dimensional da proveta de vidro de 
acordo com a ABNT NBR 5002. 

Fonte: Elaboração própria de acordo com (12). 
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b) Acondicionar a proveta com a amostra de etanol em superfície plana e livre de 

vibrações e correntes de ar; 

c) Introduzir o termômetro na proveta com o uso de armação especial de forma que 

as paredes da proveta não sejam tocadas por ele e registrar a temperatura após 

estabilização; 

d) Introduzir o densímetro na proveta com leve agitação para que atinja o equilíbrio 

rapidamente; 

e) Com o equilíbrio atingido realizar a leitura do densímetro na intercessão do mesmo 

com a superfície do líquido. Registrar os valores da massa específica e da 

temperatura inicial e final. 

Caso a diferença entre as temperaturas inicial e final seja superior a 0,5 ºC a norma 

recomenda a repetição do procedimento. 

2.3.3.2.4 Procedimento para obtenção de resultados 

De posse do valor da massa específica lida e com a ajuda do software “Programa de 

tabelas Alcoolométricas” fornecido pode-se calcular a massa específica a 20 ºC. Com este 

último valor obtém-se, também com a ajuda do software, o teor alcoólico em ºINPM e ºGP da 

mistura como mostrado na Figura 7. Os valores da massa específica a 20 ºC e teor alcoólico 

devem ser expressos com uma casa decimal. 

 

 

 

Figura 7: Diagrama exemplificador da ordem de obtenção da massa específica a 20 ºC e do teor alcoólico de 
acordo com a ABNT NBR 5002. 

Fonte: Elaboração própria de acordo com a NBR 5992. 

A precisão do método também é abordada pela NBR 5992. É informado que, seguidas 

todas as prescrições desta norma, dois resultados de ensaios consecutivos não devem diferir 

em mais que 0,2 ºINPM a 20 ºC caso sejam utilizados o mesmo operador (repetibilidade), 

equipamento, condições constantes de operação e materiais idênticos. Caso sejam utilizados 

Obter massa específica 
lida de acordo com o 

procedimento

Calcular massa 
específica a 20 

ºC

Calcular teor 
alcoólico em 

ºINPM

Calcular teor 
alcoólico em 

ºGL

Obtido 

experimentalmente 
Obtido via software 
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diferentes operadores, laboratórios, porém amostras de material idêntico os ensaios não 

devem diferir em mais que 0,3 ºINPM a 20 ºC (reprodutibilidade). 

 

2.3.3.2.5 Equação para expressão dos resultados 

A norma apresenta a equação a seguir para expressão da massa específica. Esta 

equação deriva do modelo de Bettin e Spieweck (24) e é válida para a faixa de temperatura de 

-20 ºC até 40 ºC. 

�� � �� ����	 � ���100 � 0,5�
� ��!

�"!
��#$	 � %& � 20'� ���(),�	 � ���100 � 0,5�

�
� %& � 20')

*+

�"�

,

)"�

-

�"�
 

Equação para expressão da massa específica da mistura água etanol. 

Onde: 

ME é a massa específica do etanol, em quilogramas por metro cúbico (kg/m³); 

GM é o grau alcoólico, em porcentagem mássica (kg de etanol/100 kg de álcool); 

t é a temperatura da amostra de etanol, em graus Celsius (ºC); 

n = 5 

m1 = 11 

m2 = 10 

m3 = 9 

m4 = 4 

m5 = 2 

As constantes A, B e C são definidas na Tabela 17. 
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Tabela 17: Tabela dos coeficientes Ak, Bk e C1,k. 

k 
Ak 

kg/m³ 

Bk 

kg/(m³· ºCk) 

C1,k 

kg/(m³·ºC) 

C2,k 

kg/(m³·ºC²) 

C3,k 

kg/(m³·ºC³) 

C4,k 

kg/(m³·ºC4) 

C5,k 

kg/(m³·ºC5) 

1 913,76673 - 0,7943755 
- 

0,39158709 

- 

0,000120832 

- 3,86832 E-

05 

- 5,60249E-

07 

- 1,44417E-

08 

2 
- 

221,75948 

- 

0,001216841 
1,1518337 

- 

0,005746625 

- 

0,000209114 

- 1,26492E-

06 

1,34705E-08 

3 - 59,61786 3,50178E-06 - 5,0416999 0,12030894 0,002671389 3,4864E-06  

4 146,82019 177094 E-07 13,381608 - 0,23519694 0,004104205 
- 1,51687E-

06 

 

5 - 566,5175 
- 3,41388 E-

09 
4,5899913 - 1,0362738 

- 

0,049364385 

  

6 621,18006 
- 9,98802 E-

011 
- 118,21 2,1804505 

- 

0,017952946 

  

7 3782,4439  190,5402 4,2763108 0,29012506   

8 
- 

9745,3133 
 339,81954 - 6,8624848 0,023001712 

  

9 
- 

9573,4653 
 - 900,32344 - 6,9384031 - 0,54150139 

  

10 32677,808  1285,9318 7,4460428    

11 8763,7383       

12 
- 

39026,437 
    

  

Fonte: Adaptado da ABNT NBR 5992:2008. 

 

O grau alcoólico da mistura água e etanol a 20 ºC (ME20ºC) e o fator de conversão do 

volume (FCV) do etanol em função da temperatura podem ser calculados pelas equações a 

seguir: 
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�1 � �� ���!2°4789,23 

Equação para expressão do grau alcoolimétrico da mistura água etanol. 

8(1 � ��!2°4��9):; � %1 � 0,000036 � %& � 20'' 

Equação para expressão do fator de conversão do volume. 

Onde: 

GV é o grau alcoólico em porcentagem por volume (L de etanol/100 L de mistura álcool 

e água); 

GM é o grau alcoólico em porcentagem em massa (kg de etanol/100 kg de mistura 

álcool e água); 

ME20ºC é massa específica do etanol a 20 ºC, em quilogramas por metro cúbico (kg/m³); 

MElida é a massa específica do etanol na temperatura de medição, em quilogramas por 

metro cúbico (kg/m³); 

t é a temperatura de medição da amostra de etanol, em graus Celsius (ºC). 

2.3.3.2.6 Análise 

Assim como a recomendação OIML R22, a ABNT NBR 5992:2008 apresenta um 

modelo matemático para etanol e suas misturas com água. Neste caso a norma estipula todo o 

procedimento e aparelhagem laboratorial para a realização dos ensaios de determinação da 

massa específica e do teor alcoólico da mistura etanol e água. Parte deste processo envolve a 

utilização dos valores determinados experimentalmente no software “Programas de Tabelas 

Alcoolimétricas”, fornecido integralmente com a norma. A interface do software é 

apresentada na Figura 8. 
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Em adição ao cálculo do grau alcoólico e do fator de conversão de volume, o software 

também é capaz de produzir tabelas onde massa específica ou teor alcoólico se relacionam 

com temperatura para fornecer o fator de conversão a 20 °C. Efetivamente este programa 

elimina a necessidade de tabelas impressas (como as apresentadas pela OIML R22) para a 

conversão de volumes de etanol de acordo com a temperatura. 

A equação para cálculo da massa específica de acordo com a NBR 5992 também é 

idêntica à equação presente na OIML R22, sendo diferentes apenas os coeficientes A, B e C. 

Pode-se pressupor que a equação apresentada pela NBR 5992 esteja atualizada quando 

comparada com à recomendação da OIML, uma vez que primeira tenha sido atualizada em 

2008 e a última não sofreu alterações desde que foi emitida em 1973. 

Assim a norma pode ser considerada mais adequada ao uso em computadores de vazão 

do que a recomendação da OIML, uma vez que, não apenas apresenta todos os subsídios para 

a realização dos ensaios de obtenção da massa específica, mas conta também com um modelo 

matemático atualizado para inserção na programação do dispositivo calculador. 

Figura 8: Interface do software “Programas de Tabelas Alcoolimétricas”. 

Fonte: Adaptado de [12]. 
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2.3.3.3 ABNT NBR 15512:2014 – Biodiesel – Armazenamento, transporte, 

abastecimento e controle de qualidade de biodiesel e/ou óleo diesel BX 

2.3.3.3.1 Introdução 

O objetivo da norma NBR 15512 é “estabelecer os requisitos e procedimentos para o 

armazenamento, transporte, abastecimento e controle de qualidade de biodiesel e/ou óleo 

diesel BX” (25). Desta forma estão incluídos no escopo desta norma não só sistemas de 

recebimento e abastecimento, mas também a distribuição e revenda de deste combustível 

líquido. Meios de transporte e tanques de armazenamento também estão cobertos no escopo 

desta norma. 

Por último é lembrado que esta norma não se sobrepõe à legislação vigente, a qual deve 

ser observada previamente.  

2.3.3.3.2 Conversão de massa específica do biodiesel 

Ao longo do texto apenas duas menções são feitas à medição de biodiesel: 

a) Os equipamentos utilizados em sua medição devem ser calibrados na Rede 

Brasileira de Calibração (RBC), assim como obedecer a regulações da Agência 

Nacional do Petróleo (ANP) e Inmetro; 

b) A massa específica do biodiesel deve ser convertida para a temperatura de base de 

20 °C, conforme a tabela de conversão utilizada para biodiesel. 

 
2.3.3.3.3 Análise 

Embora seja indicada pela ABNT NBR 16020 como referência para a conversão da 

massa específica devido ao efeito da temperatura, a ABNT NBR 15512 faz apenas uma breve 

menção a tal. A norma apenas encaminha o leitor a consultar a tabela de conversão utilizada 

para biodiesel, neste caso a Resolução do Conselho Nacional do Petróleo nº 6, de 25 de junho 

de 1970. 

Embora o escopo desta resolução seja a conversão de volumes de petróleo ela também é 

sido utilizada, conforme recomendação da NBR 15512, para conversão de biodiesel. 

Nenhuma outra menção a conversões de volumes é feita ao longo do documento. 
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2.3.4  API 

O Instituto Americano do Petróleo (API) é uma associação comercial que representa 

diversas indústrias norte-americanas do ramo de petróleo e gás natural. Muito embora sua 

missão, em sua criação, tenha sido estipulada como sendo a de influenciar a o mercado e 

políticas públicas em prol do desenvolvimento do mercado de hidrocarbonetos o trabalho 

deste instituto se expandiu também para a produção de normas aplicáveis a este setor. Esta 

produção incrementou-se, principalmente, devido ao conhecimento e proximidade das 

empresas associadas a este setor. Isto permitiu a produção de um total de 685 normas e 

práticas recomendadas (26), desde práticas de segurança, peças intercambiáveis, até materiais. 

Os documentos produzidos pela API ganharam reconhecimento mundial devido a sua 

alta qualidade e tem sido, inclusive, incorporados por outros órgãos normalizadores e 

reguladores, como a Organização Internacional para Padronização (ISO). 

 

2.3.4.1 Chapter 21—Flow Measurement Using Electronic Metering Systems, Section 2 

- Electronic Liquid Volume Measurement Using Positive Displacement and Turbine 

Meters, 2000 

Esta norma foi desenvolvida em conjunto pelo API, fabricantes de equipamentos e 

outros. 

As práticas e procedimentos descritos nesta norma melhor aplicam-se a novos 

instrumentos. Sistemas de medição existentes a época de sua publicação podem apresentar 

maiores incertezas quando submetidos às recomendações desta norma que representa apenas 

as recomendações mínimas de boas práticas. 

A norma trata de sistemas de medição para medição de transferência de custódia de 

hidrocarbonetos líquidos, mas também se aplica às seguintes situações: 

a) Fluidos monofásicos mensurados nas condições de medição; 

b) Sistemas equipados com turbinas ou medidores de deslocamento positivo; 

c) Sistemas que utilizam compensação por temperatura ou pressão calculada em tempo 

real. 
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Embora trate de sistemas de medição de líquidos eletrônicos, a API 21.2 apresenta 

também requisitos aplicáveis a computadores de vazão, como configuração, medidas de 

auditoria e segurança e procedimentos de calibração e verificação. 

2.3.4.1.1 Introdução 

Para os propósitos desta norma, um sistema de medição é composto de dispositivos 

primário, secundário e terciário. Por dispositivo primário entende-se um tipo de aparato 

básico utilizado para medir o fluido, incluindo, mas não limitado à placa de orifício, turbina, 

ultrassônico ou diafragma. Dispositivos secundários fornecem informações a respeito da 

pressão manométrica, temperatura, pressão diferencial (no caso de placas de orifício) ou 

massa específica. O dispositivo terciário é aquele conhecido comumente como computador de 

vazão e é o responsável pelos cálculos de vazão dentro de limites especificados, após o 

recebimento das informações dos dispositivos primário e secundário. 

Assim a API 21.2 descreve um sistema de medição como um aparato capaz de fornecer 

uma medição em tempo real com o cálculo da compensação pela temperatura e pressão em 

um determinado período de tempo condizente com seu período de verificação. O uso de 

densímetros de linha para medição da massa específica do fluido em tempo real é opcional. 

Os sinais transmitidos pelos dispositivos secundários são recebidos pelo computador de 

vazão que recebe a informação, a combina com instruções programadas e calcula a 

quantidade de fluido convertida para as condições de base que escoa pelo dispositivo 

primário. O dispositivo terciário, em si, não tem influência sobre a precisão dos dispositivos 

primário ou secundário. Cada dispositivo deve ser considerado de forma independente quando 

observado a precisão do sistema como um todo. 

A API 21.2 define a trilha de auditoria (Audit Trail) como o registro de um sistema de 

medição contendo dados de calibração para os dispositivos secundário e terciário, 

especificações para o dispositivo primário, constantes, dia e hora de quaisquer alterações 

metrologicamente relevantes, assim como identificação do responsável por estas alterações. O 

computador de vazão também é definido como dispositivo composto por unidade de 

processamento aritmético e memória associada capaz de ler sinais eletronicamente 

convertidos que representam variáveis de processo do sistema de medição. Após este 

dispositivo executa cálculos de forma a obter a vazão e a totalização em condições de base. 
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2.3.4.1.2 Considerações sobre o computador de vazão – incerteza e características 

Algumas considerações são feitas pela norma a respeito da incerteza do computador de 

vazão. Embora o computador de vazão não contribua em si com a incerteza da medição do 

sistema de medição ele é composto por elementos que podem contribuir para a incerteza da 

medição que incluem, mas não se limitam, a: 

a) Formato da transmissão de dados (analógico, digital ou frequência); 

b) O caminho percorrido pelo sinal do transmissor até o dispositivo terciário; 

c) Método de cálculo; 

d) Frequência de amostragem de sinais e seu cálculo. 

De forma a manter a incerteza da medição em patamares aceitáveis de acordo com a 

norma (0,25% da vazão) é recomendado que os sinais dos dispositivos secundários sejam 

lidos a cada cinco segundos. Como forma de reduzir a incerteza total recomenda-se instalar 

estes dispositivos em linha. Caso a grandeza medida não se altere de forma notável ao longo 

do tempo, valores fixos destas grandezas podem ser programados na memória do computador 

de vazão. De qualquer forma uma análise das grandezas secundárias (temperatura, pressão, 

massa específica, etc.) deve ser conduzida periodicamente, uma vez que a reprogramação 

destes valores fixos pode ser facilmente esquecida. 

Certas características devem ser consideradas quando da seleção do computador de 

vazão. São elas: 

a) Grau de configurabilidade; 

b) Número e tipo de entradas de sinais; 

c) Requisitos de alimentação; 

d) Requisitos ambientais; 

e) Frequência de leitura dos sinais de entrada; 

f) Capacidade de gerar a trilha de auditoria; 

g) Segurança dos dados e dos algoritmos de cálculo. 

Com relação à alínea “d”, o computador de vazão deve ser capaz de suportar as 

condições ambientais do local em que irá operar, sejam elas temperatura, umidade ou 

qualquer outra. Além disso, ele deverá ser conectado a uma fonte de alimentação contínua e 

confiável. 
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2.3.4.1.3 Considerações sobre o computador de vazão – cuidados pré-ensaios 

De forma a ensaiar as entradas de frequência do dispositivo calculador um gerador de 

sinais pode ser utilizado. Para tal este gerador deve produzir sinais com amplitude, frequência 

e formas de onda equivalentes ao dispositivo primário de um sistema de medição de líquidos.  

O computador de vazão também deve ser testado contra qualquer tipo de defeito em seu 

hardware. Entre as etapas deste teste estão: 

a) Verificar o nível de tensão de sua fonte de energia; 

b) Sem a inserção de pulsos no dispositivo, operar dispositivos potencialmente 

geradores de ruídos e observar o dispositivo conversor atrás de falsos pulsos; 

c) Entre estes dispositivos estão incluídos rádios de comunicação, válvulas solenoide, 

circuitos de controle de motores com cabeamento próximo ao dispositivo terciário. 

Sendo um dispositivo programável cada parâmetro, variável e fator inserido na memória 

devem ser verificados quanto a sua fidelidade em relação aos valores reais, de preferência 

individualmente. 

2.3.4.1.4 Algoritmos utilizados na medição 

Neste capítulo, a norma apresenta os principais fatores que devem nortear a escolha de 

algoritmos para uso na medição de líquidos. Quando o sistema de medição possuir um 

dispositivo primário do tipo turbina ou de deslocamento positivo devem ser utilizados os 

algoritmos, equações e métodos de arredondamento presentes na API MPMS Chapter 12.2 

(27). Quaisquer outros algoritmos e equações referendadas em normas, seja para a 

determinação da massa específica ou fatores de correção devido a temperatura ou pressão, 

devem seguir o estipulado em sua revisão mais recente. 

As variáveis de processo metrologicamente relevantes podem variar notavelmente 

durante a medição. Assim, de forma a produzir o valor totalizado, é necessário realizar o 

somatório da vazão pelo período de medição considerado, sempre levando em consideração a 

contínua mudança das condições de medição. A fórmula deste somatório é apresentada na 

equação a seguir. 
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Equação para somatório da vazão. 

Onde: 

Qtot representa a quantidade de fluido escoado entre t0 e t; 

Qp representa a quantidade de fluido nas condições de medição escoado no período p;  

t0 representa o tempo de início da operação; 

t representa o tempo de fim da operação. 

 

Os fatores empregados para a conversão do volume de líquido para as condições de base 

são: 

a) CTL – do inglês “Correction for Effect of Temperature on Liquid”, representa a 

conversão do volume e da massa específica do liquido devido ao efeito da 

temperatura. A mudança na massa específica é proporcional ao coeficiente de 

expansão térmica que por sua vez é função da temperatura a que o fluido esta 

submetido. 

b) CPL – do inglês “Correction for Effect of Pressure on Liquid”, representa a 

conversão do volume e da massa específica do líquido devido ao efeito da pressão. 

A mudança na massa específica é proporcional ao fator de compressibilidade que 

por sua vez é função da temperatura a que o fluido esta submetido. 

Estes fatores, quando calculados e aplicados pelo computador de vazão à medição de 

um sistema, permitem a conversão dos volumes medidos de forma a corrigir o efeito causado 

pela diferença entre a temperatura e pressão medidos nas condições de escoamento e a 

temperatura e pressão de base. 

2.3.4.1.5 Intervalo de amostragem 

Amostras frequentes dos pulsos emitidos pelo dispositivo primário devem se recolhidas 

de forma que o incremento de volume seja calculado e a vazão medida levando em conta as 

variáveis de processo para a determinação do volume convertido. O período de amostragem 

pode ser fixo ou variável, mas nunca superior a cinco segundos.  
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Ao final de cada um destes períodos o dispositivo calculador deve produzir um fator de 

conversão combinado (CCF) resultante da multiplicação dos fatores CTL e CPL, segunda 

equação a seguir. O fator CCF é então multiplicado ao volume não corrigido medido no 

período. 

((8 � (IJ � (KJ 

Equação para cálculo do CCF. 

Caso o dispositivo primário produza uma quantidade de pulsos inferior a um por 

segundo a amostragem dos dispositivos secundários pode ser realizada apenas uma vez a cada 

pulso. 

2.3.4.1.6 Procedimento para cálculo de volume 

Ao final de cada período de cálculo, os fatores de correção da temperatura e pressão 

(CTL e CPL) devem ser calculados utilizando-se as saídas das variáveis de processo. Quando 

os volumes calculados pelo dispositivo terciário forem revistos deve ser possível reproduzir 

os resultados dos cálculos de volume individuais. Para tal a trilha de auditoria deve fornecer 

informações a respeito da pressão, temperatura e massa específica, para cada ciclo de cálculo.  

Na hipótese de parada completa do escoamento (vazão zero) a amostragem dos 

dispositivos secundários pode continuar para fins de monitoramento, mas não devem afetar os 

volumes calculados. 

Diferenças entre os cálculos de vazão podem ocorrer em qualquer tipo de equipamento 

ou linguagem de programação devido a variações na regra de arredondamento. Para garantir a 

coerência de resultados, fatores de conversão individuais devem ser multiplicados em série e 

arredondados apenas uma vez para o número necessário de casas decimais. O volume 

calculado ao fim de cada período de amostragem não deve ser arredondado ou truncado. 

A massa específica do fluido nas condições de base deve ser cuidadosamente conhecida 

para que os fatores de conversão CTL e CPL sejam precisamente calculados. Assim os 

seguintes métodos podem ser empregados para determina-la: 

a) Uma correlação empírica da massa específica; 

b) Uso de uma equação de estado; 

c) Uma apropriada expressão técnica. 
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Destes métodos alguns computadores de vazão são capazes de realizar corretamente a 

opção “b” (4). 

2.3.4.1.7 Fator de conversão combinado (CCF) 

Ao multiplicar-se um número com muito mais casas decimais do que outro (por 

exemplo, um volume escoado multiplicado pelo fator de correção) podem ser observados 

problemas de precisão, principalmente se este tipo de multiplicação ocorre repetidamente. 

Ademais, erros podem ocorrer em cálculos executados por diferentes dispositivos conversores 

e diferentes linguagens de programação. Com o objetivo de minimizar estes erros esta norma 

recomenda um método que combina os fatores de conversão numa ordem específica. Tal 

método de combinar dois ou mais fatores de conversão resulta na obtenção de um fator de 

conversão combinado (CCF) através da multiplicação em série dos fatores de conversão 

individuais e subsequente arredondamento do CCF para o número de casas decimais 

requeridas. 

Assim este fator é obtido por meio da execução dos seguintes passos: 

a) Obter CTL, CPL e MF; 

b) Calcular a equação a seguir na ordem apresentada; 

c) Arredondar CCF ao número de casas decimais necessárias. 

((8 � (IJ � (KJ � �8 

Equação para cálculo do CCF. 

Na equação, MF representa o número adimensional obtido por meio da divisão do 

volume que escoa pelo dispositivo primário pelo volume indicado pelo mesmo. 

2.3.4.1.8 Registro de auditoria e sua disponibilidade 

Um sistema de medição de líquidos, por meio de seu dispositivo conversor, deve ser 

capaz de produzir um registro de auditoria através da compilação e retenção de informação 

suficiente para verificar os volumes medidos. O registro de auditoria deve incluir, mas não 

necessariamente se limitar a, registros de medição, configuração, alarmes e eventos. O 

registro de auditoria deve ser retido em papel ou registro eletrônico. 

O registro de auditoria deve ser aplicado apenas a informações relativas a cálculos de 

medição nas condições de base. Este registro deve prover informação suficiente para aplicar 
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ajustes a o sistema de medição caso ele apresente erros ou cesse de funcionar completamente, 

ou quando parâmetros metrologicamente relevantes são inseridos incorretamente. 

Quando a edição deste registro se tornar necessária devido a erros, os dados originais 

devem estar disponíveis de forma que a validade dos dados estimados possa ser confirmada. 

A norma menciona que métodos para a determinação de valores corretos estão além de seu 

escopo. 

O registro de configuração é a fonte de informação sobre todos os parâmetros 

metrologicamente relevantes utilizados na medição naquele exato momento. Este registro 

deverá conter e identificar todos os parâmetros constantes da vazão utilizados na geração da 

medição. Ele deve conter, mas não se limitar a: 

a) Identificador e/ou número de série do medidor; 

b) Fator do medidor (MF); 

c) Temperatura de base; 

d) Pressão de equilíbrio do fluido; 

e) Pressão de base; 

f) Fator K do medidor; 

g) Identificação de pontos (terminais) de entrada e saída; 

h) Unidades de engenharia; 

i) Data e hora da impressão do registro de configuração; 

j) Diâmetro interno do medidor; 

k) Informações de faixa/zero, banda morta e erro sistemático utilizado (offset); 

l) Limites de alarme alto e baixo; 

m) Alarme para valores medidos fora da faixa; 

n) Número de revisão do programa aplicativo de medição; 

o) Identificador do algoritmo (ex.: padrão usado para o cálculo do CTL e CPL) 

p) Coeficiente de expansão térmica do medidor; 

q) Valores padrão para qualquer entrada de variável de processo em caso de falha 

(ex.: temperatura, pressão, massa específica, etc.). 

Quando múltiplos algoritmos puderem ser selecionados para o cálculo de volumes 

medidos, o registro de configuração deve identificar qual seleção foi feita. Quando a seleção 

do algoritmo é feita de acordo com o produto medido ou outra lógica, este critério deve ser 

exposto claramente. 
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Para que a visualização das informações relativas ao funcionamento do sistema de 

medição seja possível pelo menos uma das soluções apresentadas na Figura 9 deve ser 

implementada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entre as soluções recomendadas o computador de vazão pode se inserir como 

dispositivo indicador local (exibindo informações do sistema de medição in loco), dispositivo 

indicador remoto (caso seja instalado em uma sala de controle afastada do sistema) ou 

produzindo a cópia impressa destas informações (caso possa se comunicar com uma 

impressora). 

Assim, as seguintes informações devem ser exibidas pelas soluções apresentadas: 

a) Variáveis de entrada do processo, em unidades de engenharia; 

b) Registro do acumulador de pulsos; 

c) Situação dos alarmes; 

d) Totalizadores de volume. 

O registro de auditoria deve ser mantido por tanto tempo quanto o exigido por contrato 

ou regulamentação local. 

O registro de eventos é utilizado para relatar todas as alterações em parâmetros 

metrologicamente relevantes, tenham sido estas alterações executadas pelo próprio sistema do 

dispositivo calculador ou por operador externo. Entre os parâmetros metrologicamente 

Dispositivo 

indicador local 

Dispositivo 

indicador portátil 

Cópia em papel 

impressa a pedido 

Dispositivo 

indicador remoto 
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1.234
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 1.234 

Figura 9: Soluções para visualização de informações do sistema. 

Fonte: Elaboração própria. 
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relevantes estão, mas não se limitam, os parâmetros presentes no registro de configuração. 

Sempre que um destes valores seja alterado na memória do computador de vazão, o valor 

antigo e o novo, juntamente com o dia e a hora da alteração, devem ser registrados em ordem 

cronológica, em adição aos totalizadores. 

Além destes outros eventos também devem ser registrados: 

a) Falhas na alimentação a/ou início de funcionamento; 

b) Mensagens de diagnóstico para erros de hardware; 

c) Dia e hora do login e logoff de cada usuário portador de senha; 

d) Período de recolhimento de arquivo de configuração, no qual a medição não é 

realizada. 

O registro de alarmes é usado para anotar a presença de qualquer alarme emitido pelo 

sistema de medição configurado pelo usuário no computador de vazão. O objetivo deste 

registro é fornecer suporte à operação do sistema de medição por meio da disposição de 

informações relativas ao processo de medição e falhas de equipamento. Pelo um alarme deve 

ser registrado toda vez que alguma das grandezas ultrapassa os limites estipulados para a 

operação. 

2.3.4.1.9 Verificação dos dispositivos 

Pelo menos as seguintes partes de um dispositivo calculador devem ser verificadas 

periodicamente: 

a) Conversores analógico/digitais e cartões de entrada de frequência e pulsos; 

b) Cartões de saída de sinais. 

A verificação é definida pela API 21.2 como o processo de comparação dos parâmetros 

observados em campo com o dispositivo conversor. Como resultado a verificação informa se 

o dispositivo opera dentro da faixa de tolerância especificada ou necessita de calibração ou 

reparo. Normalmente caracteriza-se como o último passo em um procedimento de calibração. 

A calibração é o processo de teste e ajuste do dispositivo para esteja conforme padrões 

rastreáveis de forma a prover valores precisos dentro dos limites operacionais da medição. 

Padrões de trabalho utilizados na medição devem ser verificados periodicamente contra 

um padrão que seja, pelo menos, um nível mais alto na cadeia de rastreabilidade antes de 

serem calibrados ou trocados, quando apropriado. A frequência recomendada é a cada dois 
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anos, porém sem nunca ultrapassar cinco anos. Condições de campo e frequência de uso 

podem obrigar intervalos de verificação mais curtos. A incerteza do processo de verificação e 

calibração e de seus instrumentos não deve ultrapassar a metade da precisão para o dispositivo 

a ser verificado. 

Especificamente no caso do dispositivo terciário deve ser realizada a calibração das 

entradas de sinal analógicas. Se o dispositivo recebe sinais analógicos por meio de entradas 

calibráveis, ajustar estas entradas pode ser necessário. Usualmente a calibração destas 

entradas não é necessária devido a sua estabilidade ao longo do tempo. Caso se deseje ajustá-

las deve-se inserir um sinal de corrente, pulso, etc., de uma fonte conhecida e rastreada no 

dispositivo terciário e realizar o procedimento em pelo menos três pontos da faixa, como 

mostrado na Figura 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 No caso da verificação, esta é uma ótima ferramenta de resolução de problemas, 

embora não necessariamente um substituto para a calibração, uma vez que o primeiro pode 

reprovar o instrumento e a segunda apenas o ajusta. A verificação deve ser executada por 

meio da comparação do sinal emitido pelo padrão rastreado e da leitura do computador de 

vazão deste mesmo sinal em condições normais de operação. Critérios de aprovação devem 

ser estabelecidos para determinar a máxima variação entre o padrão e a leitura do dispositivo 

conversor. 

 Em relação às entradas de sinais pulsados do computador de vazão, em sua maioria, 

não possuem ajustes para alterar a leitura do sinal de entrada. Ajustes no limite de leitura 

podem afetar o número de pulsos detectados. No modo de diagnóstico do computador de 

246 
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de sinais de 
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Figura 10: Ajuste de entradas de um computador de vazão. 

Fonte: Elaboração própria. 
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vazão, a frequência indicada pelo dispositivo deve ser igual a frequência induzida pelo padrão 

de frequência.  

 Para verificar se as quantidades medidas pelo dispositivo terciário estão de acordo com 

o número de pulsos transmitidos para o padrão de frequência, deve-se: 

a)  Emitir uma quantidade conhecida de pulsos para o computador de vazão; 

b) Calcular o volume nas condições de medição e o fator K; 

c) Comparar esta quantidade com o exposto pelo dispositivo. 

Uma vez que computadores de vazão são, normalmente instalados em ambientes sem 

controle, a resposta destes dispositivos a uma variedade de condições ambientais não deve 

afetar seu desempenho ou precisão de medição. Logo se torna desnecessário avaliar sua 

resposta a estes ambientes nas verificações. 

2.3.4.1.10 Segurança da informação 

A norma recomenda que apenas proprietário do computador de vazão, ou seu 

representante, possa realizar os procedimentos de verificação, calibração ou alterar qualquer 

função ou parâmetro metrologicamente relevante. Ainda assim esta alteração deve ser restrita 

aquilo que for reconhecido como necessário e apropriado, considerando-se as boas práticas da 

indústria. 

O acesso ao sistema do dispositivo terciário deve ser seguro de tal forma a limitar 

acesso às variáveis de processo àquelas pessoas autorizadas para configurá-las. Esta 

recomendação pode ser executada da seguinte forma: 

a) Uso de uma senha única de, pelo menos, quatro caracteres antes da execução de 

qualquer ação metrologicamente relevante; 

b) Uso de senhas diferentes para cada usuário de forma a permitir sua correta 

identificação; 

c) Uso de uma chave física (hard key) para liberar o acesso a configuração do 

dispositivo conversor. 

Qualquer uma das medidas de segurança pode ser requerida quando informações forem 

coletadas do sistema. Ademais também podem ser requeridas toda vez que uma mudança ou 

edição realizada puder influenciar nas quantidades sendo medidas. 
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Em adição às medidas de segurança requeridas, mudanças de parâmetros devem ser 

reportadas pelo registro de auditoria. Para tal os seguintes dados devem ser informados: 

a) Os valores antigo e novo do parâmetro alterado; 

b) Dia e hora da mudança; 

c) Totalizadores da medição; 

d) Identificação do responsável pela alteração, quando disponível. 

Mudanças ou ajustes no registro de eventos devem ser realizadas em cópia a parte do 

material original e não devem alterar este último. Os registros original e o alterado devem ser, 

ambos, armazenados para futuras auditorias. 

Todos os algoritmos utilizados no cálculo dos volumes medidos devem ser protegidos 

de alterações em campo, pelo usuário ou até mesmo por pessoas em posse dos códigos de 

segurança utilizados na operação do dispositivo calculador. Mudanças nestes algoritmos 

devem ser autorizadas necessariamente, mas não se limitando a, fabricante do instrumento, 

usuário e órgão reguladores. 

A API 21.2 recomenda também que algoritmos metrologicamente relevantes e outras 

funções sejam separados, seja em memórias físicas diferentes ou em uma mesma memória, 

mas em partes diferentes do mesmo código fonte. Adicionalmente caso diferentes senhas 

sejam implementadas no mesmo dispositivo é recomendado que cada uma delas possuam 

limites de acesso. Assim sendo usuários responsáveis pela alteração de parâmetros relativos à 

manutenção e controle não teriam acesso a computações que afetem a medição. 

O dispositivo terciário deve possuir uma fonte de energia secundária e independente ou 

memória não volátil capaz de reter todas as informações por um intervalo de tempo não 

inferior ao período de leitura dos dispositivos secundários. Quando a fonte de energia 

primária for interrompida, o dia e a hora da interrupção e do retorno da alimentação devem ser 

informados no registro de eventos.  

 

2.3.4.1.11 Padrões de medição 

Em seu anexo E a API 21.2 apresenta as especificações que os padrões de medição 

devem seguir para que possam ser utilizados para ensaiar componentes do sistema de 



85 
 

 
 

medição de fluidos. Os seguintes dispositivos especificados são aplicáveis a ensaios em 

computadores de vazão: 

a) Balança de peso morto (para ensaios com o sensor de pressão associado ao CV); 

b) Banho seco (para ensaios com o sensor de temperatura associado ao CV); 

c) Gerador de sinais analógicos (para ensaios de entradas analógicas); 

d) Gerador de frequência (para ensaios de entradas de pulsos); 

e) Década resistiva (para ensaios de entradas de termoresistências); 

Neste âmbito as especificações mínimas são as seguintes: 

• Balança de peso morto – Em latitudes menores que 40 graus e maiores que 50 

graus ou alturas superiores a 5000 pés (1524 metros) a balança de peso morto 

deve sofrer ajustes de forma a evitar erros. 

• Banho seco – A precisão do banho seco deve ser de ±0,1 °C, ou melhor. 

• Gerador de sinais analógicos – A tensão e corrente devem apresentar um nível 

de flutuação (esporádica ou permanente) inferior a 0,1% em um período de 

150% do tempo necessário para a realização dos ensaios e uma precisão mínima 

de 0,05%. 

• Gerador de frequência – A amplitude do sinal deve ultrapassar em 5% os valores 

máximo e mínimo de leitura do dispositivo ensaiado e a frequência deve poder 

ser ajustada dentro da faixa de leitura do dispositivo. 

• Década resistiva – Deve possuir resolução de 0,01 Ohm e uma precisão de 

0,05%. 

 

2.3.4.1.12 Análise 

A API 21.2 foca em requisitos aplicáveis a sistemas de medição de líquidos. Embora os 

sistemas citados sejam utilizados para medição de hidrocarbonetos líquidos, alguns requisitos 

exclusivos a computadores de vazão podem ser extraídos. Entre eles temos: 

a) Requisitos da trilha de auditoria (em especial relatório de configuração, eventos e 

alarmes); 

b) Requisitos a serem observados para a aquisição do dispositivo; 

c) Requisitos para sua verificação. 
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A norma recomenda uma série de cuidados a serem tomados antes da realização dos 

ensaios. A observação de suscetibilidade do computador de vazão a sinais e interferências 

externas sendo o mais importante. 

Equações utilizadas no cálculo de vazão são apresentadas, contudo tratam-se de 

equações gerais. Equações específicas de caracterização do fluido (como a OIML R22 é para 

etanol) não são apresentadas pela norma. A exceção é a norma recomendada para uso em 

sistemas que utilizam turbinas ou medidores de deslocamento positivo (API 12.2). 

 A norma também apresenta a taxa de amostragem recomendada de cinco segundos, 

período no qual os dispositivos primário e secundário devem ser lidos e o volume corrigido 

calculado. 

A forma o conteúdo da trilha de auditoria são detalhadamente discutidos, incluindo aí 

as medidas de segurança que o computador de vazão possuir de forma a proteger este registro. 

Apesar do avanço tecnológico dos computadores de vazão desde a publicação do último 

adendo da norma (2002), este capítulo da norma continua detalhado e atualizado. 

O processo de verificação apresentado pela API 21.2 não é descrito em detalhes, 

limitando-se a recomendar a calibração das entradas analógicas e de frequência do dispositivo 

terciário. Além do mais aponta a necessidade de ensaio em, no mínimo três pontos ao longo 

da faixa de medição operacional. 

Esta norma não esclarece erros máximos admissíveis, tipos de ensaios ou mesmo um 

detalhamento a respeito do número mínimo de pontos a ser colhido, assim como não 

apresenta modelos matemáticos para a medição de biocombustíveis. Contudo ela apresenta 

especificações dos padrões de medição que devem ser utilizados para ensaiar todos os 

componentes de um sistema de medição de líquidos, incluindo aí o computador de vazão. 
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2.3.5  INMETRO 

O Instituto Nacional de metrologia e Qualidade e Tecnologia (Inmetro) é uma autarquia 

ligada ao governo federal por meio do Ministério da Indústria, Comércio e Serviços. Entre 

suas funções estão elaborar e expedir regulamentos técnicos, executar e coordenar as 

atividades de metrologia legal (14). 

Os regulamentos expedidos por tal autarquia tem poder de lei e devem ser cumpridos de 

acordo com o exposto pelo artigo primeiro da lei n° 9.933, de 20 de dezembro de 1999, que 

diz: “Todos os bens comercializados no Brasil, insumos, produtos finais e serviços, sujeitos a 

regulamentação técnica, devem estar em conformidade com os regulamentos técnicos 

pertinentes em vigor”. 

2.3.5.1 Portaria Inmetro n° 499, de 02 de outubro de 2015 

2.3.5.1.1 Introdução 

Esta portaria, emitida pelo Inmetro em 2015, traz em seus anexos requisitos técnicos, 

metrológicos e de compatibilidade eletromagnética a que devem satisfazer computadores de 

vazão e corretores de volume utilizados na medição de petróleo e gás natural. Dado o escopo 

desta dissertação este último tipo de requisitos não foi comentado. 

O RTM define uma nova nomenclatura para tais dispositivos, definindo-os, a partir de 

sua publicação, como “dispositivos calculadores”. Contudo, é importante ressaltar que nem 

todas as medições de petróleo e gás natural realizadas com o uso destes dispositivos estão 

regulamentadas por esta portaria. Apenas as medições fiscais, de apropriação, de controle 

operacional e transferência de custódia destes fluidos estão contempladas. Estão excluídas 

medições realizadas com quaisquer outros fins, em especial de refino e medições de derivados 

líquidos de petróleo e gás natural. 

2.3.5.1.2 Regras de transição e definição de dispositivos calculadores 

Considerando-se a base instalada de dispositivos calculadores anterior à publicação 

deste RTM, regras de transição foram estipuladas de forma a adaptar o mercado a esta nova 

realidade regulatória. Estas regras de transição aplicam-se às três partes envolvidas na 

regulamentação: Inmetro, usuários dos dispositivos e fabricantes, conforme exposto na Tabela 

18. 
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Tabela 18: Regras de transição implantadas pela Portaria 499/2015. 

Entidade Regra de transição Prazo 

Inmetro 
Fiscalizar outras partes e garantir o 

comprimento do regulamento 
Indeterminado 

Usuários 
Utilizar dispositivos já instalados no 

momento da publicação do RTM 
Enquanto os EMA destes equipamentos situarem-

se dentro do estipulado pelo regulamento 

Fabricantes 
Cessar a comercialização de instrumentos 

aprovados com base no RTM anterior 
12 meses 

Fonte: Elaboração própria com base na Portaria 499/2015. 

 

Em adição a estas regras de transição a portaria também define melhor a natureza de 

computadores de vazão e conversores de volume e seus dois tipos: 

a) Dispositivo calculador tipo 1: possui transdutores de pressão e temperatura 

associados ao instrumento (construídos e vendidos conjuntamente); 

b) Dispositivo calculador tipo 2: Não possui tais transdutores, apenas as entradas de 

sinais. 

Aqui computadores de vazão são descritos como equipamentos capazes de computar, 

integrar e armazenar parâmetros e dados relativos à medição, além de realizar cálculos de 

forma a exibir a vazão e volumes convertidos por meio da integralização da vazão ao longo 

do tempo. Já conversores de volume são descritos como responsáveis pela captura e registro 

de sinais de grandezas secundárias (pressão, temperatura e volume), assim como sua 

conversão para as condições de base. Além destas outras diferenças são apontadas pelo RTM, 

conforme descrito na Tabela 19. 

Tabela 19: Diferenças entre computadores de vazão e conversores de acordo com a Portaria 499/2015. 

Características Computador de vazão Conversor de volume 

Integralização da vazão no tempo Realiza 

Não realiza (calcula o volume 

apenas quando recebe os pulsos 

emitidos pelo medidor) 

Vazão corrigida durante a medição Exibe Não exibe 

Fluidos comumente medidos pelo 

dispositivo 
Petróleo e gás natural Gás natural, apenas 

Fonte: Elaboração própria com base na Portaria 499/2015. 

 

A portaria denota que controladores lógicos programáveis (CLP), para fins regulatórios, 

não são considerados dispositivos calculadores. 
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2.3.5.1.3 Requisitos técnicos 

O regulamento estipula uma série de requisitos técnicos aos dispositivos calculadores, 

entre eles o de que os mesmos devem ser capazes de armazenar os resultados das medições e 

que estes resultados devem ser inalteráveis. Eles podem, contudo, ser apagadas se assim o 

forem em ordem cronológica e, apenas, após intervenção do operador. 

A seguir a Portaria 499/2015 apresenta também requisitos aplicáveis a dispositivos 

calculadores com funções de carregamento (sistema de predeterminação). Tais sistemas, 

quando incluídos em computadores de vazão, permitem ao mesmo realizar o carregamento e 

descarregamento de caminhões ou vagões tanque de combustíveis em adição a suas funções 

metrológicas, conforme exemplificado na Figura 11. 

 

 

 

 

 

 

 

Entre os requisitos aplicáveis aos sistemas de predeterminação estão: 

a) A quantidade predeterminada deve ser apresentada por uma escala ou dispositivo 

numérico; 

b) Esta quantidade deve ser mostrada antes do início da medição; 

c) Os algarismos dos volumes predeterminados e medidos devem ser visivelmente 

diferentes; 

d) A diferença entre os volumes medido e predeterminado não deve exceder o desvio 

especificado para o volume (no caso deste regulamento, 0,03%). 

Adicionalmente, parâmetros metrologicamente relevantes devem poder ser indicados 

seja por meio de sua impressão em papel ou pela de indicação no próprio dispositivo 

calculador. Além disso, o dispositivo deve registrar quaisquer alterações em parâmetros 

Duto 

Sistema de medição e 

predeterminação 

Válvula de abertura 

e fechamento 

Caminhão 

tanque 

1.234 

Figura 11: Esquema de funcionamento de um dispositivo calculador com funções de 
predeterminação. 

Fonte: Sistema: Elaboração própria; Caminhão: openclipart.org. 



90 
 

 
 

utilizados no cálculo de conversão dos volumes. Caso não registre alterações o mesmo deve 

permiti-las apenas mediante o rompimento de lacre de segurança. 

O dispositivo calculador também deve apresentar, em seu relatório de configuração, 

todos os parâmetros utilizados caso seja usado na comparação de volumes medidos entre 

medidor operacional e medidor padrão. Este esquema é particularmente utilizado na 

calibração de medidores primários e é apresentado na Figura 12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.5.1.4 Requisitos metrológicos 

Em sua seção sobre requisitos metrológicos a Portaria 499/2015 estipula quais devem 

ser os dados informados pelo dispositivo calculador ao usuário. Eles são: 

a) Vazão nas condições de base; 

b) Totalizador de volumes medidos nas condições de base; 

c) Indicação de que fluido está sendo medido. 

Em relação ao totalizador de volumes, o dispositivo também deve armazenar as últimas 

35 totalizações diárias e 840 totalizações horárias. 

A portaria estipula erros máximos admissíveis diferenciados para a medição de gás 

natural e petróleo líquido. Estes erros são apresentados na Tabela 20. 

Duto Medidor padrão Medidor 
operacional 

Computador 
de vazão 

 
1.234 

Figura 12: Esquema de funcionamento da calibração de um medidor com o uso de um dispositivo 
calculador. 

 Fonte: Elaboração própria. 
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  Tabela 20: Erros máximos admissíveis de acordo com a Portaria 499/2015. 

Ensaio 

Medição de gás natural Medição de petróleo  

Tipo 1 
Tipo 2 

Tipo 1 
Tipo 2 

Entradas 
analógicas 

Entradas 
digitais 

Entradas 
analógicas 

Entradas 
digitais 

Fator de conversão de volume 
0,5% 0,05% 

0,01% 0,5% 
0,03% 

0,01% 

Fator de conversão devido à 
temperatura ou à pressão 

- 
0,5% 0,015% 

0,01% 

Vazão em medidores 
diferenciais 

0,5% 0,05% 
0,01% 

0,5% 0,03% 
0,01% 

Contagem de pulsos 0,03% em 20000 pulsos 0,03% em 20000 pulsos 
Fator de compressibilidade do 

fluido 
0,01% - 

Fonte: Elaboração própria com base na Portaria 499/2015. 

 

Importante notar que o fator de conversão devido à temperatura ou pressão não é 

avaliado na medição na medição de gás natural, assim como o fator de compressibilidade do 

fluido não é avaliado na medição de petróleo. Contudo esta grandeza exerce sim influência na 

medição realizada por um sistema de medição de líquidos, sendo imprescindível no medição 

com o uso de placas de orifício. 

2.3.5.1.5 Particularidades do controle metrológico 

Nesta seção são descritos requisitos particulares do controle metrológico que devem ser 

seguidos de forma a fornecer a garantia metrológica à medição de petróleo e gás natural por 

dispositivos calculadores. O controle metrológico começa com a entrega de um exemplar a 

autoridade metrológica para a execução dos ensaios de avaliação de modelo. Estes ensaios 

devem ser executados em instalações apropriadas e fazendo-se uso de simuladores de sinais 

com características semelhantes aos sensores presentes no mercado (tanto no que tange a 

frequência do sinal, como sua amplitude e forma de onda). 

Um cuidado adicional deve ser tomado para que a faixa de valores ensaiada seja 

informada na portaria de aprovação de modelo, de forma a tornar público os limites de leitura 

do equipamento. 

Aos fabricantes de dispositivos calculadores cabe garantir que qualquer alteração em 

um modelo aprovado seja comunicada ao Inmetro, que pode decidir por executar uma nova 

avaliação de modelo. Também cabe aos fabricantes destes instrumentos requererem sua 

verificação inicial antes de sua comercialização. No caso da verificação inicial, os meios para 
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sua execução, seja em material ou pessoal auxiliar, tem seu fornecimento sob 

responsabilidade do fabricante. 

A verificação inicial não engloba todos os ensaios executados na avaliação de modelo, 

resumindo-se a: 

a) Fator de conversão de volume; 

b) Contagem de pulsos; 

c) Verificação da versão de firmware instalada. 

 

2.3.5.2 Selagem 

Os requisitos que tratam da selagem do dispositivo estão dispersos no regulamento. 

Enquanto a selagem física é descrita brevemente na seção 7 do regulamento como sendo 

necessária para garantir a inviolabilidade do dispositivo e seus componentes eletrônicos, a 

selagem eletrônica é descrita em anexo específico sobre requisitos de software. 

Neste anexo a trilha de auditoria é descrita como uma sequência de registros de 

intervenções (ou suas tentativas), devendo incluir no mínimo o registro de configuração, 

eventos, ensaios de campo e totalizadores. 

Aqui a exposição da versão de firmware (identificador da versão do código fonte) pode 

ocorrer por meio de visualização no mostrador do dispositivo ou mesmo através da fixação de 

uma etiqueta no corpo no mesmo. Este último caso é aceito apenas quando: 

a) Não houver meios técnicos para o uso do mostrador; 

b) Não haver interface de comunicação para transmissão da versão de firmware; 

c) Não haverem meios para alteração do código fonte instalado após a instalação. 

O anexo estipula que alterações não autorizadas não devem ocorrer em dados 

armazenados na memória do dispositivo, seja ela volátil ou não volátil. Para tal proteções 

devem ser implementadas por quaisquer meios disponíveis de modo que alterações não 

autorizadas não ocorram ou em caso contrário possam ser facilmente evidenciadas. Assim 

sendo mesmo alterações autorizadas só podem estar disponíveis em um modo de configuração 

que exija autenticação do usuário e que seja claramente identificável. 
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A trilha de auditoria deve registrar, sem exceções, todos os parâmetros 

metrologicamente relevantes e quaisquer de suas alterações. No caso de alteração deve estar 

disponível: 

a) A alteração ocorrida; 

b) Data e hora da alteração; 

c) Valor antigo e novo do parâmetro alterado; 

d) Identificação do usuário responsável pela alteração. 

Este registro deve ser realizado em ordem cronológica e de forma inviolável. O prazo de 

armazenamento para estes dados é de cinco ano, comtemplando, pelo menos, 240 

intervenções e 240 alarmes. Seu apagamento é permitido, mas deve seguir os seguintes 

requisitos: 

a) Registrar data e hora do apagamento; 

b) Identificação do usuário responsável pela ação; 

c) Ocorrer em ordem cronológica (do mais antigo para o mais novo). 

 

2.3.5.2.1 Análise 

A portaria Inmetro n° 499, de 02 de outubro de 2015, apresenta o regulamento técnico 

metrológico aplicável à medição de petróleo e gás em computadores de vazão. É de particular 

interesse a este trabalho sua análise, pois: 

a) Regulamenta especificamente computadores de vazão e sua medição de um 

combustível líquido (porém não biocombustível); 

b) Diferentemente de outras normas e regulamento, foca-se no dispositivo calculador e 

não no sistema de medição; 

c) Já apresenta toda a estruturação de um RTM. 

Adicionalmente apresenta erros máximos admissíveis, requisitos técnicos de selagem e 

instruções para a execução de verificações. Contudo não introduz qualquer tipo de 

detalhamento dos ensaios que devem ser executados (natureza dos ensaios, mínimo número 

de pontos a ser colhido e requisitos para a repetitividade) ou qual modelo matemático deve ser 

seguido para a modelagem dos fluidos combustíveis. 
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Este regulamento também possui requisitos de compatibilidade eletromagnética, 

climáticos e software, contudo uma vez que estes não são o escopo deste trabalho não serão 

tratados nas discussões desta dissertação. 

Assim, este regulamento apresenta elementos necessários, mas não suficientes para uma 

compor uma proposta de regulamentação técnica metrológica de computadores de vazão para 

medição de biocombustíveis líquidos. Como vantagem, os outros elementos deste 

regulamento foram amplamente discutidos com segmentos da sociedade ligados ao setor de 

combustíveis (2), o que os confere elevada robustez. 

Por último, têm destaque as regras de transição trazidas por esta portaria, pois fornecem 

clareza ao mercado destes equipamentos sobre como o órgão regulador (Inmetro) tratará os 

equipamentos em campo. O ponto chave para avaliação dos instrumentos atualmente em uso 

são os EMA. Por meio da avaliação destes erros os dispositivos calculadores em campo 

puderam ter seu uso continuado ou proibido após a publicação da Portaria nº 499 de 2015. 
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3 Desenvolvimento do RTM 

Com base na estrutura estipulada pelo Inmetro para um regulamento e em normas e 

regulamentos pesquisados e analisados neste trabalho, pode-se desenhar a estrutura de um 

regulamento aplicável à medição de biocombustíveis com o uso de computadores de vazão. 

Esta proposta de regulamento conterá partes de diferentes normas em diferentes capítulos 

conforme sua aplicabilidade e conforme o escopo do regulamento. 

É exposto na Figura 13 um esquema com a compatibilidade das normas e regulamentos 

pesquisados aos seguintes capítulos que devem constar de um regulamento conforme 

orientação da Dimel, através de seu documento de orientação DOQ-DIMEL-007. 
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Figura 13: Normas aplicáveis à cada uma das partes de um regulamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

A seguir é detalhada a construção da proposta de regulamentação item a item, de acordo 

com a aplicabilidade de cada uma destas normas, com a proposta em si apresentada no Anexo 

A. 

 

3.1  Objetivo 

O campo objetivo não foi introduzido na Figura 13, pois deve provir do “problema que 

a regulamentação visa atenuar” (19). Como exposto neste trabalho, o problema que se deseja 

corrigir é a não incorporação do setor de biocombustíveis nos serviços de metrologia legal, 

em especial a ausência de requisitos aplicáveis a medições destes fluidos com o uso de 

computadores de vazão.  

RTM 
 

• Objetivo 
 

• Campo de aplicação 
 

• Termos e definições 
 

• Unidades de medida 
 

• Requisitos técnicos 
 

• Condições de utilização e 
funcionamento 

 

• Requisitos metrológicos 
 

• Controle legal dos 
instrumentos de medição 

 
• Marcação 

 
• Inscrições obrigatórias 

 
• Disposições gerais e 

transitórias 

OIML R117 

WELMEC 10.4 

Portaria 499/2015 

OIML R22 

NBR 5992 

NBR 15512 

NBR 16020 

API 21.2 
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Assim, utilizando-se da estrutura determinada pelo DOQ-DIMEL-007 e o vocabulário 

presenta na Portaria Inmetro n° 499, de 02 de outubro de 2015, o objetivo desta proposta de 

regulamento deve permanecer o mesmo da referida portaria: 

“O presente Regulamento Técnico Metrológico (RTM) estabelece as condições a 

que devem satisfazer os computadores de vazão e conversores de volume, daqui em 

diante chamados, ‘dispositivos calculadores’” 

3.2 Campo de aplicação 

O campo de aplicação deve vir do enfoque que deseja ser dado ao regulamento. Uma 

vez que o foco deste trabalho é a ausência de regulamentação de medições de biocombustíveis 

através de dispositivos calculadores, esta deve ser sua abrangência.  

Conforme já apresentado esta ausência regulamentária está em desacordo com o 

estipulado pelas “Diretrizes Estratégicas para a Metrologia Brasileira 2013-2017” (2013), que 

determina, como diretriz estratégica para a metrologia legal, expandir os serviços de 

metrologia legal de forma a atender à demanda e a incorporação, no sistema metrológico, de 

áreas como o setor de biocombustíveis para fins fiscais e de transferência de custódia. 

Contudo, especial menção deve ser feita quanto ao fato deste RTM não tratar de 

requisitos aplicáveis a todo o sistema de medição de líquidos, apenas do computador de 

vazão. Esta menção ajuda a dissipar dúvidas dado que dispositivos calculadores são 

comumente utilizados como parte de sistemas de medição (6) (8) (28) (29). 

Ao longo deste trabalho constitui-se que as normas OIML R 117:2007, ABNT NBR 

16020:2011 e API MPMS Chapter 21.2 contêm requisitos técnicos e metrológicos aplicáveis 

a computadores de vazão. Contudo todas elas têm como foco sistemas de medição de 

líquidos, não estes dispositivos calculadores. Ao procurar normatizar o funcionamento destes 

sistemas e suas partes estas normas apresentam instruções aplicáveis ao dispositivo terciário, 

o que é de grande valia a este trabalho. Assim, cuidado deve ser tomado ao redigir o campo de 

aplicação do regulamento proposto que deve abranger o foco de estudo deste trabalho 

(medição de biocombustíveis através de computadores de vazão) e excluir o escopo destas 

normas (sistemas de medição de líquidos). 

Logo, sugere-se que o campo de aplicação deste regulamento seja indicado como: 
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“Este RTM se aplica aos computadores de vazão e conversores de volume que 

venham a ser utilizados para: 

a) Medições para fins fiscais de biocombustíveis; 

b) Medições para fins de transferência de custódia de biocombustíveis; 

Este Regulamento não se aplica a medições realizadas por sistemas de medição de 

biocombustíveis.” 

3.3  Termos e definições 

Esta seção deve ser um espelho do vocabulário utilizado ao longo do RTM. Por meio de 

sua leitura os principais vocábulos do texto devem ser explicados e propriamente definidos. 

Comumente esta seção inicia-se definindo os termos constantes no Vocabulário Internacional 

de Termos de Metrologia Legal (30) e o Vocabulário Internacional de Metrologia (31) como 

aplicáveis ao texto (2) (3). Além destes dois vocabulários, outras portarias ou documentos 

podem ser citados nesta seção como tendo seus termos também aplicáveis. 

Devem ser definidos e propriamente caracterizados o significado de computadores de 

vazão, conversores de volume, Etanol, Biodiesel (B100) e trilha de auditoria. Outros termos 

devem ser identificados de acordo com os vocábulos utilizados ao longo do texto. 

São escassas na literatura menções claras à diferença entre computadores de vazão e 

conversores de volume. Embora a definição destes dispositivos esteja presente nas normas 

OIML R117:2007, WELMEC 10.4, ABNT NBR 16020:2011 e API MPMS 21.2 e na Portaria 

Inmetro n° 499/2015, apenas a WELMEC e a Portaria Inmetro apontam diferenças entre os 

mesmos.  

A WELMEC 10.4 define como conversores de volume todo dispositivo calculador que 

possua sensores de medição associados. Computadores de vazão seriam aqueles que não 

possuem estes sensores.  

Já a Portaria Inmetro n° 499/2015 define a presença ou ausência de sensores associados 

por meio da nomenclatura tipo 1 ou tipo 2, respectivamente. Assim, de acordo com esta 

portaria, um computador de vazão tipo 1, por exemplo, pode sim possuir sensores associados. 

Embora as descrições de computadores de vazão e conversores de volume guardem 

semelhanças (ambos capturam sinais dos sensores e os utilizam para calcular o volume 

convertido para as condições de base, posteriormente armazenando-o), diferenças são 
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apontadas. Adicionalmente, controladores lógicos programáveis não são considerados 

dispositivos calculadores.  

Computadores de vazão são descritos pela Portaria 499/2015 como capazes de realizar a 

integralização da vazão ao longo do tempo, efetivamente calculando e exibindo a vazão nas 

condições de base em tempo real. Esta capacidade não é atribuída a um conversor de volume, 

que calcula o volume nas condições de base apenas quando recebe sinais do medidor 

primário. Por último, conversores de volume tem seu uso restrito, segundo a definição desta 

portaria, a medição de gás, sendo, assim, incomum seu uso na medição de biocombustíveis. 

Tem-se assim a seguinte definição de computador de vazão para esta proposta de 

regulamento: 

“ Computador de vazão: dispositivo calculador que captura sinais de transdutores 

de características do fluido em linha (como pressão, temperatura, entre outros) e os 

utiliza com objetivo de calcular e indicar a vazão e o volume nas condições de base. Não 

estão incluídos nesta classe controladores lógicos programáveis. 

Computador de vazão tipo 1: computador de vazão com sensores associados. 

Computador de vazão tipo 2: computador de vazão sem qualquer tipo de sensor 

associado.” 

Conversores de volume não devem ser citados neste regulamento devido a, como dito 

anteriormente, seu uso atípico para a medição de biocombustíveis. 

Para efeitos desta proposta de regulamento a definição de etanol e biodiesel deve ser 

apresentada. Conforme exposto, estes dois fluidos já foram devidamente caracterizados em 

regulações específicas da ANP: 

a) A Resolução ANP nº 19, de 15 de abril de 2015 estabelece as especificações do 

Etanol Anidro Combustível e do Etanol Hidratado Combustível; 

b) A Resolução ANP nº 45, de 25 de agosto de 2014 estabelece a especificação do 

biodiesel. 

Assim, as seguintes definições podem constar desta proposta de regulamento: 

“Biocombustível: são sinônimos de biocombustível o Etanol Anidro Combustível, o 

Etanol Hidratado Combustível ou o Biodiesel. 
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Etanol: combustível proveniente do processo fermentativo de biomassa renovável, 

destinado ao uso em motores a combustão interna, e que atenda a especificação da 

Resolução ANP nº 19, de 15 de abril de 2015 ou outra que vier a substituí-la. 

Biodiesel: combustível composto de alquil ésteres de ácidos carboxílicos de cadeia 

longa, produzido a partir da transesterificação e/ou esterificação de matérias graxas, de 

gorduras de origem vegetal ou animal, e que atenda a especificação da Resolução ANP 

nº 45, de 25 de agosto de 2014 ou outra que vier a substituí-la.” 

 

3.4  Unidades de Medida 

No Brasil são utilizadas as unidades de medidas legais de acordo com o Sistema 

Internacional de Unidades – SI, conforme definido pela Resolução Conmetro n° 12 de 1988 

(32). Assim as medições realizadas dentro do escopo do regulamento devem ser apresentadas 

em unidades do SI. Estas medições devem ser realizadas para as seguintes grandezas: 

a) Volume; 

b) Temperatura; 

c) Pressão; 

d) Massa específica. 

O volume representa a quantidade de fluido que se deseja medir. A temperatura, pressão 

e massa específica denotam as características do fluido cujo conhecimento é necessário para 

calcular sua conversão para as condições de base. 

A razão pela escolha da Portaria Inmetro n° 499/2015 para suprir informações que 

possam ser utilizadas na redação da seção de “unidades de medida” é que esta já apresenta 

esta seção devidamente formatada de acordo com a legislação nacional. Assim, com base nas 

unidades utilizadas por esta portaria, que já estão de acordo com o SI, o texto desta seção deve 

ficar como se segue: 

“O volume deve ser expresso em metro cúbico (m³). 

A temperatura deve ser expressa em grau Celsius (°C). 

A pressão deve ser expressa em pascal (Pa). 
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A massa específica deve ser expressa em quilograma por metro cúbico (kg/m³).” 

Adicionalmente deve ser mencionado que embora a Portaria Inmetro n° 499/2015 

estipule que a grandeza massa seja expressa em quilogramas, esta grandeza não foi definida 

nesta proposta de regulamento, pois, conforme definido anteriormente, todas as medições no 

âmbito desta proposta serão realizadas em volume. 

 

3.5  Requisitos Técnicos 

Os requisitos técnicos devem englobar toda e qualquer característica construtiva ou 

condição de instalação que vise a garantir a confiabilidade da medição ou mitigar operações 

indevidas realizadas no computador de vazão.  

Possíveis normas aplicáveis à redação desta seção são OIML R117:2007, WELMEC 

10.4, ABNT NBR 16020:2011, API MPMS Chapter 21.2 e Portaria Inmetro n° 499/2015. 

A OIML R117:2007 pode parecer a escolha mais óbvia para extração dos requisitos 

necessários a esta dissertação, contudo o foco desta recomendação no sistema de medição de 

fluidos ao invés do computador de vazão obriga a uma melhor análise de seu conteúdo, 

mesmo que ela possua uma seção especificamente aplicável a estes dispositivos. A primeira 

vista, em uma comparação entre a OIML R117 e a WELMEC 10.4 esta última se apresenta 

como material bem mais adequado, uma vez que seu intuito é prover um guia para aplicação 

da recomendação da OIML, porém focando em dispositivos calculadores. Contudo, por ser 

um guia para ensaios de computadores de vazão, ela é omissa em apresentar requisitos 

construtivos. Além da WELMEC este foco específico nestes dispositivos está presente apenas 

na Portaria Inmetro n° 499/2015. 

Um ponto forte encontrado na ABNT NBR 16020:2011 é que esta norma já tem como 

referência normativa a OIML R117:2007 e a API MPMS Chapter 21.2 (embora utilize a 

versão de 1998). Logo, apresenta-se como trabalho mais atual e abrangente do que os dois 

últimos documentos citados. 

Já a Portaria Inmetro n° 499/2015, embora trate exclusivamente de computadores de 

vazão, como citado anteriormente, trata apenas da medição de petróleo e gás natural. Embora, 

no que tange os requisitos técnicos, são apresentados requerimentos aplicáveis 

especificamente à calibração de medidores com o uso de computadores de vazão e ao uso 
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deste dispositivo no abastecimento de caminhões tanque. A primeira função escapa ao escopo 

deste trabalho, mas o abastecimento de caminhões tanque é tratado aqui, pois grande parte do 

biocombustível nacional é transportado pelo modal rodoviário (33). 

Na Tabela 21 são apresentadas as vantagens e desvantagens dos requisitos técnicos 

presentes nas normas citadas. 
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Tabela 21: Vantagens e desvantagens da aplicação das normas estudadas na produção de requisitos técnicos. 

Norma Vantagens Desvantagens 

OIML R117:2007 

• Recomendação trabalhada a 

nível internacional 

• Mundialmente reconhecida 

• Requisitos detalhados para a 

trilha de auditoria e segurança 

• Aplicável a todos os fluidos, 

incluído biocombustíveis 

• Foco apenas no sistema de 

medição 

• Documento relativamente antigo 

(2007) 

• Poucas menções a características 

construtivas 

ABNT NBR 16020:2011 

• Norma trabalhada e adaptada à 

realidade nacional 

• Requisitos detalhados para a 

trilha de auditoria e segurança 

• Aplicável a todos os fluidos, 

com especial menção a 

biocombustíveis 

• Foco apenas no sistema de 

medição 

• Poucas menções a características 

construtivas 

API MPMS Chapter 21.2 

• Mundialmente reconhecida 

• Requisitos detalhados para a 

trilha de auditoria e segurança 

• Norma trabalhada para o 

mercado norte americano, 

apenas 

• Poucas menções a características 

construtivas 

• Não é aplicável a 

biocombustíveis 

Portaria Inmetro n° 499/2015 

• Documento trabalhado e 

adaptado à realidade nacional 

• Requisitos detalhados para a 

trilha de auditoria, segurança e 

características construtivas 

• Foco exclusivo em dispositivos 

calculadores 

• Não é aplicável a 

biocombustíveis 

Fonte: Elaboração própria. 

Características construtivas podem englobar desde o material de que é composto o 

dispositivo, dispositivos adicionais e funcionalidades (incluídas neste último item estão o 

formato do registro de auditoria e do sistema de segurança (2)). Para melhor compreensão do 

tema características construtivas e de instalação, registro de auditoria e segurança serão 

tratados separadamente. 
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3.5.1 Características construtivas e de instalação 

Os seguintes requisitos construtivos e de instalação podem ser extraídos da OIML 

R117:2011: 

a) O dispositivo calculador deve apresentar os volumes nas condições de medição e de 

base simultaneamente. O valor nas condições de base deve, contudo, apresentar 

informação a respeito destas condições (temperatura e pressão, por exemplo); 

b) O computador de vazão e os dispositivos de medição associados devem ser 

instalados até 1 (um) metro um do outro.  

c) Deve haver clara identificação do líquido medido no momento da medição junto 

com as outras grandezas medidas (temperatura, pressão e massa específica). 

Não serão trazidos para esta proposta de regulamento requisitos para o dispositivo de 

checagem apresentado na OIML R117. Isto ocorre, pois tais requisitos seriam coerentes 

apenas em um documento que tivesse como escopo o sistema de medição, já que tal 

dispositivo funcionaria externamente ao computador de vazão. 

A ABNT NBR 16020:2011, por sua vez apresenta os seguintes requisitos construtivos: 

a) Algoritmos e procedimentos de medição devem ser guardados em memória não 

editável; 

b) Parâmetros metrologicamente relevantes devem ser editáveis, porém rastreáveis por 

meio da trilha de auditoria; 

c) A coleta de sinais dos dispositivos secundários deve ser feita pelo computador de 

vazão, pelo menos, a cada 1 (um) segundo. 

Embora não seja aplicável a biocombustíveis a API MPMS Chapter 21.2 contém 

requisitos técnicos que, devido a sua natureza, são de valia para esta dissertação. São eles: 

a) O dispositivo terciário deverá suportar os limites de temperatura, umidade ou 

qualquer outra condição ambiental para qual foi projetado; 

b) A instalação e manutenção deste dispositivo devem seguir de acordo com o 

estipulado pelo manual do fabricante; 

c) O computador de vazão deve ser energizado por meio de uma fonte de energia 

ininterrompível e confiável; 
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Como regulamento nacional aplicável a medição de petróleo e gás natural através de 

dispositivos calculadores a Portaria n° 499/2015 apresenta requisitos construtivos e de 

instalação já acordados com o mercado brasileiro. Grande parte destes requisitos já foi 

apresentada nas normas anteriores, uma vez que estas serviram de base para sua redação. As 

exceções são os seguintes requisitos: 

a) Parâmetros metrologicamente relevantes devem ser estar disponíveis ao dispositivo 

no início da medição; 

b) Estes parâmetros devem ser imprimíveis ou indicados pelo mostrador do dispositivo 

calculador; 

c) Resultados das medições devem ser armazenados no dispositivo de forma não 

editável; 

d) Equipamentos acessórios podem ser conectados ao computador de vazão contanto 

que não afetem sua capacidade de medição; 

e) Outros parâmetros aplicáveis a carregamento de caminhões tanque. 

Como esta portaria traz requisitos aplicáveis a dispositivos pré-determinadores 

(utilizados no abastecimento de caminhões tanque), estes devem ser incluídos na proposta 

uma vez que o modal rodoviário é de grande relevância no transporte de biocombustível (33). 

Como estes requisitos não entram em conflito entre si pode-se conceber a seguinte 

proposta de resumo: 

“O volume nas condições de medição e de base deve ser indicado simultaneamente 

pelo dispositivo calculador. 

A instalação do dispositivo calculador deve obedecer ao disposto no manual do 

fabricante, porém nunca permitir que o mesmo se encontre distante em mais de 1 (um) 

metro dos dispositivos secundários. 

Deve haver clareza na identificação e expressão do fluido medido e sua 

temperatura, pressão e massa específica. 

Algoritmos, procedimentos e resultados de medições devem estar armazenados em 

memória não editável anteriormente ao início da medição. 
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Parâmetros metrologicamente podem ser armazenados em memória editável, 

contanto que suas alterações sejam rastreáveis e que também estejam disponíveis antes 

do processo de medição. 

Também devem ser imprimíveis ou indicados através de seu mostrador. 

A leitura dos sinais dos dispositivos de medição associados deve ser realizada pelo 

computador de vazão com frequência igual ou superior a cada 1 (um) segundo. 

O dispositivo calculador deve suportar as faixas de condições ambientais 

informadas pelo fabricante. 

A instalação deste dispositivo deve ser feita de tal forma que sua fonte de energia 

seja ininterrompível e confiável. 

Equipamentos acessórios não devem interferir na capacidade metrológica do 

dispositivo. 

Dispositivos calculadores utilizados no abastecimento de caminhões tanque (pré-

determinadores) devem, em adição aos requisitos anteriores, obedecer aos seguintes 

requisitos: 

a) A quantidade predeterminada deve ser apresentada por uma escala ou 

dispositivo numérico; 

b) Esta quantidade deve ser mostrada antes do início da medição; 

c) Os algarismos dos volumes predeterminados e medidos devem ser visivelmente 

diferentes; 

d) A diferença entre os volumes medido e predeterminado não deve exceder o 

desvio especificado para a medição do volume.” 

 

3.5.2 Trilha de auditoria 

A trilha de auditoria é definida genericamente, nos documentos pesquisados, como o 

registro realizado pelo dispositivo de todas as variáveis de entrada e intervenções realizadas 

nelas. Embora algumas normas, como a Portaria n° 499/2015 e a OIML R117, definam o 

conteúdo deste registro de forma genérica, outras, como a ABNT NBR 16020:2011, 

descrevem em detalhes quais devem ser as variáveis e alterações que devem ser memorizadas. 
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Importante notar que, à exceção das outras normas, a OIML R117 descreve os requisitos desta 

trilha na seção “Selagem de dispositivo eletrônico” ao invés de fazê-lo em seção específica.  

Apesar das diferenças citadas todas as normas aplicáveis a desenvolver os requisitos 

técnicos apresentam, em resumo, as seguintes exigências aplicáveis à trilha de auditoria: 

a) Deve registrar todas as configurações e variáveis metrologicamente relevantes 

atualmente em uso pelo computador de vazão; 

b) Também deve registrar alarmes, e a leitura dos totalizadores no momento de cada 

alteração, assim como o dia e hora de qualquer falha na alimentação do dispositivo; 

c) Alarmes devem ser emitidos quando qualquer grandeza ultrapassa os valores 

estipulados pelo usuário; 

d) Toda e quaisquer alterações de parâmetros metrologicamente relevantes devem ser 

registradas juntamente com o dia e hora da alteração, o valor do parâmetro antes e 

depois da alteração e, quando possível, a identificação do usuário responsável; 

e) Repetidas alterações em parâmetros não devem sobrescrever registros de alterações 

anteriores na trilha de auditoria, ao invés disso devem ser armazenadas 

separadamente; 

f) Devido à limitação da memória dos dispositivos calculadores e, por conseguinte, o 

tamanho limitado da trilha de auditoria, registros antigos podem ser 

automaticamente apagados em ordem cronológica (do mais antigo para o mais 

novo) conforme novos registros são memorizados; 

g) A trilha de auditoria deve ser não editável; 

h) Estes dados podem ser expostos em papel ou qualquer outro meio eletrônico. 

Apesar das similaridades cada norma apresenta particularidades em relação à trilha de 

auditoria. Estas diferenças são apresentadas na Tabela 22. 
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Tabela 22: Particularidades de cada norma em relação à trilha de auditoria. 

Normas Particularidade 

OIML R117:2007 

• Não menciona registro do valor antigo após 

alteração de parâmetro, apenas o valor novo 

• não menciona o armazenamento de alarmes 

ou outros eventos 

• Exige a retenção da trilha por 2 anos 

ABNT NBR 16020:2011 

• Descrição detalhada dos parâmetros mínimos 

que devem ser armazenados 

• Exige o registro dos totalizadores após 

qualquer intervenção 

API MPMS Chapter 21.2 

• Descrição detalhada dos parâmetros mínimos 

que devem ser armazenados 

• Recomenda o registro dos totalizadores após 

qualquer intervenção 

Portaria Inmetro n° 499/2015 

• Exige a retenção da trilha por 5 anos e às 

últimas 240 intervenções e os últimos 240 

alarmes 

Fonte: Elaboração própria. 

Com relação à discrepância entre os tempos mínimos de retenção da trilha de auditoria 

exigidos pela OIML R117 e a Portaria n° 499/2015, podemos tomar a exigência da Portaria 

como mais atual devido esta ser o documento mais recente. 

Condensando estes requisitos obtêm-se o seguinte texto: 

“O computador de vazão deve armazenar em sua trilha de auditoria os seguintes 

eventos: 

a) Alteração de parâmetros metrologicamente relevantes, através do registro do 

dia e hora da alteração, valores antes e após o evento e, sempre que possível, a 

identidade do usuário; 

b) O valor dos totalizadores no momento da alteração dos parâmetros acima 

citados; 

c) Alarmes, ou seja, o instante que qualquer grandeza ultrapasse a faixa 

informada pelo usuário; 

d) O conjunto de configurações em uso naquele momento pelo dispositivo; 

e) O dia e a hora de falha de alimentação do computador de vazão. 
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A trilha de auditoria deve ser armazenada que forma que sua edição não seja 

possível. 

A exposição da trilha de auditoria pode ser realizada através da impressão destes 

dados a partir do computador de vazão ou através de qualquer outro meio eletrônico. 

Sempre que a adição de um novo registro na trilha exija o apagamento de algum 

outro registro, este deve ser apagado de forma automática do valor mais antigo para o 

valor mais novo. 

O dispositivo calculador deve ser capaz armazenar a trilha de auditoria pelo 

período de 5 anos e suas últimas 240 intervenções e 240 alarmes.” 

Note que neste texto optou-se por não definir o conteúdo mínimo de trilha de auditoria. 

Ao invés disto foi adotada a abordagem presente na OIML R117 de definir de forma 

generalista seu conteúdo como sendo “alterações de parâmetros metrologicamente 

relevantes”. Isto permite uma maior abrangência desta trilha no recolhimento de informações 

relevantes à medição. 

3.5.3 Segurança 

Nesta seção serão descrito todos os requisitos relativos à segurança do computador de 

vazão. Incluídos aqui estão requisitos de acesso e restrição de acesso às configurações do 

computador de vazão, integridade do armazenamento de informações e proteção da memória 

e do algoritmo de cálculo. 

As particularidades encontradas em cada um dos documentos aplicáveis pesquisados 

são apresentadas na Tabela 23. 
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Tabela 23: Particularidades de cada norma em relação à segurança. 

Normas Particularidade 

OIML R117:2007 

• Apresenta o funcionamento do “modo de 

configuração” 

• Apresenta um sistema de checagem que visa 

a garantir a integridade dos sinais e 

procedimentos de transferências de dados 

API MPMS Chapter 21.2 
• Estipula que a senha deve ter o tamanho 

mínimo de 4 caracteres 

Portaria Inmetro n° 499/2015 

• Apresenta o funcionamento do “modo de 

configuração” 

• Estipula a proteção criptográfica dos dados 

recebidos e emitidos pelo computador de 

vazão  

Fonte: Elaboração própria. 

A ABNT NBR 16020:2011, por já utilizar como referência a OIML R117 e a API 

MPMS Chapter 21.2 não apresenta nenhum requisito de segurança a mais em desacordo com 

os outros documentos. Em relação ao sistema de checagem apresentado pela OIML R117 o 

mesmo visa a garantir a integridade dos sinais recebidos e emitidos pelo computador de vazão 

e os procedimentos de transferência e armazenamento de dados. Contudo por ser um 

dispositivo instalado separadamente a este conversor este deve ser tratado, apenas, em um 

trabalho que tenha como escopo o sistema de medição de fluidos, o que não é o caso. 

Apesar das diferenças descritas as seguintes similaridades permeiam todos os textos 

aplicáveis: 

a) O uso de uma memória durável e não volátil ou volátil em conjunto com uma fonte 

de energia ininterrompível; 

b) A necessidade do requerimento de uma senha de acesso para alteração de 

parâmetros relevantes à medição; 

c) A necessidade de a senha ser editável pelo usuário; 

d) A preferência de uso de diferentes senhas hierarquizadas para melhor identificação 

do responsável pelas alterações; 

e) A opção de uso de uma selagem mecânica que impeça a alteração de parâmetros 

como alternativa à selagem eletrônica; 

f) A proteção contra edição que deve estar presente na trilha de auditoria; 



111 
 

 
 

g) A proteção contra edição de quaisquer algoritmos de cálculo de vazão; 

h) A exigência de separação física entre a memória utilizada para armazenar as 

configurações do dispositivo e a utilizada para armazenar a trilha de auditoria; 

i) A possibilidade de apagamento total da trilha de auditoria apenas com o uso da 

senha e o posterior registro deste apagamento na memória do computador de vazão. 

Tendo estas considerações em mente, a seguinte proposta de texto advém: 

“A memória em que são armazenados os dados do computador de vazão deve ser 

do tipo não volátil ou então deve ser volátil e fazer uso de uma fonte de energia 

ininterrompível. 

O dispositivo calculador deve proteger o acesso ou alteração de suas configurações 

e parâmetros através de um lacre físico ou eletrônico. 

A presença do lacre físico deve impedir o acesso ou alteração das configurações e 

parâmetros. 

O lacre eletrônico consiste um sistema de senhas que deve requerida antes ou após 

a alteração de parâmetros metrologicamente relevantes, sem a qual estas 

alterações não podem ser realizadas. 

Caso a senha seja requerida após as alterações o computador de vazão deve: 

a) Indicar claramente que está em modo de alteração de parâmetros ou; 

b) Não realizar a medição. 

O computador de vazão deve permitir a programação de múltiplas senhas 

hierarquizadas e configuráveis pelo usuário. 

Em condições normais de uso deve ser impossível editar a trilha de auditoria, os 

algoritmos de cálculo e os totalizadores de volume do medidor. 

As configurações do computador de vazão e sua trilha de auditoria devem ser 

armazenadas em memórias físicas separadas. 

O apagamento total da trilha de auditoria deve ser permitido apenas com o uso da 

senha e o registro de tal ação na memória do dispositivo calculador.” 
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3.6  Condições de Utilização e Funcionamento 

Conforme apresentado anteriormente, este capítulo caracteriza-se pela definição da 

faixa de operação do instrumento dentro do qual seu desempenho metrológico deve 

apresentar-se dentro dos limites estabelecidos pelo regulamento. 

Esta faixa de operação, dentro do escopo desta dissertação, pode ser interpretada como 

sendo a faixa de temperatura, pressão, massa específica e vazão do fluido na qual o 

computador de vazão pode converter, dentro dos erros máximos admissíveis, o volume das 

condições de medição para as condições de base. 

Sendo um dispositivo de medição terciário (isto é, que não possui contato direto com o 

fluido medido) o mesmo não é afetado pelas grandezas medidas. Contudo, deve-se lembrar de 

que para converter os volumes do fluido o computador de vazão utiliza modelos matemáticos 

que calculam a compressibilidade do fluido, modelos estes que utilizam como variáveis de 

entrada as grandezas características do fluido, como temperatura, pressão e massa específica. 

Neste trabalho foram encontradas três normas, cada uma contando um modelo 

matemático aplicável a um tipo específico de fluido. A OIML R22:1973 e a ABNT NBR 

5992:2008 são aplicáveis a etanol e suas misturas com água e a ABNT NBR 15512:2014 é 

aplicável ao biodiesel. Os modelos matemáticos apresentados por estas normas, porém, só são 

válidos para certa faixa de temperatura e pressão do fluido medido, como elas mesmas fazem 

questão de informar. 

Logo caso o computador de vazão utilize qualquer uma destas normas para converter o 

volume de um fluido, esta medição só estará de acordo com o disposto por elas se obedecer 

seus limites estipulados. 

Os limites são os seguintes: 

a) OIML R22:1973 – temperatura da mistura de etanol entre -20 °C e 40 °C, a mistura 

de etanol e água pode variar entre 0% e 100%. 

b) ABNT NBR 5992:2008 – temperatura da mistura de etanol entre -20 °C e 40 °C, a 

mistura de etanol e água pode variar entre 0% e 100%. 

c) ABNT NBR 15512:2014 – Esta norma redireciona para tabelas presentes na 

Resolução CNP n° 6/1970. Estas tabelas apresentam fatores de conversão de volume 
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para fluidos com temperatura entre -50 °C e 200 °C e massa específica entre 500 

kg/m³ e 1099 kg/m³. 

Uma vez que os limites de temperatura das normas aplicáveis à conversão de etanol 

coincidem e há apenas uma norma aplicável a biodiesel, o texto desta seção fica da seguinte 

forma: 

“A temperatura da mistura de etanol e água, qualquer que seja sua proporção, 

deve permanecer entre -20 °C e 40 °C durante a medição. 

A temperatura do biodiesel deve permanecer entre -50 °C e 200 °C durante a 

medição. 

A massa específica do biodiesel utilizado na medição deve estar situada na faixa de 

500 kg/m³ e 1099 kg/m³” 

 

3.7  Requisitos Metrológicos 

Para confecção dos requisitos metrológicos todas as normas aplicáveis pesquisadas são 

utilizadas, uma vez que cada uma possui elementos aplicáveis a este capítulo. Nesta seção são 

discutidas a classificação do instrumento, erros máximos admissíveis, especificações dos 

padrões de medição, entre outros temas correlatos. 

Os documentos OIML R117:2007, WELMEC 10.4, ABNT NBR 16020:2011 e Portaria 

Inmetro n° 499/2015 foram selecionados por este trabalho para fornecer subsídios para este 

requisito, principalmente por conterem indicações de erros máximos admissíveis. Pode 

parecer estranha a seleção das normas OIML R22:1973, ABNT NBR 15512:2014 e ABNT 

NBR 5992:2008 para inclusão nos requisitos metrológicos uma vez que estas apenas 

apresentam modelos matemáticos dos fluidos, contudo há de se lembrar quando o dispositivo 

calculador for ensaiado tais modelos funcionarão como padrão de comparação entre o que é 

indicado pelo medidor e o valor real. 

Na Tabela 24 são apresentadas as vantagens e desvantagens da aplicação das normas 

propostas no desenvolvimento de requisitos metrológicos. 
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Tabela 24: Vantagens e desvantagens da aplicação das normas estudadas na produção de requisitos metrológicos. 

Norma Vantagens Desvantagens 

OIML R22:1973 

• Recomendação trabalhada a nível 

internacional 

• Mundialmente reconhecida 

• Imprescindível para o cálculo de volumes de 

etanol 

• Documento antigo (1973) 

OIML R117:2007 

• Recomendação trabalhada a nível 

internacional 

• Mundialmente reconhecida 

• Erros máximos admissíveis aplicáveis à 

medição de volume e indicação de 

dispositivos de medição associados 

• Aplicável a todos os fluidos, incluídos 

biocombustíveis 

• Recomenda norma específica para medição 

de etanol 

• Foco apenas no sistema de 

medição 

• Documento relativamente antigo 

(2007) 

• Poucas menções a características 

construtivas 

• Não possui recomendação para 

medição do biodiesel 

WELMEC 10.4 

• Foco no computador de vazão 

• Documento trabalhado a nível internacional 

• Erros máximos admissíveis aplicáveis à 

medição de volume e indicação de 

dispositivos de medição associados 

• Recomenda norma específica para medição 

de etanol 

• Documento relativamente antigo 

(2006) 

• Válido apenas na comunidade 

europeia 

• Não possui recomendação para 

medição do biodiesel 

ABNT NBR 15512:2014 

• Norma trabalhada e adaptada à realidade 

nacional 

• Imprescindível para o cálculo de volumes de 

biodiesel 

• Baseada em documento antigo 

(Resolução CNP n°6/1970) 

ABNT NBR 16020:2011 

• Norma trabalhada e adaptada à realidade 

nacional 

• Erros máximos admissíveis aplicáveis à 

medição de volume e indicação de 

dispositivos de medição associados 

• Recomenda norma específica para medição 

de etanol e biodiesel 

• Aplicável a todos os fluidos, com especial 

menção a biocombustíveis 

• Foco apenas no sistema de 

medição 

ABNT NBR 5992:2008 • Norma trabalhada e adaptada à realidade • Restrita ao uso do método do 
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nacional 

• Imprescindível para o cálculo de volumes de 

etanol 

• Norma relativamente nova (2008) quando 

comparada à OIML R22 

densímetro de vidro para a 

determinação da massa 

específica do etanol 

Portaria Inmetro n° 499/2015 

• Norma trabalhada e adaptada a realidade 

nacional 

• Erros máximos admissíveis aplicáveis à 

medição de volume 

• Foco exclusivo em dispositivos calculadores 

• Não é aplicável a 

biocombustíveis 

• Não possui erros máximos 

admissíveis para a indicação de 

dispositivos de medição 

associados 

Fonte: Elaboração própria. 

Para melhor compreensão do tema, o estudo de requisitos metrológicos foi separado em 

dois itens: erros máximos admissíveis e especificações dos padrões de medição. 

3.7.1 Erros Máximos Admissíveis - EMA 

Erro Máximo Admissível é definido como o máximo erro que pode ocorrer em uma 

medição, quando comparado a um valor de referência, conforme permitido por especificação 

ou regulamento (31). As mais variadas normas e regulamentos estipulam erros máximos 

admissíveis para cada um dos ensaios aplicáveis a computadores de vazão, outras têm sido 

mais sucintas e apresentado um único EMA aplicável apenas à medição do volume convertido 

final. 

 Os seguintes documentos estudados possuem sugestões de erros máximos admissíveis: 

OIML R117:2007, WELMEC 10.4, ABNT NBR 16020:2011 e Portaria Inmetro n° 499/2015. 

 A OIML R117 e a WELMEC 10.4 apresentam erros distintos dependendo do tipo de 

abordagem utilizada nos ensaios, enquanto que a ABNT NBR 16020 e a Portaria n° 499/2015 

não fazem menção ao tipo de montagem utilizada. A análise efetiva do desempenho do 

dispositivo calculador obriga a um nível maior de detalhamento nos ensaios. Tendo este ponto 

de vista em mente o uso de diferentes abordagens nos ensaios torna-se obrigatório, pois 

permite uma avaliação, não apenas do dispositivo calculador, mas também dos dispositivos de 

medição associados que trabalham em conjunto com ele. Vale lembrar que muitos 

computadores de vazão já são produzidos e vendidos conjuntamente com seus DMA (20), e 

que as informações providas pelos mesmos são de grande importância, pois são utilizadas 

como parâmetro para a determinação do nível de segurança da instalação (4). 
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 De forma a aplicar as abordagens de ensaio, deve-se utilizar as únicas normas que as 

mencionam, que são a OIML R117 e WELMEC 10.4 por apresentarem EMA distintos de 

acordo com a abordagem. A ABNT NBR 16020 apresenta EMA aplicáveis aos dispositivos 

associados, mas não considera diferentes abordagens e a Portaria n° 499/2015 nem se quer 

menciona tais dispositivos. 

 Os EMA apresentados pela OIML R117 e pela WELMEC possuem os mesmos 

valores, com a exceção dos erros aplicáveis a terceira abordagem que existem apenas na 

WELMEC. De fato, toda a terceira abordagem é apresentada pela WELMEC 10.4 como um 

complemento à primeira e segunda abordagem apresentadas pela OIML R117. 

 Assim os Erros Máximos Admissíveis desta proposta de regulamento serão aqueles 

apresentados pela WELMEC 10.4, devido a sua completeza. Contudo uma vez que as normas 

de conversão de volume estudadas (OIML R22:1973, ABNT NBR 5992:2008 e ABNT NBR 

15512:2014) não comtemplam o efeito da pressão sobre o fluido, apenas o da temperatura, a 

proposta a seguir não apresentará EMA aplicáveis a dispositivos de medição associados de 

pressão. 

“Os Erros máximos admissíveis aplicáveis a este regulamento são apresentados na 
tabela a seguir: 

 
Tabela 25: Proposta de erros máximos admissíveis. 

Descrição 
1ª abordagem (CV 

com DMA) 
2ª abordagem (CV 

sem DMA) 
3ª abordagem (CV e 

DMA separados) 
Determinação do volume para sinais 

simulados 
0,03% 0,03% 0,03% 

Determinação do volume com o uso de 
DMA 

0,10% - - 

Cálculo de conversão do volume - 0,03% 0,03% 
Conversão de sinais simulados em 

características do fluido pelo CV, entradas 
analógicas 

- 
0,18 ºC 

0,6 kg/m3 

Conversão de sinais simulados em 
características do fluido pelo CV, entradas 

digitais 
- 

0,30 ºC 
Erros de 

arredondamento, apenas 1,0 kg/m3 

DMA, precisão do sinal de saída para 
sensores analógicos 

- - 
0,24 ºC 

0,8 kg/m3 
DMA, precisão do sinal de saída para 

sensores digitais 
- - 

0,30 ºC 
1 kg/m3 
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A escolha dos EMA da WELMEC nesta proposta de regulamento terá grandes reflexos 

no capítulo seguinte, “Controle Legal de Instrumentos de medição”. A razão para isto é que 

este capítulo deverá discorrer sobre as características de cada um dos ensaios correspondentes 

a estes EMA. 

 

3.7.2 Especificação dos padrões de medição 

Como discorrido na seção anterior, para determinar o erro de uma medição devemos, 

antes, ter conhecimento do valor da medição informado pelo medidor e do valor de referência 

do padrão de medição. Assim, se faz necessário especificar o padrão de medição que deve ser 

utilizado no âmbito do regulamento. 

Sendo o computador de vazão um dispositivo que realiza cálculos com base em sinais 

recebidos dos sensores associados, dois tipos de padrão podem ser pensados. O padrão 

matemático ou modelo matemático é responsável pela modelagem e cálculo dos volumes 

medidos de biocombustível. O padrão físico é aquele contra o qual devem ser comparadas as 

leituras dos dispositivos de medição associados (no caso de um computador de vazão do tipo 

1) ou das entradas analógicas e de frequência (para um computador de vazão do tipo 2) para a 

determinação do erro. 

A OIML R22:1973 e a ABNT NBR 5992:2008 apresentam modelos matemáticos que 

podem ser utilizadas para a cálculo de volume de etanol. Elas apresentam, inclusive, equações 

matemáticas similares para o cálculo de massa específica do fluido. Contudo, a NBR 5992 é 

uma norma produzida por órgão nacional (a Associação Brasileira de Normas Técnicas), logo 

adaptada à realidade nacional da medição de etanol, e mais recente quando comparada com a 

recomendação da Organização Internacional de Metrologia Legal. No caso da medição de 

biodiesel, não há, dentro do escopo deste trabalho, outra norma aplicável a sua medição que 

não a ABNT NBR 15512:2014. Não faz parte do escopo deste trabalho a recomendação da 

norma mais adequada para utilização na medição do biocombustível. Dentro do arcabouço 

regulatório nacional, esta escolha tem recaído nas Resoluções Conjuntas que, inclusive, já 

legislaram no passado sobre que normas devem ser utilizadas na medição de, por exemplo, 

petróleo e gás natural (1). 

No caso dos padrões físicos, entre todas as normas, recomendações e regulamentos 

pesquisados nesta dissertação, apenas a API MPMS Chapter 21.2 apresenta especificações 
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detalhadas quanto aos padrões físicos utilizados nos ensaios de computadores de vazão. A 

portaria Inmetro n° 499/2015 disserta apenas sobre a necessidade dos padrões de ensaio 

possuírem características semelhantes aos dispositivos de medição associados presentes em 

campo. É importante citar que estas especificações estão de acordo com os erros máximos 

admissíveis recomendados pela WELMEC 10.4 escolhidos neste trabalho. 

Assim a especificação dos padrões de medição deve apresentar-se da seguinte forma na 

proposta de regulamento: 

“Os padrões de medição utilizados nos ensaios do controle metrológico devem 

seguir os seguintes requisitos: 

a) Quando a Balança de peso morto estiver localizada em latitudes menores que 

40 graus e maiores que 50 graus ou alturas superiores a 1524 metros a mesma 

deve sofrer ajustes de forma a evitar erros; 

b) A precisão do banho seco deve ser de ±0,1 °C, ou melhor; 

c) O gerador de sinais analógicos deve produzir tensões e correntes com um nível 
de flutuação (esporádica ou permanente) inferior a 0,1% em um período de 
150% do tempo necessário para a realização dos ensaios e uma precisão 
mínima de 0,05%; 

d) O gerador de frequência deve produzir um sinal cuja amplitude deve 
ultrapassar em 5% os valores máximo e mínimo de leitura do dispositivo 
ensaiado e cuja frequência deve poder ser ajustada dentro da faixa de leitura 
do dispositivo; 

e) A década resistiva deve possuir resolução de 0,01 Ohm e uma precisão de 
0,05%.” 

 

3.8  Controle Legal do Instrumento de Medição 

Esta seção está intimamente ligada à seção anterior, uma vez que, em grande parte, o 

controle legal do instrumento de medição é composto de ensaios e prescrições que devem ser 

seguidas de forma que o instrumento obedeça ao disposto em “Requisitos Metrológicos”.  

Especial atenção deve ser dada à tabela de EMA apresentada na dita seção, uma vez que 

cada um destes erros máximos está associado a uma diferente função metrológica do 

computador de vazão. Logo esta seção deve descrever, pelo menos, um ensaio para cada 

função metrológica descrita nesta tabela por meio do qual são produzidos indícios para 
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determinar se o erro apresentado pelo dispositivo obedece ou não ao erro máximo admissível 

estipulado. 

Adicionalmente, esquemas de montagem dos ensaios (como a 1°e 2° abordagens 

apresentadas pela OIML R117 ou a 3° apresentada pela WELMEC 10.4) devem ser 

detalhados, inclusive quanto ao momento em que cada um deve ser obrigatoriamente 

utilizado. Os processos de avaliação de modelo e verificação inicial e subsequente devem ser 

descritos, principalmente no que tangem os documentos necessários, o procedimento para 

requerer sua abertura e até mesmo o seu funcionamento básico. 

Por último, o produto final de cada uma das etapas do controle metrológico deve ser 

descrito e propriamente estruturado. Ao final de uma bem-sucedida avaliação de modelo é 

emitida uma portaria de aprovação (2), já ao final de qualquer uma das verificações deve ser 

afixada uma marca de verificação na superfície do instrumento ou emitido um certificado de 

verificação (2). Tais produtos devem ser caracterizados nesta seção quanto ao conjunto 

mínimo de informações que devem possuir. 

Para redação desta seção foram utilizadas como fonte a recomendação OIML 

R117:2007, o guia WELMEC 10.4 e o regulamento Portaria Inmetro n° 499/2015. Diferente 

dos requisitos metrológicos que estão presentes em diversos documentos pesquisados, o 

controle metrológico legal só é mencionado por documentos voltados à execução da atividade 

de Metrologia legal. A OIML R117 o cita por ser uma recomendação internacional de 

regulamento técnico metrológico, a WELMEC 10.4 por ser um guia complementar a 

implementação OIML R117 e a Portaria n° 499/2015 por ser o RTM nacional aplicável a 

computadores de vazão (porém apenas para medição de petróleo e gás natural). 

Para melhor organização do tema, esta seção foi dividida em três subseções: 

Particularidades do processo de avaliação de modelo e verificações, Ensaios e Características 

da portaria de aprovação e do certificado de verificação. 

 

3.8.1 Particularidades do Processo de Avaliação de Modelo e Verificações 

Uma vez que cada nação aplica seu próprio modelo de controle metrológico, a melhor 

fonte de informações para esta seção é a Portaria Inmetro n° 499/2015. Embora seja voltado 

para a medição de petróleo e gás natural o controle metrológico definido pela 499/2015 
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deverá ser praticamente o mesmo do praticado para a medição de biocombustíveis, uma vez 

que não existem diferenças notáveis que justifiquem alterações. 

Contudo é importante mencionar que a OIML R117 apresenta recomendações 

específicas que não constam da Portaria 499/2015 e que também são úteis para a implantação 

do processo de avaliação de modelo e verificações. São elas: 

a) Alterações em modelos aprovados devem ser comunicadas ao órgão metrológico e 

podem ser passíveis de um novo processo de avaliação de modelo caso interfiram na 

capacidade metrológica do instrumento; 

b) Descrição detalhada da documentação necessária para a abertura do processo 

(informação presente de forma resumida na Portaria 499/2015 quando comparada 

com a OIML R117); 

c) Não há definição do processo de verificação subsequente, ficando a cargo do órgão 

metrológico desenhá-lo. 

Assim o texto da proposta de regulamento, no que tange as particularidades do processo 

de aprovação de modelo e verificações, deve apresentar conteúdo similar ao da Portaria n° 

499/2015 com a adição dos itens específicos presentes na OIML R117. A WELMEC 10.4 não 

fornece subsídios a esta seção por ser apenas um guia de ensaio. 

A proposta é apresentada a seguir: 

“Avaliação de Modelo: 

a) Todos os modelos de dispositivos calculadores, utilizados no âmbito deste 

regulamento, devem ser submetidos e aprovados em processo de avaliação de 

modelo; 

b) A abertura deste processo deve ser requerida ao órgão metrológico; 

c) Pelo menos um protótipo de cada modelo deve ser entregue ao órgão metrológico; 

d) No evento da abertura do processo a seguinte documentação deve ser entregue ao 

órgão metrológico: 

i. Descrição das características técnicas e princípio de 

funcionamento; 

ii. Desenho cotado do instrumento; 

iii. Desenho das placas eletrônicas do dispositivo; 
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iv. Lista de componentes com influência metrológica e sua 

composição; 

v. Vista explodida com a identificação de componentes; 

vi. Descrição de como o fator de conversão é determinado; 

vii. Identificação dos pontos de selagem e marcas de verificação; 

viii. Desenho demonstrando a marca de aprovação e onde será 

afixada; 

ix. Instruções de instalação e operação; 

x. Instruções de como acessar o software metrológico 

e) Durante os ensaios, os limites operacionais do instrumento, conforme informado pelo 

fabricante, devem ser respeitados quando não conflitarem com as exigências deste 

regulamento. 

f) No evento da finalização do processo de avaliação de modelo e caso o instrumento 

esteja de acordo o disposto por este regulamento, uma portaria de aprovação deve 

ser emitida atestando sua conformidade. 

Verificação Inicial: 

a) Todos os exemplares de dispositivos calculadores, utilizados no âmbito deste 

regulamento, devem ser submetidos e aprovados em processo de verificação inicial antes 

de sua comercialização; 

b) A abertura deste processo deve ser requerida ao órgão delegado estadual; 

c) No evento da abertura do processo o órgão delegado deverá avaliar se o 

instrumento submetido à verificação está de acordo com as informações constantes em 

sua portaria de aprovação; 

d) No evento da finalização do processo de verificação inicial e caso o instrumento 

esteja de acordo com sua portaria de aprovação, o órgão delegado deve emitir um 

certificado de conformidade e realizar a selagem do instrumento de acordo com os 

pontos indicados.” 

Foi escolhida, como resultado da verificação inicial, a emissão de um certificado de 

verificação em oposição à afixação de uma marca de verificação na superfície do instrumento. 

A razão para isto é que dado o ambiente industrial e severo no qual os computadores de vazão 

são utilizados é provável que esta marca possa ser danificada. Adicionalmente a verificação 

subsequente não foi adicionada à proposta uma vez que é consenso dentro da indústria 
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nacional e de órgãos reguladores que este instrumento não necessita ser submetido a esta 

atividade, como visto no próprio regulamento nacional, a Portaria n° 499/2015, que não a 

prevê. 

 

3.8.2 Ensaios 

Uma vez selecionados os erros máximos admissíveis no capítulo “requisitos 

metrológicos” cabe a esta seção definir os ensaios mais adequados para produzir indícios de 

conformidade a cada uma das funcionalidades metrológicas apontadas nele.  

No âmbito desta dissertação foram selecionados os EMA apresentados pela WELMEC 

10.4, excluindo-se aí os erros aplicáveis à medição de pressão. Neste contexto, uma vez que 

esta norma é notoriamente detalhada na descrição dos ensaios aplicáveis, foi recomendado 

este conjunto que deve ser executado de forma a avaliar os erros estipulados: 

a) Determinação do volume para sinais simulados; 

b) Determinação do volume com o uso de DMA; 

c) Cálculo de conversão do volume; 

d) Conversão de sinais simulados em características do fluido pelo CV, entradas 

analógicas; 

e) Conversão de sinais simulados em características do fluido pelo CV, entradas 

digitais; 

f) DMA, precisão do sinal de saída para sensores analógicos; 

g) DMA, precisão do sinal de saída para sensores digitais. 

Deve ser ressaltado que a aplicabilidade de cada um destes ensaios varia de acordo com 

a abordagem de ensaio utilizada. Por exemplo, não se pode realizar o ensaio para “determinar 

o volume com o uso de DMA” na segunda abordagem, uma vez que a mesma não faz uso de 

dispositivos de medição associados. A aplicabilidade de cada um destes ensaios de acordo 

com a abordagem já é apresentada pela WELMEC, restando assim determinar quando cada 

uma das abordagens de ensaio deve ser utilizada. 

A primeira abordagem caracteriza-se pelo ensaio do dispositivo calculador em conjunto 

com o DMA, logo deve ser aplicada quando o computador de vazão e seu dispositivo 

secundário são indissociáveis (computador de vazão tipo 1). Este é um caso comum quando 
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os dois comunicam entre si com o uso de um protocolo de comunicação proprietário e não é 

possível simular este sinal com o uso dos padrões de trabalho de um laboratório.  

A segunda abordagem caracteriza-se pelo ensaio apenas do dispositivo calculador, logo 

deve ser aplicada quando o mesmo não possui DMA (computador de vazão tipo 2). A maior 

parte dos dispositivos calculadores aprovados pelo Inmetro é deste tipo (34). Outra hipótese 

de aplicação da segunda abordagem é quando o computador de vazão possui DMA, porém os 

mesmos podem ser separados e seu sinal de comunicação propriamente simulado frente ao 

dispositivo. Contudo neste caso devemos aplicar a terceira abordagem que é descrita a seguir, 

dado a necessidade de garantir a confiabilidade metrológica destes dispositivos secundários. 

A terceira abordagem é apropriadamente aplicada quando o computador de vazão e seus 

DMA são separados e ensaiados independentemente. Cada um destes instrumentos possui um 

conjunto de requisitos que deve atender segundo a WELMEC 10.4 e podem, portanto, ser 

aprovados ou reprovados separadamente. Esta abordagem só pode ser aplicada quando todos 

os requisitos a seguir são obedecidos: 

a) É um computador de vazão do tipo 1; 

b) Seus dispositivos de medição associados possam ser separados do corpo principal; 

c) É possível simular o sinal emitido pelos DMAs junto ao computador de vazão 

Assim os seguintes ensaios são recomendados nesta proposta de regulamento: 

“Os seguintes ensaios são aplicáveis: 

Determinação do volume para sinais simulados: Sinais simulados por dispositivos 

eletrônicos adequados de temperatura, massa específica ou grau alcoolimétrico e sinais 

de pulso devem ser inseridos no dispositivo calculador e o resultado final da conversão 

de volume deve ser comparado com um valor de referência gerado por um programa de 

computador validado.  

Determinação do volume com o uso de DMA: Os dispositivos de medição 

associados de um computador de vazão devem ser submetidos a grandezas geradas por 

padrões de trabalho adequados (por exemplo, um banho seco no caso de temperatura) e 

o resultado final da conversão de volume deve ser comparado com um valor de 

referência gerado por um programa de computador validado. 
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Cálculo de conversão do volume: Valores simulados de temperatura, massa 

específica ou grau alcoolimétrico e vazão são inseridos na memória do dispositivo e o 

resultado final da conversão de volume deve ser comparado com um valor de referência 

gerado por um programa de computador validado. 

Conversão de sinais simulados em características do fluido pelo CV, entradas 

analógicas: Sinais analógicos simulados por dispositivos eletrônicos adequados de 

temperatura, massa específica e grau alcoolimétrico devem ser inseridos no dispositivo 

calculador e sua indicação, conforme fornecida pelo computador de vazão, é comparada 

com o valor esperado. 

Conversão de sinais simulados em características do fluido pelo CV, entradas 

digitais: Sinais digitais simulados por dispositivos eletrônicos adequados de 

temperatura, massa específica e grau alcoolimétrico devem ser inseridos no dispositivo 

calculador e sua indicação, conforme fornecida pelo computador de vazão, é comparada 

com o valor esperado. 

DMA, precisão do sinal de saída para sensores analógicos: Os dispositivos de 

medição associados que transmitam sinais analógicos devem ser submetidos a grandezas 

geradas por padrões de trabalho adequados (por exemplo, um banho seco no caso de 

temperatura) e seu resultado de medição é comparado com o valor de referência do 

padrão de trabalho. 

DMA, precisão do sinal de saída para sensores digitais: Os dispositivos de medição 

associados que transmitam sinais digitais devem ser submetidos a grandezas geradas 

por padrões de trabalho adequados (por exemplo, um banho seco no caso de 

temperatura) e seu resultado de medição é comparado com o valor de referência do 

padrão de trabalho. 

Uma das seguintes abordagens deve ser aplicada: 

a) 1ª abordagem: Deve ser aplicada quando o computador de vazão do tipo 1 em 

que seus dispositivos de medição são indissociáveis; 

b) 2ª abordagem: Deve ser aplicada quando o computador de vazão do tipo 2; 

c) 3ª abordagem: Deve ser aplicada quando o computador de vazão do tipo 1 em 

que seus dispositivos de medição são dissociáveis; 
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A aplicabilidade de cada ensaio e o número de pontos que deve ser recolhidos no 

processo de avaliação de modelo de acordo com a abordagem é expressa na tabela 

a seguir: 

Ensaio 1ª abordagem  2ª abordagem 3ª abordagem 

Determinação do volume para sinais 
simulados 

27 pontos 27 pontos 27 pontos 

Determinação do volume com o uso de 
DMA 

27 pontos - - 

Cálculo de conversão do volume - 27 pontos 27 pontos 

Conversão de sinais simulados em 
características do fluido pelo CV, entradas 

analógicas 
- 

3 pontos para cada grandeza: mínimo, médio 
e máximo 

Conversão de sinais simulados em 
características do fluido pelo CV, entradas 

digitais 
- 

3 pontos para cada grandeza: mínimo, médio 
e máximo 

DMA, precisão do sinal de saída para 
sensores analógicos 

- - 
3 pontos para cada 
grandeza: mínimo, 

médio e máximo 

DMA, precisão do sinal de saída para 
sensores digitais 

- - 
3 pontos para cada 
grandeza: mínimo, 

médio e máximo 

 

Em todos os ensaios de avaliação de modelo são utilizados 3 valores para cada 

grandeza: mínimo, médio e máximo. 

A aplicabilidade de cada ensaio e o número de pontos que deve ser recolhidos no 

processo de verificação inicial de acordo com a abordagem é expressa na tabela a 

seguir: 
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Ensaio 1ª abordagem  2ª abordagem 3ª abordagem 

Determinação do volume para sinais 
simulados 

4 pontos 4 pontos 4 pontos 

Determinação do volume com o uso de 
DMA 

4 pontos - - 

Cálculo de conversão do volume - 4 pontos 4 pontos 

Conversão de sinais simulados em 
características do fluido pelo CV, entradas 

analógicas 
- 

2 pontos para cada grandeza: mínimo e 
máximo 

Conversão de sinais simulados em 
características do fluido pelo CV, entradas 

digitais 
- 

2 pontos para cada grandeza: mínimo e 
máximo 

DMA, precisão do sinal de saída para 
sensores analógicos 

- - 
2 pontos para cada 
grandeza: mínimo e 

máximo 

DMA, precisão do sinal de saída para 
sensores digitais 

- - 
2 pontos para cada 
grandeza: mínimo e 

máximo 

 

Em todos os ensaios de avaliação de modelo são utilizados 2 valores para cada 

grandeza: mínimo e máximo.” 

 

3.8.3 Características da portaria de aprovação e do certificado de verificação 

O Vocabulário Internacional de Metrologia Legal (30) define a portaria de aprovação de 

modelo como sendo o “documento que certifica a concessão da aprovação de modelo” e 

certificado de verificação como “Documento que certifica que a verificação de um 

instrumento de medição foi realizada e a conformidade aos requisitos legais foi constatada”. 

Nos dois casos, pode-se dizer que estes documentos certificam a conformidade do 

instrumento com o exposto em seu regulamento. No Brasil, estes documentos, especialmente 

a portaria de aprovação de modelo, em adição a certificar a concessão de aprovação de 

modelo também apresenta características metrológicas do instrumento de forma a melhor 

defini-lo (35).  
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Uma vez que esta se tratando da medição de dois fluidos distintos (etanol e biodiesel) 

com o uso de um instrumento que pode ser ensaiado com três diferentes tipos de abordagens, 

a portaria de aprovação deve especificar quais fluidos podem ser medidos com o uso do 

computador de vazão aprovado e qual abordagem de ensaio foi utilizada. 

Cada abordagem de ensaio avalia a confiabilidade metrológica de um conjunto de 

instrumentos diferente. A 1ª abordagem avalia o computador de vazão seus DMA quando 

trabalhando em conjunto, a 2ª abordagem avalia apenas o computador de vazão e a 3ª 

abordagem avalia o a confiabilidade do computador de vazão e de seus DMA separadamente, 

conforme detalhado na Figura 14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Embora a primeira e terceira abordagens tenham ambas como escopo o conjunto 

dispositivo calculador e DMA, apenas a primeira abordagem não necessita apresentar 

requisitos de compatibilidade entre estes dois instrumentos. Isto ocorre pois o conjunto 

computador de vazão e DMA é ensaiado e aprovado como um único instrumento de medição.  

Já no caso da terceira abordagem, estes instrumentos são ensaiados separadamente e isto 

abre a possibilidade da reprovação dos DMA. Tal fato resultaria na aprovação apenas do 

computador de vazão, caindo assim no caso da 2ª abordagem e obrigando o usuário a utilizar 

outros DMA que não os fornecidos com o instrumento ou do uso, por parte do usuário, de 

outros DMA de sua escolha dado que esta abordagem só é utilizada quando estes dois 

instrumentos são dissociáveis. 

Figura 14: Escopo da confiabilidade provida por cada abordagem.  

Fonte: Elaboração própria. 
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Assim, portarias de aprovação devem possuir, além de características específicas dos 

ensaios realizados, critérios de compatibilidade entre o computador de vazão e os DMA (para 

2ª e 3ª abordagem).  

Entre os documentos pesquisados apenas a OIML R117 e a WELMEC 10.4 detalham 

um conjunto de informações mínimas que devem estar presentes na portaria de aprovação. A 

Portaria n° 499/2015 especifica, apenas, que a portaria de aprovação deve mencionar os 

fluidos medidos pelo instrumento. 

Assim, uma vez que não há conflito entre as informações mínimas relativas a portarias 

de aprovação presentes nos documentos pesquisado e que, conforme recomendado pela 

WELMEC (29), a portaria de aprovação deve comunicar o tipo de abordagem utilizada, o 

texto desta seção se apresentará da seguinte forma: 

“A portaria de aprovação de modelo deve possuir, pelo menos, as seguintes 

informações: 

a) Fluidos medidos pelo instrumento; 

b) Normas de conversão utilizadas; 

c) Como obter acesso aos volumes convertidos; 

d) Faixa de grandezas de entrada ensaiadas; 

e) Qual abordagem de ensaio foi utilizada. 

Caso a 2ª ou 3ª abordagens tenham sido utilizadas também deve ser informado: 

f) Entradas de sinais simulados que foram ensaiadas; 

g) Critérios de compatibilidade para a interconexão de dispositivos calculadores e 

dispositivos de medição associados.” 

Não foram definidas informações mínimas que devem estar presentes em certificados de 

verificação, uma vez que tais certificados apenas atestam a conformidade do instrumento 

ensaiado com o modelo aprovado pela portaria de aprovação (30). Também é aberta a 

possibilidade de emissão de certificados de aprovação específicos para os dispositivos de 

medição associados pela WELMEC 10.4 quando empregada a terceira abordagem. Este tipo 

de aprovação em separado dos sensores não foi explanado por não pertencer ao escopo desta 

dissertação. 
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3.9  Supervisão Metrológica 

A atividade de supervisão metrológica engloba todas as atividades do controle 

metrológico em que é observada a conformidade às leis e Regulamentos Técnicos 

Metrológicos (30). A norma DOQ-DIMEL-007 descreve este capítulo de um RTM como 

aquele que deve expressar requisitos a serem seguidos na execução das três atividades que 

compõe a supervisão metrológica:  

a) Inspeção em serviço ou vigilância de campo; 

b) Vigilância de mercado; 

c) Vigilância de sistema da qualidade. 

O processo de avaliação de modelo e verificação inicial descritos na proposta de 

regulamento não se enquadram em nenhuma destas atividades. Apenas a verificação 

subsequente pode ser considerada como atividade típica de supervisão metrológica, contudo, 

como clarificado na seção 7.8, esta atividade não é prevista nesta proposta. Assim esta 

proposta à regulamentação de computadores de vazão não contará com uma seção contendo 

prescrições relativas à “Supervisão Metrológica”. 

3.10  Marcação 

Nesta seção são tratadas a necessária visibilidade e as informações que devem estar 

contidas nas marcas de aprovação de modelo e verificação inicial. Adicionalmente a estas 

informações também é tratada a selagem do dispositivo de forma que o acesso aos 

componentes com desempenho metrológico seja restrito. 

Na Portaria Inmetro n° 499/2015 estas informações estão descritas na seção “Selagem” 

e discorrem brevemente sobre a “inviolabilidade de componentes eletrônicos destinados à 

medição”. Requisito equivalente é apresentado pela OIML R117, que reforça a importância 

da durabilidade e da clareza em caso de rompimento desta selagem. 

Este capítulo desta proposta de regulamento ficará da seguinte forma: 

“O dispositivo calculador deve ser selado com o uso de qualquer material que seja 

suficientemente durável e que forneça evidências de rompimento. 

Esta selagem deve impedir o acesso a componentes metrologicamente relevantes do 

instrumento. 
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Os pontos de selagem devem ser informados pelo fabricante no evento do processo 

de avaliação de modelo ao órgão metrológico que deve avaliar sua eficácia. 

A marca de verificação inicial deve estar acessível em local de fácil visualização.” 

3.11 Inscrições obrigatórias 

Apenas a OIML R117 e a Portaria n° 499/2015, entre os documentos pesquisados, 

dissertam sobre as informações complementares que, obrigatoriamente, devem estar presentes 

no corpo do instrumento. Estas inscrições tem dupla função: facilitar o controle metrológico 

com informações úteis a sua execução e informar o usuário sobre os limites e condições de 

funcionamento do instrumento. 

O próprio documento DOQ-DIMEL-007 apresenta exemplos de informações que 

devem constar nesta seção e, por conseguinte, ser afixado no medidor. Estes são: 

a) Informação sobre o requerente da avaliação de modelo; 

b) Número de série; 

c) Ano de fabricação; 

d) Número da portaria de aprovação de modelo; 

e) Características metrológicas; 

f) Restrição de uso; 

g) País de origem. 

A Portaria n° 499/2015 apresenta uma lista menor de inscrições obrigatórias, 

adicionando apenas a exigência de expor o símbolo do Inmetro junto com número da portaria 

de aprovação. Já a OIML R117 adiciona a obrigação de menção ao nome do modelo. 

Lembrando, conforme mencionado anteriormente, o item “Informações gerais sobre suas 

condições de operação” pode ser transfigurado em “faixa de temperatura, pressão e frequência 

máxima” (para Computadores de vazão do tipo 1) ou apenas “frequência máxima” (para 

computadores de vazão do tipo 2). A única informação adicionada pelo DOQ-DIMEL-007 foi 

a menção ao país de origem do produto. As informações comuns e únicas entre as inscrições 

obrigatórias apresentadas são expostas na Tabela 26. 
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Tabela 26: Informações comuns e únicas entre as inscrições obrigatórias dos documentos OIML R117, Portaria 
n° 499/2015 e DOQ-DIMEL-007. 

 OIML R117 Portaria n° 499/2015 DOQ-DIMEL-007 

Informações únicas às 

normas 

• Designação do 

modelo 

• Símbolo do Inmetro 

junto ao número da 

portaria 

• País de origem 

Informações comuns 

• Identificação da portaria de aprovação 

• Identificação do requerente da aprovação de modelo 

• Ano de fabricação 

• Número de série 

• Condições de utilização 

• Características metrológicas 

Fonte: Elaboração própria com base em (6), (2) e (19). 

Uma vez que todas estas informações tem relevância dentro do escopo deste trabalho e 

não entram em conflito, a seguinte proposta à regulamentação pode ser apresentada: 

“O corpo do instrumento deve apresentar marcação contendo as seguintes 

informações de forma clara, indelével e sem ambiguidade: 

a) Nome ou marca do requerente da portaria de aprovação de modelo; 

b) Designação do modelo 

c) Número de série do instrumento; 

d) Ano de sua fabricação; 

e) Número de sua portaria de aprovação de modelo, na forma “SIMBOLO DO 

INMETRO – ML--/-- (n° e ano)”; 

f) País de origem; 

g) Frequência máxima de leitura. 

Caso seja um computador de vazão do tipo 1 deve também informa o seguinte: 

h) Faixa de temperatura e pressão que é capaz de ler.” 

 

3.12 Disposições Gerais E Transitórias 

As informações contidas nesta seção são especialmente particulares a cada RTM que as 

contém. Aqui são esclarecidos pontos obscuros ao longo do regulamento, fornecidas 

instruções gerais quanto a sai implantação e, principalmente, apresentadas regras para o 
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período de transição. Este período se caracteriza como sendo o tempo no qual as partes 

interessadas (mercado consumidor, fabricantes, órgão reguladores, etc.) devem adaptar-se ao 

novo RTM e quais regras devem ser seguidas durante o mesmo. 

Dado o escopo descrito apenas a Portaria Inmetro n° 499/2015 apresenta afinidade em 

seu conteúdo de forma aplicável. Esta mesma portaria já apresenta um conjunto de regras de 

transição previamente discutido com o mercado. 

O conteúdo desta proposta de capítulo para as “Disposições gerais e transitórias” ficará 

da seguinte forma: 

“O computador de vazão e seus dispositivos de medição associados (quando 

existirem) devem estar de acordo com os preceitos estabelecidos pelo presente 

regulamento técnico metrológico. 

Dúvidas decorrentes da aplicação do presente regulamento devem ser examinadas 

e dirimidas pelo órgão metrológico. 

A comercialização de computadores de vazão para a medição de biocombustíveis 

sem aprovação de modelo deve cessar 12 meses após a publicação deste regulamento. 

Após este período apenas modelos aprovados podem ser comercializados. 

Os instrumentos já adquiridos até 12 meses após a publicação deste regulamento 

podem continuar em operação sem prejuízo de sua medição.” 
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4. Validação do RTM 

Com o objetivo de recolher críticas e sugestões a respeito de proposta de regulamento , 

este texto foi enviado a diversos especialistas do setor de biocombustíveis, fabricantes e 

consumidores de computadores de vazão. A lista completa de contatos foi obtida com a ajuda 

da Diart e contém 12 (doze) fabricantes, importadores ou representantes comerciais, 2 (duas) 

empresas usuárias destes instrumentos e 2 (dois) órgãos reguladores e normalizadores da área 

de biocombustíveis. A proposta original, compilada do Capítulo 3, é apresentada no Anexo A. 

Cada um dos especialistas recebeu uma cópia eletrônica desta versão, bem como um 

questionário elaborado de acordo com o formulário utilizado pelo Inmetro para recolher 

críticas e sugestões de consultas públicas.  

É importante ressaltar que esta coleta de opiniões foi elaborada com o propósito de 

validar esta proposta de regulamentação, inclusive levando a alterações no texto 

originalmente desenvolvido. Ao expor a proposta original a estes especialistas e recolher suas 

sugestões tem-se a oportunidade de melhorar o texto de forma que o mesmo esteja adequado à 

realidade mercadológica nacional ao mesmo tempo em que se pode trabalhar para que a 

proposta cumpra seu papel institucional. Ao final tem-se um documento validado por estes 

especialistas do setor. 

Esta pesquisa de opinião seguiu os moldes das consultas públicas realizadas a respeito 

de regulamentos técnicos metrológicos pelo Inmetro. Consultas públicas são processos nos 

quais minutas de leis e regulamentos são apresentadas à sociedade com o objetivo de 

aprimorar programas de acordo com as demandas coletivas (36). 

As consultas públicas publicadas pelo Inmetro caracterizam-se por apresentar a minuta 

completa de regulamento ao escrutínio da sociedade por meio de sua publicação em Diário 

Oficial, requerer o envio de sugestões e críticas a diretamente ao Inmetro (37) e recolher os 

dados da pesquisa por meio do formulário Inmetro FOR-Dimel-010 (38). Este último é um 

formulário no contendo quatro colunas: três a serem preenchidas pelo pesquisado (Texto/Item 

da consulta pública, Sugestão proposta e Justificativa/Comentários do proponente) e uma a ser 

preenchida pelo Inmetro (Aceito/Não aceito/Observações). 

A estrutura do FOR-Dimel-010 foi replicada e enviada aos especialistas dos órgãos 

descritos anteriormente juntamente com a proposta de regulamento exposta no anexo A. Dos 

16 contatos consultados, 9 responderam.  
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As sugestões enviadas foram classificadas em aceitas, não aceitas e dúvidas. Sua 

proporção é apresentada na Figura 15. 

 

Figura 15: Classificação do total de sugestões recebidas.  

Fonte: Elaboração própria. 

Dentre as sugestões aceitas, parte referia-se a alteração do conteúdo da proposta de 

RTM, contudo houve sugestões de alteração do texto relativas à sua forma e vocabulário que 

objetivavam apenas melhorar sua clareza. A proporção de sugestões aceitas que dizem 

respeito ao conteúdo e a forma e vocabulário é apresentada na Figura 16. 

Aceitas
(76)

79%

Não aceitas
(15)

16%

Dúvidas
(5)

5%
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Figura 16: Classificação de sugestões aceitas recebidas.  

Fonte: Elaboração própria. 

Foram 4 as razões pelas quais uma sugestão poderia não ser aceita: não haver 

necessidade (a sugestão já foi prevista em outra parte do texto ou outro regulamento); estar 

fora de escopo (a sugestão trata de tema fora do escopo desenvolvido por este trabalho); 

ausência de literatura disponível (não foi encontrada literatura científica com dados que 

possam basear a alteração sugerida); ou discordância da literatura disponível (a alteração 

sugerida está em desacordo com a literatura científica. A proporção de sugestões não aceitas é 

apresentada na Figura 17. 

Conteúdo
(45)

59%

Forma e 
vocabulário

(31)

41%
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Figura 17: Classificação de sugestões não aceitas recebidas. 

Fonte: Elaboração própria. 

Ao final da pesquisa foram realizadas 75 alterações ao longo do corpo do texto da 

proposta de regulamentação. No Anexo C é apresentada a proposta de regulamento com as 

alterações sugeridas já implementadas. 

4.1 Discussão sobre as respostas 

Os formulários preenchidos pelos especialistas, assim como o comentário a respeito de 

cada sugestão, encontram-se no Anexo B. Neste anexo são apresentadas as sugestões originais 

dos representantes do setor em sua totalidade. 

Pode-se observar que, apesar das sugestões de alteração de partes do texto, não houve 

manifestações contrárias à existência deste documento enquanto normatizador  da medição de 

biocombustíveis em computadores de vazão. Tão pouco houve sugestões sobre a utilização de 

outros documentos (norma, lei ou regulamento) para substituir este trabalho. Embora tenham 

sim havido comentários sobre melhorar o texto da proposta com o uso de termos e 

especificações contidos em outros documentos normatizadores, sua substituição completa por 

outro documento não foi sugerida. 

Entre as sugestões apresentadas algumas podem ser destacadas: 

a) Dos 9 especialistas consultados, 5 sugeriram a retirada do requisito que estabelece  

uma distância limite entre o computador de vazão e os dispositivos de medição 

Não necessidade 
(4)

27%

Fora de escopo 
(7)

46%

Ausência de 
literatura (3)

20%

Desacordo com 
literatura (1)

7%
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associados. Estes foram unânimes em apontar a impossibilidade tecnológica em 

cumpri-lo; 

b) O especialista B apresentou todo um conjunto de sugestões baseado no arcabouço 

legal vigente com o objetivo de redefinir o significado de biocombustível; 

c) Também apresentou sugestões de mudança da forma e vocabulário do texto para  

que o mesmo apresente redação equivalente de um regulamento legal; 

d) Embora informações contidas em outras normas e regulamentos tenham sido citadas 

como sugestão para alterar o texto proposto, não foi citado qualquer outro 

documento que poderia vir a substituir o mesmo; 

e) Embora não esteja no escopo deste trabalho a medição em massa de biocombustível, 

a mesmo foi sugerida por dois especialistas; 

f) O item 7.2 “especificação dos padrões de medição” foi o item com maior número de 

alterações sugeridas, 8 no total; 

g) Das sugestões não aceitas (15), quase a metade (7) assim o foram por que, se 

implementadas, resultariam em um texto fora do escopo definido neste trabalho.  

Com relação a alínea “a”, alguns comentários podem ser tecidos. Esta limitação para o 

distanciamento entre o computador de vazão nasceu a partir de recomendação da OIML 

R117. Esta norma teve sua publicação no ano de 2007, contudo na década que se seguiu 

avanços foram registrados em relação a protocolos de transmissão de dados. Atualmente, 

graças a esses avanços é possível evitar a degradação do sinal emitido pelo dispositivo de 

medição associado, razão pela qual 5 dos 9 especialistas consultados manifestaram se 

contrários a este requisito. 

Os comentários a respeito de cada uma das sugestões podem ser encontrados no Anexo 

B.  
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5. Conclusões 

 

Embora tenha trazido inovações (39), a regulamentação técnica metrológica aplicável a 

computadores de vazão deixou também lacunas em seu escopo. A mais notável delas é a 

medição de biocombustíveis. Uma pesquisa na bibliografia normativa atual mostra que são 

poucas as normas aplicáveis a estes fluidos ou a computadores de vazão e inexistentes caso 

procure-se um documento único que trate dos dois temas simultaneamente. 

Assim, ao longo do trabalho foram analisadas normas, regulamentos e recomendações 

que abordassem a medição de combustíveis líquidos por computadores de vazão ou a medição 

de biocombustíveis líquidos. Foram encontradas as normas OIML R 22:1973 International 

Alcoholometric Tables; OIML R 117:2007 Dynamic measuring systems for liquids other than 

water; WELMEC 10.4 - Guide for Testing of Electronic Calculators with Conversion 

Function And Conversion Devices, 2006; ABNT NBR 15512:2014 - Biodiesel — 

Armazenamento, transporte, abastecimento e controle de qualidade de biodiesel e/ou óleo 

diesel BX; ABNT NBR 16020:2011 - Medição eletrônica de líquidos — Computadores de 

vazão; ABNT NBR 5992:2008 - Álcool etílico e suas misturas com água - Determinação da 

massa específica e do teor alcoólico - Método do densímetro de vidro; API MPMS Chapter 21 

- Flow Measurement Using Electronic Metering Systems, Section 2, 2011; Portaria Inmetro nº 

499, de 2 de outubro de 2015. 

O foco deste trabalho foi analisar as normas disponíveis com vistas a absorver de cada 

uma delas os elementos necessários para produzir um documento único como forma de 

proposta para a Regulamentação Técnica Metrológica de computadores de vazão na medição 

de biocombustíveis líquidos. O elemento guia para o formato deste documento único foi o 

DOQ-DIMEL-007 (19), que dispõe sobre a estrutura mínima de um RTM e detalha cada um 

de seus elementos.  

Após análise destes documentos, foi observado que cada um deles apresenta elementos 

necessários, mas não suficientes, à composição de uma proposta de regulamentação de 

computadores de vazão para a medição de biocombustíveis. A solução para esta ausência de 

uma norma única foi a redação de um amálgama de cada um dos elementos apresentados por 

estas normas. 

Por exemplo, foram utilizados os erros máximos admissíveis e ensaios da WELMEC 

10.4, requisitos técnicos da Portaria Inmetro n° 499/2015, instruções de verificação em campo 

e especificação de padrões de trabalho da API 21.2.  
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Uma melhor análise do conteúdo destas normas comparado com a Portaria Inmetro n° 

499/2015, mostra que este amálgama pode ser útil não apenas para a regulamentação de 

dispositivos calculadores na medição de biocombustíveis, mas também na medição de 

qualquer outro tipo de fluido, uma vez que a maior parte de seus elementos provém de normas 

que não fazem restrições a que tipo de fluido está sendo medido. A ampla aplicabilidade desta 

proposta só é reforçada pela pesquisa que foi empregada junto a membros do setor de 

biocombustíveis, uma vez que a maioria dos entrevistados atua nos mais diversos setores de 

medição de líquidos (água, petróleo, biocombustível, gêneros alimentícios, etc.). 

Adicionalmente, foi observado que a Portaria nº 499/2015 não apresenta especificação dos 

padrões de medição utilizados nos ensaios de controle metrológico ou detalhamento dos 

ensaios que devem ser executados (natureza dos ensaios, mínimo número de pontos a ser 

colhido e requisitos para a repetitividade), o que é exposto pela proposta deste trabalho. 

Desta forma, esta proposta apresenta robustez bibliográfica para, não apenas adicionar à 

regulamentação vigente, mas também substituí-la por completo, caso deseje-se expandir seu 

escopo para a medição de outros fluidos. Esta limitação de fluidos cuja regulamentação de 

computadores de vazão atualmente cobre (apenas petróleo e gás natural) pode ser considerada 

uma de suas maiores fragilidades e deve de ser revista de para que se possa cumprir o disposto 

pelas “Diretrizes Estratégicas para a Metrologia Brasileira 2013-2017”. 

Vale lembrar que o capítulo 3 descreve a maior tarefa executada nesta dissertação, que é 

a redação da proposta de regulamentação a partir dos documentos pesquisados. É neste 

trabalho que foi utilizada a experiência deste autor com computadores de vazão. Neste 

capítulo foram separados os requisitos apresentados pelas normas e recomendações relativos a 

computadores de vazão, avaliados segundo sua pertinência ao tema desta dissertação e por 

último transcritos em formato equivalente a um regulamento técnico metrológico. 

Entre as inovações desta proposta de RTM, está não apenas a expansão do escopo para 

abarcar a medição de biocombustíveis, mas também a utilização de 3 abordagens de ensaio 

diferentes. Com isso este documento está adaptado para lidar com os mais diferentes tipos de 

dispositivos calculadores presentes no mercado, apesar de se frisar que os equipamentos do 

tipo 2 (que não possuem sensores associados) constituem a quase totalidade dos itens 

transacionados. Contudo deve se frisar novamente que a confiabilidade metrológica da 

medição será garantida apenas quando for implementado o controle metrológico legal também 

no sistema de medição de líquidos. Este controle metrológico deve fazer uso desta proposta, 

porém não se limitando a ela. 
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Por fim, a pesquisa realizada levantou uma interessante sugestão em relação ao tipo de 

controle metrológico aplicado a estes instrumentos. O especialista H sugeriu que esta proposta 

de regulamento estipulasse a inserção deste instrumento nos moldes do controle metrológico 

determinado pela Portaria Inmetro nº 400/2013 (40). Este regulamento determina as 

condições a que devem ser atendidas pelas organizações que requeiram a concessão e 

manutenção de autorização para executar, sob supervisão metrológica do Inmetro, os ensaios 

inerentes à verificação dos instrumentos de medição, sujeitos a controle metrológico 

obrigatório. Isto basicamente permite a entidades privadas a execução de ensaios relativos à 

verificação de instrumentos de medição regulamentados. Um trabalho poderia ser 

desenvolvido com vistas a determinar o custo-benefício da aplicação deste novo modelo de 

aplicação do controle metrológico nas verificações de computadores de vazão, não só em 

relação à proposta aqui discutida, mas também em relação ao RTM atual de tal instrumento 

(Portaria nº499/2015). 

 

5.1 Trabalhos futuros 

Ao longo deste trabalho foram observados temas que, embora não pertençam ao escopo 

deste trabalho, merecem ser estudados em trabalhos futuros. O principal tema é o 

desenvolvimento de uma contribuição para a atualização da norma ABNT NBR 15512:2014. 

Esta norma foi utilizada neste trabalho, pois possui instruções para a conversão de volume de 

biodiesel. Contudo, a mesma norma redireciona para tabelas presentes na Resolução CNP n° 

6/1970. Esta resolução foi desenvolvida em 1970 para o cálculo de volumes de petróleo cru, 

logo, embora seja apontada pela norma da ABNT para tratar da medição de biodiesel, não foi 

construída especificamente para trabalhar com este fluido. Assim, faz-se necessário atualizar 

esta norma com o uso de trabalhos mais recentes e que tenham como foco justamente o 

biodiesel. 

Outro tema que pode ser objeto de um trabalho futuro diz respeito aos erros máximos 

admissíveis apontados pelos documentos pesquisados. Todas as normas que apresentavam 

EMA diferenciados para sensores analógicos e digitais o faziam com uma faixa menor para o 

primeiro em detrimento do segundo. Isto contraria a lógica mercadológica de que sensores 

digitais são mais precisos. Logo, um trabalho pode ser desenvolvido de forma a realizar uma 

análise comparativa entre estes dois tipos de sensores, com vistas a apontar os de melhor 

desempenho metrológico. 
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Além destes pode se apontar a definição da norma utilizável na medição de etanol como 

outro trabalho futuro. Atualmente, a definição de quais normas devem ser utilizadas na 

medição de um combustível nasce de um documento conjunto entre o Inmetro e a ANP (1). 

Assim sendo um estudo comparativo entre as diversas normas disponíveis de forma a se 

determinar a mais adequada também é aplicável. 
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Anexo A – Proposta de RTM para computadores de vazão na medição 

de biocombustíveis líquidos 

 

1. Objetivo 

O presente Regulamento Técnico Metrológico (RTM) estabelece as condições a que devem 
satisfazer os computadores de vazão e conversores de volume, daqui em diante chamados, 
“dispositivos calculadores”. 

 

2. Campo de Aplicação 

2.1 Este RTM se aplica aos computadores de vazão e conversores de volume que venham 
a ser utilizados para: 

a) Medições para fins fiscais de biocombustíveis; 

b) Medições para fins de transferência de custódia de biocombustíveis; 

2.2 Este Regulamento não se aplica a medições realizadas por sistemas de medição de 
biocombustíveis. 

 

3. Termos e Definições 

3.1 Computador de vazão: dispositivo calculador que captura sinais de transdutores de 
características do fluido em linha (como pressão, temperatura, entre outros) e os utiliza com 
objetivo de calcular e indicar a vazão e o volume nas condições de base. Não estão incluídos 
nesta definição controladores lógicos programáveis. 

3.2 Computador de vazão tipo 1: computador de vazão com sensores associados. 

3.3 Computador de vazão tipo 2: computador de vazão sem qualquer tipo de sensor 
associado. 

3.4 Biocombustível: são sinônimos de biocombustível o Etanol Anidro Combustível, o 
Etanol Hidratado Combustível ou o Biodiesel. 

3.5 Etanol: combustível proveniente do processo fermentativo de biomassa renovável, 
destinado ao uso em motores a combustão interna, e que atenda a especificação da Resolução 
ANP nº 19, de 15 de abril de 2015 ou outra que vier a substituí-la. 

3.6 Biodiesel: combustível composto de alquil ésteres de ácidos carboxílicos de cadeia 
longa, produzido a partir da transesterificação e/ou esterificação de matérias graxas, de 
gorduras de origem vegetal ou animal, e que atenda a especificação da Resolução ANP nº 45, 
de 25 de agosto de 2014 ou outra que vier a substituí-la. 
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4. Unidades de Medida 

4.1 O volume deve ser expresso em metro cúbico (m³). 

4.2 A temperatura deve ser expressa em grau Celsius (°C). 

4.3 A pressão deve ser expressa em pascal (Pa). 

4.4 A massa específica deve ser expressa em quilograma por metro cúbico (kg/m³). 

 

5. Requisitos Técnicos 

5.1 Características construtivas e de instalação 

5.1.1 O volume nas condições de medição e de base deve ser indicado simultaneamente pelo 
dispositivo calculador. 

5.1.2 A instalação do dispositivo calculador deve obedecer ao disposto no manual do 
fabricante, porém nunca permitir que o mesmo se encontre distante em mais de 1 (um) metro 
dos dispositivos secundários. 

5.1.3 Deve haver clareza na identificação e expressão do fluido medido e sua temperatura, 
pressão e massa específica. 

5.1.4 Algoritmos, procedimentos e resultados de medições devem estar armazenado em 
memória não editável anteriormente ao início da medição. 

5.1.5 Parâmetros metrologicamente podem ser armazenados em memória editável, contanto 
que suas alterações sejam rastreáveis e que também estejam disponíveis antes do processo de 
medição. 

5.1.6 Também devem ser imprimíveis ou indicados através de seu mostrador. 

5.1.7 A leitura dos sinais dos dispositivos de medição associados deve ser realizada pelo 
computador de vazão com frequência igual ou superior a cada 1 (um) segundo. 

5.1.8 O dispositivo calculador deve suportar as faixas de condições ambientais informadas 
pelo fabricante. 

5.1.9 A instalação deste dispositivo deve ser feita de tal forma que sua fonte de energia seja 
ininterrompível e confiável. 

5.1.10 Equipamentos acessórios não devem interferir com a capacidade metrológica do 
dispositivo. 

5.1.11 Dispositivos calculadores utilizados no abastecimento de caminhões tanque (pré-
determinadores) devem, em adição aos requisitos anteriores, obedecer aos seguintes 
requisitos: 
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a) A quantidade predeterminada deve ser apresentada por uma escala ou dispositivo 
numérico; 

b) Esta quantidade deve ser mostrada antes do início da medição; 

c) Os algarismos dos volumes predeterminados e medidos devem ser visivelmente 
diferentes; 

d) A diferença entre os volumes medido e predeterminado não deve exceder o desvio 
especificado para a medição do volume. 

 

5.2 Trilha de auditoria 

5.2.1 O computador de vazão deve armazenar em sua trilha de auditoria os seguintes 
eventos: 

a) Alteração de parâmetros metrologicamente relevantes, através do registro do dia e 
hora da alteração, valores antes e após o evento e, sempre que possível, a identidade do 
usuário; 

b) O valor dos totalizadores no momento da alteração dos parâmetros acima citados; 

c) Alarmes, ou seja, o instante que qualquer grandeza ultrapasse a faixa informada pelo 
usuário; 

d) O conjunto de configurações em uso naquele momento pelo dispositivo; 

e) O dia e a hora de falha de alimentação do computador de vazão. 

5.2.2 A trilha de auditoria deve ser armazenada que forma que sua edição não seja possível. 

5.2.3 A exposição da trilha de auditoria pode ser realizada através da impressão destes 
dados a partir do computador de vazão ou através de qualquer outro meio eletrônico. 

5.2.4 Sempre que a adição de um novo registro na trilha exija o apagamento de algum outro 
registro, este deve ser apagado de forma automática do valor mais antigo para o valor mais 
novo. 

5.2.5 O dispositivo calculador deve ser capaz armazenar a trilha de auditoria pelo período de 
5 anos e suas últimas 240 intervenções e 240 alarmes." 

 

5.3 Segurança 

5.3.1 A memória em que são armazenados os dados do computador de vazão deve ser do 
tipo não volátil ou então deve ser volátil e fazer uso de uma fonte de energia ininterrompível. 

5.3.2 O dispositivo calculador deve proteger o acesso ou alteração de suas configurações e 
parâmetros através de um lacre físico ou eletrônico. 
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5.3.3 A presença do lacre físico deve impedir o acesso ou alteração das configurações e 
parâmetros. 

5.3.4 O lacre eletrônico consiste um sistema de senhas que deve requerida antes ou após a 
alteração de parâmetros metrologicamente relevantes, sem a qual estas alterações não podem 
ser realizadas. 

5.3.5 Caso a senha seja requerida após as alterações o computador de vazão deve: 

a) Indicar claramente que está em modo de alteração de parâmetros ou; 

b) Não realizar a medição. 

5.3.6 O computador de vazão deve permitir a programação de múltiplas senhas 
hierarquizadas e configuráveis pelo usuário. 

5.3.7 Em condições normais de uso deve ser impossível editar a trilha de auditoria, os 
algoritmos de cálculo e os totalizadores de volume do medidor. 

5.3.8 As configurações do computador de vazão e sua trilha de auditoria devem ser 
armazenadas em memórias físicas separadas. 

5.3.9 O apagamento total da trilha de auditoria deve ser permitido apenas com o uso da 
senha e o registro de tal ação na memória do dispositivo calculador. 

 

6. Condições de Utilização e Funcionamento 

6.1 A temperatura da mistura de etanol e água, qualquer que seja sua proporção, deve 
permanecer entre -20 °C e 40 °C durante a medição. 

6.2 A temperatura do biodiesel deve permanecer entre -50 °C e 200 °C durante a medição. 

6.3 A massa específica do biodiesel utilizado na medição deve estar situada na faixa de 
500 kg/m³ e 1099 kg/m³. 

 

7. Requisitos Metrológicos 

7.1 Erros Máximos Admissíveis – EMA 

7.1.1 Os Erros máximos admissíveis aplicáveis a este regulamento são apresentados na 
tabela a seguir: 
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Tabela 1: Proposta de erros máximos admissíveis. 

Descrição 
1ª abordagem 

(CV com DMA) 
2ª abordagem 

(CV sem DMA) 
3ª abordagem (CV e 

DMA separados) 

Determinação do volume para sinais 
simulados 

0,03% 0,03% 0,03% 

Determinação do volume com o uso 
de DMA 

0,10% - - 

Cálculo de conversão do volume - 0,03% 0,03% 

Conversão de sinais simulados em 
características do fluido pelo CV, 

entradas analógicas 
- 

0,18 ºC 

0,6 kg/m3 

Conversão de sinais simulados em 
características do fluido pelo CV, 

entradas digitais 
- 

0,30 ºC Erros de 
arredondamento, 

apenas 1,0 kg/m3 

DMA, precisão do sinal de saída para 
sensores analógicos 

- - 
0,24 ºC 

0,8 kg/m3 

DMA, precisão do sinal de saída para 
sensores digitais 

- - 
0,30 ºC 

1 kg/m3 

 

7.2 Especificação dos padrões de medição 

 

7.2.1 Os padrões de medição utilizados nos ensaios do controle metrológico devem seguir 
os seguintes requisitos: 

a) Quando a Balança de peso morto estiver localizada em latitudes menores que 40 graus 
e maiores que 50 graus ou alturas superiores a 1524 metros a mesma deve sofrer ajustes de 
forma a evitar erros; 

b) A precisão do banho seco deve ser de ±0,1 °C, ou melhor; 

c) O gerador de sinais analógicos deve produzir tensões e correntes com um nível de 
flutuação (esporádica ou permanente) inferior a 0,1% em um período de 150% do tempo 
necessário para a realização dos ensaios e uma precisão mínima de 0,05%; 
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d) O gerador de frequência deve produzir um sinal cuja amplitude deve ultrapassar em 
5% os valores máximo e mínimo de leitura do dispositivo ensaiado e cuja frequência deve 
poder ser ajustada dentro da faixa de leitura do dispositivo; 

e) A década resistiva deve possuir resolução de 0,01 Ohm e uma precisão de 0,05%. 

 

8. Controle Legal do Instrumento de Medição 

8.1 Particularidades do Processo de Avaliação de Modelo e Verificações 

8.1.1 Avaliação de Modelo 

8.1.1.1 Todos os modelos de dispositivos calculadores, utilizados no âmbito deste 
regulamento, devem ser submetidos e aprovados em processo de avaliação de modelo; 

8.1.1.2 A abertura deste processo deve ser requerida ao órgão metrológico; 

8.1.1.3 Pelo menos um protótipo de cada modelo deve ser entregue ao órgão metrológico; 

8.1.1.4 No evento da abertura do processo a seguinte documentação deve ser entregue ao 
órgão metrológico: 

a) Descrição das características técnicas e princípio de funcionamento; 

b) Desenho cotado do instrumento; 

c) Desenho das placas eletrônicas do dispositivo; 

d) Lista de componentes com influência metrológica e sua composição; 

e) Vista explodida com a identificação de componentes; 

f) Descrição de como o fator de conversão é determinado; 

g) Identificação dos pontos de selagem e marcas de verificação; 

h) Desenho demonstrando a marca de aprovação e onde será afixada; 

i) Instruções de instalação e operação; 

j) Instruções de como acessar o software metrológico 

8.1.1.5 Durante os ensaios, os limites operacionais do instrumento, conforme informado pelo 
fabricante, devem ser respeitados quando não conflitarem com as exigências deste 
regulamento. 

8.1.1.6 No evento da finalização do processo de avaliação de modelo e caso o instrumento 
esteja de acordo o disposto por este regulamento, uma portaria de aprovação deve ser emitida 
atestando sua conformidade. 

8.1.2 Verificação Inicial: 
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8.1.2.1 Todos os exemplares de dispositivos calculadores, utilizados no âmbito deste 
regulamento, devem ser submetidos e aprovados em processo de verificação inicial antes de 
sua comercialização; 

8.1.2.2 A abertura deste processo deve ser requerida ao órgão delegado estadual; 

8.1.2.3 No evento da abertura do processo o órgão delegado deverá avaliar se o instrumento 
submetido à verificação está de acordo com as informações constantes em sua portaria de 
aprovação; 

8.1.2.4 No evento da finalização do processo de verificação inicial e caso o instrumento esteja 
de acordo com sua portaria de aprovação, o órgão delegado deve emitir um certificado de 
conformidade e realizar a selagem do instrumento de acordo com os pontos indicados. 

 

8.2 Ensaios 

8.2.1 Os seguintes ensaios são aplicáveis: 

8.2.1.1 Determinação do volume para sinais simulados: Sinais simulados por dispositivos 

eletrônicos adequados de temperatura, massa específica ou grau alcoolimétrico e sinais de 

pulso devem ser inseridos no dispositivo calculador e o resultado final da conversão de 

volume deve ser comparado com um valor de referência gerado por um programa de 

computador validado.  

8.2.1.2 Determinação do volume com o uso de DMA: Os dispositivos de medição associados 

de um computador de vazão devem ser submetidos a grandezas geradas por padrões de 

trabalho adequados (por exemplo, um banho seco no caso de temperatura) e o resultado final 

da conversão de volume deve ser comparado com um valor de referência gerado por um 

programa de computador validado. 

8.2.1.3 Cálculo de conversão do volume: Valores simulados de temperatura, massa específica 

ou grau alcoolimétrico e vazão são inseridos na memória do dispositivo e o resultado final da 

conversão de volume deve ser comparado com um valor de referência gerado por um 

programa de computador validado. 

8.2.1.4 Conversão de sinais simulados em características do fluido pelo CV, entradas 

analógicas: Sinais analógicos simulados por dispositivos eletrônicos adequados de 

temperatura, massa específica e grau alcoolimétrico devem ser inseridos no dispositivo 

calculador e sua indicação, conforme fornecida pelo computador de vazão, é comparada com 

o valor esperado. 
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8.2.1.5 Conversão de sinais simulados em características do fluido pelo CV, entradas digitais: 

Sinais digitais simulados por dispositivos eletrônicos adequados de temperatura, massa 

específica e grau alcoolimétrico devem ser inseridos no dispositivo calculador e sua 

indicação, conforme fornecida pelo computador de vazão, é comparada com o valor esperado. 

8.2.1.6 DMA, precisão do sinal de saída para sensores analógicos: Os dispositivos de medição 

associados que transmitam sinais analógicos devem ser submetidos a grandezas geradas por 

padrões de trabalho adequados (por exemplo, um banho seco no caso de temperatura) e seu 

resultado de medição é comparado com o valor de referência do padrão de trabalho. 

8.2.1.7 DMA, precisão do sinal de saída para sensores digitais: Os dispositivos de medição 

associados que transmitam sinais digitais devem ser submetidos a grandezas geradas por 

padrões de trabalho adequados (por exemplo, um banho seco no caso de temperatura) e seu 

resultado de medição é comparado com o valor de referência do padrão de trabalho. 

8.2.2 Uma das seguintes abordagens deve ser aplicada: 

a) 1ª abordagem: Deve ser aplicada quando o computador de vazão do tipo 1 em que seus 

dispositivos de medição são indissociáveis; 

b) 2ª abordagem: Deve ser aplicada quando o computador de vazão do tipo 2; 

c) 3ª abordagem: Deve ser aplicada quando o computador de vazão do tipo 1 em que seus 

dispositivos de medição são dissociáveis; 

8.2.3 A aplicabilidade de cada ensaio e o número de pontos que deve ser recolhidos no 

processo de avaliação de modelo de acordo com a abordagem é expressa na tabela 2: 
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Tabela 2: Aplicabilidade de ensaios e número de pontos na avaliação de modelo. 

Ensaio 1ª abordagem  2ª abordagem 3ª abordagem 

Determinação do volume para sinais 
simulados 

27 pontos 27 pontos 27 pontos 

Determinação do volume com o uso de DMA 27 pontos - - 

Cálculo de conversão do volume - 27 pontos 27 pontos 

Conversão de sinais simulados em 
características do fluido pelo CV, entradas 

analógicas 
- 

3 pontos para cada grandeza: mínimo, médio e 
máximo 

Conversão de sinais simulados em 
características do fluido pelo CV, entradas 

digitais 
- 

3 pontos para cada grandeza: mínimo, médio e 
máximo 

DMA, precisão do sinal de saída para 
sensores analógicos 

- - 
3 pontos para cada 

grandeza: mínimo, médio 
e máximo 

DMA, precisão do sinal de saída para 
sensores digitais 

- - 
3 pontos para cada 

grandeza: mínimo, médio 
e máximo 

 

8.2.4 Em todos os ensaios de avaliação de modelo são utilizados 3 valores para cada 

grandeza: mínimo, médio e máximo. 

8.2.5 A aplicabilidade de cada ensaio e o número de pontos que deve ser recolhidos no 

processo de verificação inicial de acordo com a abordagem é expressa na tabela 3: 
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Tabela 2: Aplicabilidade de ensaios e número de pontos na verificação inicial. 

Ensaio 1ª abordagem  2ª abordagem 3ª abordagem 

Determinação do volume para sinais 
simulados 

4 pontos 4 pontos 4 pontos 

Determinação do volume com o uso de DMA 4 pontos - - 

Cálculo de conversão do volume - 4 pontos 4 pontos 

Conversão de sinais simulados em 
características do fluido pelo CV, entradas 

analógicas 
- 2 pontos para cada grandeza: mínimo e máximo 

Conversão de sinais simulados em 
características do fluido pelo CV, entradas 

digitais 
- 2 pontos para cada grandeza: mínimo e máximo 

DMA, precisão do sinal de saída para 
sensores analógicos 

- - 
2 pontos para cada 
grandeza: mínimo e 

máximo 

DMA, precisão do sinal de saída para 
sensores digitais 

- - 
2 pontos para cada 
grandeza: mínimo e 

máximo 

 

8.2.6 Em todos os ensaios de avaliação de modelo são utilizados 2 valores para cada 

grandeza: mínimo e máximo. 

 

8.3 Características da portaria de aprovação e do certificado de verificação 

8.3.1 A portaria de aprovação de modelo deve possuir, pelo menos, as seguintes 
informações: 

a) Fluidos medidos pelo instrumento; 

b) Normas de conversão utilizadas; 

c) Como obter acesso aos volumes convertidos; 

d) Faixa de grandezas de entrada ensaiadas; 

e) Qual abordagem de ensaio foi utilizada. 

Caso a 2ª ou 3ª abordagens tenham sido utilizadas também deve ser informado: 

f) Entradas de sinais simulados que foram ensaiadas; 
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g) Critérios de compatibilidade para a interconexão de dispositivos calculadores e 
dispositivos de medição associados. 

 

9. Marcação 

 

9.1 O dispositivo calculador deve ser selado com o uso de qualquer material que seja 
suficientemente durável e que forneça evidências de rompimento. 

9.2 Esta selagem deve impedir o acesso a componentes metrologicamente relevantes do 
instrumento. 

9.3 Os pontos de selagem devem ser informados pelo fabricante no evento do processo de 
avaliação de modelo ao órgão metrológico que deve avaliar sua eficácia. 

9.4 A marca de verificação inicial deve estar acessível em local de fácil visualização. 

 

10. Inscrições Obrigatórias 

10.1 O corpo do instrumento deve apresentar marcação contendo as seguintes informações 
de forma clara, indelével e sem ambiguidade: 

a) Nome ou marca do requerente da portaria de aprovação de modelo; 

b) Designação do modelo 

c) Número de série do instrumento; 

d) Ano de sua fabricação; 

e) Número de sua portaria de aprovação de modelo, na forma “SIMBOLO DO 
INMETRO – ML--/-- (n° e ano)”; 

f) País de origem; 

g) Frequência máxima de leitura. 

Caso seja um computador de vazão do tipo 1 deve também informa o seguinte: 

h) Faixa de temperatura e pressão que é capaz de ler. 

 

11. Disposições Gerais e Transitórias 
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11.1 O computador de vazão e seus dispositivos de medição associados (quando existirem) 
devem estar de acordo com os preceitos estabelecidos pelo presente regulamento técnico 
metrológico. 

11.2 Dúvidas decorrentes da aplicação do presente regulamento devem ser examinadas e 
dirimidas pelo órgão metrológico. 

11.3 A comercialização de computadores de vazão para a medição de biocombustíveis sem 
aprovação de modelo deve cessar 12 meses após a publicação deste regulamento. 

11.4 Após este período apenas modelos aprovados podem ser comercializados. 

11.5 Os instrumentos já adquiridos até 12 meses após a publicação deste regulamento 
podem continuar em operação sem prejuízo de sua medição. 
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 Anexo B – Resultados da pesquisa 
Proponente: Especialista A 

Telefone:  E-mail:  

Texto/Item da consulta 
pública 

Sugestão proposta 
Justificativa/Comentários do 

proponente 
Aceito/Não aceito/Observações 

1. Objetivo 

O presente Regulamento 
Técnico Metrológico (RTM) 
estabelece as condições a que 
devem satisfazer os 
computadores de vazão e 
conversores de volume, daqui 
em diante chamados, 

“dispositivos calculadores”. 

1. Objetivo 

O presente Regulamento Técnico 
Metrológico (RTM) estabelece as 
condições a que devem 

satisfazer os computadores de 
vazão de biocombustíveis líquidos 

O termo dispositivo calculador 
possui outro significado em 
regulamentos consagrados no 
jargão internacional como a 
OIML 140 e pode gerar 
interpretação equivocada 
 

Não foi definido o termo 
conversor de volume para 
biocombustivel 

Aceito. O termo dispositivo 
calculador será retirado do objetivo. 
O termo conversor de volume será 
melhor definido em “Termos e 
Definições”. 

2.2 Este Regulamento não se 
aplica a medições realizadas 
por sistemas de medição de 

biocombustíveis. 

Proponho a retirada desta 
subseção 

O computador de vazão e 
conversor de volume faz parte do 
sistema de medição 

Aceito. Dado o tipo de uso feito do 
instrumento, este item será retirado. 
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Proponente: Especialista A 

Telefone:  E-mail:  

Texto/Item da consulta 
pública 

Sugestão proposta 
Justificativa/Comentários do 

proponente 
Aceito/Não aceito/Observações 

5.1.2 A instalação do 
dispositivo calculador deve 
obedecer ao disposto no manual 
do 

fabricante, porém nunca 
permitir que o mesmo se 
encontre distante em mais de 1 
(um) metro dos dispositivos 
secundários. 

5.1.2 A instalação do dispositivo 
calculador deve obedecer às 
prescrições documentadas do 
mesmo porém nunca permitir que 
o mesmo se encontre distante em 
mais de 1 (um) metro dos 
dispositivos secundários. 

O regulamento não especifica o 
que deve conter um manual do 
fabricante 

 

Sugiro usar o termo prescrição 
documentada (típico de 
documentos da OIML) e em outra 
subseção estabelecer os requisitos 
mínimos para estas prescrições 

Aceito. Dada a limitação tecnológica 
apresentada pelo especialista, o 
limite de 1 metro será retirado. 

5.2 Trilha de auditoria Definir este termo nas definições  Aceito. A definição de trilha de 
auditoria será adicionada conforme a 
literatura já existente na Portaria 
Inmetro nº 499, de 2015. 

5.2 Trilha de auditoria aliena b 

b) O valor dos totalizadores no 
momento da alteração dos 
parâmetros acima citados; 

b) A leitura dos totalizadores no 
momento da alteração dos 
parâmetros acima citados; 

 Aceito. Dada a limitação tecnológica 
apresentada pelo especialista este 
item será excluído. 
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Proponente: Especialista B 

Telefone:  E-mail:  

Texto/Item da consulta pública Sugestão proposta 
Justificativa/Comentários do 

proponente 
Aceito/Não 

aceito/Observações 

3.4 Biocombustível: são sinônimos 
de biocombustível o Etanol Anidro 
Combustível, o Etanol Hidratado 
Combustível ou o Biodiesel. 

 

 

 

 

3.5 Etanol: combustível 
proveniente do processo 
fermentativo de biomassa 
renovável, destinado ao uso em 
motores a combustão interna, e que 
atenda a especificação da 
Resolução 

ANP nº 19, de 15 de abril de 2015 
ou outra que vier a substituí-la. 

Substância derivada de biomassa 
renovável, tal como biodiesel, 
etanol e outras substâncias 
estabelecidas em regulamento da 
ANP, que pode ser empregada 
diretamente ou mediante alterações 
em motores a combustão interna ou 
para outro tipo de geração de 
energia, podendo substituir parcial 
ou totalmente combustíveis de 
origem fóssil; 

 

Etanol: biocombustível líquido 
derivado de biomassa renovável, 
que tem como principal 
componente o álcool etílico, que 
pode ser utilizado, diretamente ou 
mediante alterações, em motores a 
combustão interna com ignição por 
centelha, em outras formas de 

Utilizar a definição presente no inciso 
XXIV da Lei 12.490/2011. 

 

 

 

 

 

Utilizar a definição presente no inciso 
XXX da Lei 12.490/2011. 

 

 

 

 

 

Aceito.  A definição será 
alterada. 

 

 

 

 

 

 

Aceito.  A definição será 
alterada. 
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Proponente: Especialista B 

Telefone:  E-mail:  

Texto/Item da consulta pública Sugestão proposta 
Justificativa/Comentários do 

proponente 
Aceito/Não 

aceito/Observações 

 

 

 

3.6 Biodiesel: combustível 
composto de alquil ésteres de 
ácidos carboxílicos de cadeia 
longa, produzido a partir da 
transesterificação e/ou esterificação 
de matérias graxas, de gorduras de 
origem vegetal ou animal, e que 
atenda a especificação da 
Resolução ANP nº 45, de 25 de 
agosto de 2014 ou outra que vier a 
substituí-la. 

 

 

5.1.1 “O volume nas condições de 

geração de energia ou em indústria 
petroquímica, podendo ser obtido 
por rotas tecnológicas distintas, 
conforme especificado em 
regulamento; 

 

 

XXV - Biodiesel: biocombustível 
derivado de biomassa renovável 
para uso em motores a combustão 
interna com ignição por 
compressão ou, conforme 
regulamento, para geração de outro 
tipo de energia, que possa substituir 
parcial ou totalmente combustíveis 
de origem fóssil.” 

 

 

 

Utilizar a definição presente no inciso 
XXV da Lei 11.097/2005. 

 

 

 

 

 

 

Creio que a reorganização da sentença 
torna mais claro o comando que se 
almeja. 

 

 

 

 

Aceito.  A definição será 
alterada. 

 

 

 

 

 

 

Aceito. O texto será 
alterado de forma a 
melhorar a compreensão.  
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Proponente: Especialista B 

Telefone:  E-mail:  

Texto/Item da consulta pública Sugestão proposta 
Justificativa/Comentários do 

proponente 
Aceito/Não 

aceito/Observações 

medição e de base deve ser 
indicado simultaneamente pelo 
dispositivo calculador. 

 

5.1.4 Algoritmos, procedimentos e 
resultados de medições devem estar 
armazenado em memória não 
editável anteriormente ao início da 
medição. 

 

5.1.5 Parâmetros metrologicamente 
podem ser armazenados em 
memória editável, contanto que 
suas alterações sejam rastreáveis e 
que também estejam disponíveis 
antes do processo de medição. 

 

 

 

O volume deve ser indicado pelo 
dispositivo calculador 
simultaneamente nas condições de 
medição e de base. 

 

Algoritmos, procedimentos e 
resultados de medições devem estar 
armazenados em memória não 
editável anteriormente ao início da 
medição. 

 

Parâmetros metrologicamente 
relevantes podem ser armazenados 
em memória editável, contanto que 
suas alterações sejam rastreáveis e 

Apenas ajustar o plural no texto. 

 

 

 

Adequação do texto e inclusão do termo 
em negrito. 

 

 

 

 

O comando deste item ficou solto, sem 
vinculação clara. O texto proposto visa 
esclarecer. 

 

 

 

Aceito. O texto será 
alterado de forma a 
melhorar a compreensão. 

 

 

Aceito. O texto será 
alterado de forma a 
melhorar a compreensão. 

 

 

 

 

Aceito. O texto será 
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Proponente: Especialista B 

Telefone:  E-mail:  

Texto/Item da consulta pública Sugestão proposta 
Justificativa/Comentários do 

proponente 
Aceito/Não 

aceito/Observações 

 

5.1.6 Também devem ser 
imprimíveis ou indicados através 
de seu mostrador. 

 

 

5.1.7 A leitura dos sinais dos 
dispositivos de medição associados 
deve ser realizada pelo computador 
de vazão com frequência igual ou 
superior a cada 1 (um) segundo. 

 

5.1.8 O dispositivo calculador deve 
suportar as faixas de condições 
ambientais informadas pelo 
fabricante. 

estejam disponíveis antes do 
processo de medição. 

 

 

Os parâmetros metrologicamente 
relevantes devem ser imprimíveis 
ou passíveis de serem indicados 
através de mostrador. 

 

 

A leitura dos sinais dos dispositivos 
de medição associados deve ser 
realizada pelo computador de vazão 
com frequência igual ou superior a 
uma vez a cada 1 (um) segundo. 

 

 

Adequação do texto. 

 

 

 

 

Proposta de melhor adequação do texto 
ao objetivo. 

 

Melhor inserir a definição de alarme na 
parte de definições. 

 

 

Correção do texto. 

alterado de forma a 
melhorar a compreensão. 

 

 

 

Aceito. O texto será 
alterado de forma a 
melhorar a compreensão. 

 

 

 

Aceito. O texto será 
alterado de forma a 
melhorar a compreensão. 
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Proponente: Especialista B 

Telefone:  E-mail:  

Texto/Item da consulta pública Sugestão proposta 
Justificativa/Comentários do 

proponente 
Aceito/Não 

aceito/Observações 

 

5.2.c) Alarmes, ou seja, o instante 
que qualquer grandeza ultrapasse a 
faixa informada pelo usuário; 

 

5.2.2 A trilha de auditoria deve ser 
armazenada que forma que sua 
edição não seja possível. 

 

5.2.3 A exposição da trilha de 
auditoria pode ser realizada através 
da impressão destes dados a partir 
do computador de vazão ou através 
de qualquer outro meio eletrônico. 

 

 

O dispositivo calculador deve 
suportar os limites e as condições 
ambientais informadas pelo 
fabricante. 

 

Valores parametrizados dos 
alarmes. 

 

 

A trilha de auditoria deve ser 
armazenada de forma que sua 
edição não seja possível. 

 

Deve ser possível a impressão dos 
dados da trilha de auditoria a partir 
do computador de vazão ou através 

 

 

Proposta de adequação do texto. 

 

 

 

 

Proposta de adequação do texto. 

 

 

 

 

Proposta de adequação do texto. Fiquei 
na dúvida se a ideia é aumentar (e) ou 

Aceito. O texto será 
alterado de forma a 
melhorar a compreensão. 

 

 

Aceito. O texto será 
alterado de forma a 
melhorar a compreensão. 

 

Aceito. O texto será 
alterado de forma a 
melhorar a compreensão. 
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Proponente: Especialista B 

Telefone:  E-mail:  

Texto/Item da consulta pública Sugestão proposta 
Justificativa/Comentários do 

proponente 
Aceito/Não 

aceito/Observações 

5.2.4 Sempre que a adição de um 
novo registro na trilha exija o 
apagamento de algum outro 
registro, este deve ser apagado de 
forma automática do valor mais 
antigo para o valor mais novo. 

 

5.2.5 O dispositivo calculador deve 
ser capaz armazenar a trilha de 
auditoria pelo período de 5 anos e 
suas últimas 240 intervenções e 
240 alarmes." 

 

 

 

5.3.1 A memória em que são 
armazenados os dados do 

de qualquer outro meio eletrônico. 

 

 

Sempre que um novo registro for 
adicionado à trilha de auditoria, 
havendo necessidade de 
apagamento de registros anteriores 
para liberação de memória, deverá 
ser descartado o valor mais antigo. 

 

O dispositivo calculador deve ser 
capaz de armazenar a trilha de 
auditoria pelo período de 5 anos e 
(ou) suas últimas 240 intervenções 
e 240 alarmes." 

 

flexibilizar (ou) a obrigação. Acho a 
ideia de obrigar 5 anos ótima, mas 
talvez esbarre na capacidade de 
memória do dispositivo, dependendo da 
quantidade de eventos no período. 

 

Adequação do texto. Creio que o trecho 
suprimido é dispensável. 

 

 

 

Adequação do texto. 

 

 

 

 

Aceito. O texto será 
alterado de forma a 
melhorar a compreensão. 

 

 

 

Aceito. O texto será 
alterado de forma a 
melhorar a compreensão. 

 

 

 

 

Aceito. O texto será 
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Proponente: Especialista B 

Telefone:  E-mail:  

Texto/Item da consulta pública Sugestão proposta 
Justificativa/Comentários do 

proponente 
Aceito/Não 

aceito/Observações 

computador de vazão deve ser do 

tipo não volátil ou então deve ser 
volátil e fazer uso de uma fonte de 
energia ininterrompível. 

 

5.3.4 O lacre eletrônico consiste 
um sistema de senhas que deve 
requerida antes ou após a alteração 
de parâmetros metrologicamente 
relevantes, sem a qual estas 
alterações não podem ser 
realizadas. 

 

5.3.5 Caso a senha seja requerida 
após as alterações o computador de 
vazão deve: 

a) Indicar claramente que está em 

 

 

A memória em que são 
armazenados os dados do 
computador de vazão deve ser do 
tipo não volátil ou fazer uso de uma 
fonte de energia ininterrompível. 

 

 

O lacre eletrônico consiste na 
utilização de senhas, as quais 
devem ser necessariamente 
requeridas antes da alteração de 
parâmetros metrologicamente 
relevantes. 

 

 

Entendo que não deveria ser possível 
alterar com inserção de senha 
posteriormente as alterações. 

 

 

 

Adequação de texto. 

 

 

 

Adequação do texto. 

 

 

alterado de forma a 
melhorar a compreensão. 

 

 

 

 

Aceito. O texto será 
alterado de forma a 
melhorar a compreensão. 

 

 

 

Aceito. Dada a questão de 
segurança dos resultados 
da medição apresentados 
pelo requerente, este 
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Proponente: Especialista B 

Telefone:  E-mail:  

Texto/Item da consulta pública Sugestão proposta 
Justificativa/Comentários do 

proponente 
Aceito/Não 

aceito/Observações 

modo de alteração de parâmetros 
ou; 

b) Não realizar a medição. 

 

7.2.1 Os padrões de medição 
utilizados nos ensaios do controle 
metrológico devem seguir 

os seguintes requisitos: 

 

1ª abordagem: Deve ser aplicada 
quando o computador de vazão do 
tipo 1 em que seus dispositivos de 
medição são indissociáveis; 

b) 2ª abordagem: Deve ser aplicada 
quando o computador de vazão do 
tipo 2; 

 

Exclusão 

 

 

 

 

Os padrões de medição utilizados 
nos ensaios de controle metrológico 
devem seguir os seguintes 
requisitos: 

 

 

Deve ser aplicada quando o 
computador de vazão for do tipo 1 
em que seus dispositivos de 
medição são indissociáveis; (idem 

 

 

 

 

 

 

Se a ideia é que seja um comando, deve 
ser mais claro. 

 

 

 

Adequação do texto. 

 

requisito será retirado. 

 

 

 

Aceito. O texto será 
alterado de forma a 
melhorar a compreensão. 

 

 

 

Aceito. O texto será 
alterado de forma a 
melhorar a compreensão. 
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Proponente: Especialista B 

Telefone:  E-mail:  

Texto/Item da consulta pública Sugestão proposta 
Justificativa/Comentários do 

proponente 
Aceito/Não 

aceito/Observações 

c) 3ª abordagem: Deve ser aplicada 
quando o computador de vazão do 
tipo 1 em que seus dispositivos de 
medição são dissociáveis; 

 

8.2.4 Em todos os ensaios de 
avaliação de modelo são utilizados 
3 valores para cada grandeza: 
mínimo, médio e máximo. 

 

 

8.2.5 A aplicabilidade de cada 
ensaio e o número de pontos que 
deve ser recolhidos no processo de 
verificação inicial de acordo com a 
abordagem é expressa na tabela 3: 

 

aos demais) 

 

 

 

 

 

 

Em todos os ensaios de avaliação 
de modelo deverão ser utilizados 3 
(três) valores para cada grandeza: 
mínimo, médio e máximo. 

 

 

A aplicabilidade de cada ensaio e o 
número de pontos que devem ser 

 

 

Adequação de texto e necessidade de 
numeração. 

 

 

Tal medida incentivará uma verdadeira 
corrida para adquirir computadores de 
vazão sem aprovação de modelo. 

 

 

 

 

 

 

Aceito. O texto será 
alterado de forma a 
melhorar a compreensão. 

 

 

 

Aceito. O texto será 
alterado de forma a 
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Proponente: Especialista B 

Telefone:  E-mail:  

Texto/Item da consulta pública Sugestão proposta 
Justificativa/Comentários do 

proponente 
Aceito/Não 

aceito/Observações 

Caso seja um computador de vazão 
do tipo 1 deve também informa o 
seguinte: 

 

Os instrumentos já adquiridos até 
12 meses após a publicação deste 
regulamento podem continuar em 
operação sem prejuízo de sua 
medição. 

 

 

coletados no processo de 
verificação inicial de acordo com a 
abordagem é expressa na tabela 3: 

 

10.2 Caso seja um computador de 
vazão do tipo 1 deve também 
informar o seguinte: 

 

Excluir 

melhorar a compreensão. 

 

 

 

Aceito. O texto será 
alterado de forma a 
melhorar a compreensão. 

 

Aceito. Este item será 
excluído de forma a 
impedir distorções no 
mercado. 
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Proponente: Especialista C 

Telefone:  E-mail:  

Texto/Item da consulta 
pública 

Sugestão proposta Justificativa/Comentários do proponente Aceito/Não aceito/Observações 

3. Termos e Definições Faltou definição para 
“DMA” 

 Aceito. A definição de DMA será 
adicionada. 

5.1.2 A instalação do 
dispositivo calculador deve 
obedecer ao disposto no 
manual do 

fabricante, porém nunca 
permitir que o mesmo se 
encontre distante em mais de 
1 (um) metro 

dos dispositivos secundários. 

Retirar a limitação da 
distancia de 1 (um) metro 
dos dispositivos 
secundários. 

Não entendo que seja uma limitação a 
distancia de 1 (um) metro. 

Aceito. Dada a limitação 
tecnológica apresentada pelo 
especialista, o limite de 1 metro será 
retirado. 

8.1.1.4 No evento da abertura 
do processo a seguinte 
documentação deve ser 
entregue ao 

órgão metrológico: 

d) Lista de componentes com 

Retirar alíneas “d” e “e”. Dificuldade para os fabricantes exporem este 
tipo de informações, por se tratar de pontos 
com segredos de engenharia.  

Aceito. Dada a dificuldade de 
obtenção destas informações, estas 
alíneas serão retiradas. 
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influência metrológica e sua 
composição; 

e) Vista explodida com a 
identificação de componentes; 
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1.Objetivo Alterar o texto para: 

“... satisfazer computadores de 
vazão e conversores de volume 
daqui em diante chamados de 
computadores de vazão” 

Apesar do objetivo afirmar que o termo 
”dispositivos calculadores” será usado no 
texto no lugar de “computadores de vazão” 
em diversos momentos no texto se usam 
ambos os termos alternadamente criando 
confusão. 

 

O termo “dispositivo calculador não e 
definido no item 3. 

 

Se decidir manter o termo “dispositivo 
calculador “ o termo “computador de vazão 
deveria deixar de ser citado no texto. 

 

Essa observação se aplica a todos os pontos 
da proposta onde aparece a palavra 
“computador de vazão” e “dispositivo 

Aceito. O termo dispositivo 
calculador será retirado do objetivo. 
O termo conversor de volume será 
melhor definido em “Termos e 
Definições”. 
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calculado” 

3.1...sinais de 
transdutores de 
características de 
fluido...” 

Alterar para a mesma definição 
usada na portaria 499, apenas 
sugerimos incluir o termo “pulsos 
ou sinal analógico de vazão” que 
faltou, a nosso ver na portaria 
499: 

 

“Dispositivo que computa, 

integra e armazena parâmetros 

de entrada e dados ligados à 

medição de qualquer fluido, tais 

como, pulsos ou sinal analógico 

de vazão, temperatura, pressão, 

pressão diferencial, etc. e 

processa cálculos com o objetivo 

de prover indicações de vazão e 

de totalização de quantidades, 

por meio da integralização de 

Não há motivo para criar outra definição já 
que “computadores de vazão“ foi definido 
anteriormente nano RTM anexo à portaria 
499 para hidrocarbonetos. 

Aceito. A definição será alterada de 
forma a compatibilizar seu texto com 
o da legislação vigente. 
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dados de vazão (tanto na 

condição base como na condição 

de operação). ” 

3.5   Etanol Substituir por “Etanol 
combustível” 

Esse termo e usado em normas pertinentes 
para não confundir com o termo genérico 
“etanol” que é um substancia química que 
tem várias origens e aplicações. O Próprio 
texto aqui proposto usa o termo “etanol 
combustível” em vários momentos. 

Aceito. O texto será alterado para 
facilitar a compreensão. 

4. Unidades de medida Incluir os termos: 

 

• Massa deve ser expressa em 
Kilogramas (kg) 

• Vazão volumétrica deve ser 
expressa em metros cúbicos por 
hora (m3/h) 

• Vazão mássica deve ser 
expressa em quilogramas por 
hora (Kg/h) 

São grandezas importantes que o CV 
calcula normalmente.  

Ressaltamos que em transferência de 
biocombustíveis e comum o uso de 
medidores mássicos, especialmente pela 
característica dos mesmos de medir 
densidade diretamente 

Aceito parcialmente. Menções a 
massa não serão adicionadas, pois 
não faz parte do escopo deste 
trabalho tratar de medição mássica. 
A definição da unidade para vazão 
volumétrica será adicionada. 
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5. Requisitos técnicos “Dispositivos calculadores” ou 
“computadores de vazão”?  

no item 5.1.7 novamente e citado 
CV 

Necessário unificar o conceito no texto Aceito. O texto será alterado para 
facilitar a compreensão. 

5.1.2 ...”nunca permitir 
que o mesmo se 
encontre a mais de 1m 
do mesmo” 

Retirar termo Não entendemos o motivo do computador 
de vazão ter que estar próximo dos 
dispositivos secundários. E comum um 
computador de vazão para mais de um 
ponto que nem sempre estão a uma 
distância pequena. 

Aceito. Dada a limitação tecnológica 
apresentada pelo especialista, o 
limite de 1 metro será retirado. 

5.1.1  “o volume nas 
condições de medição 
e de base deve ser 
indicado 
simultaneamente” 

Não entendemos o termo. 
Normalmente esses volumes não 
são apresentados 
simultaneamente no CV. 

Retirar a palavra “simultaneamente”. Aceito. O texto será alterado para 
facilitar a compreensão. 

5.1.5 “parâmetros 
metrologicamente” 

Há erro de edição acreditamos 
que o termo pretendido e 
“parâmetros Metrológicos”. 
Nesse caso seria necessário 

Erro de edição Aceito. O texto será alterado para 
facilitar a compreensão. 
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definir “parâmetro metrológico” 
pois isso não está claro no texto. 

5.1.6 “...imprimíveis 
ou indicados...” 

“...imprimíveis e/ou indicados...” Ambas as funções não são exclusivas Não aceito. O texto não exclui a 
possibilidade que o dispositivo 
apresente as duas funções. 

5.1.9 “interrompível e 
confiável” 

Não entendemos o motivo de se 
poder interromper a energia. 
“Fonte de alimentação” e um 
termo mais usual que “fonte de 
energia”. 

Não entendemos o item O texto original cita 
“ininterrompível” e não 
“interrompível”. Houve engano na 
leitura. 

5.2.1 e) “dia e hora da 
falha da alimentação 
do computador de 
vazão” 

“dia e hora da interrupção e 
retorno de alimentação no caso 
de falha da mesma.  

A trilha de auditoria tem de informar 
quando ocorreu o retorno da alimentação. 

Aceito. O texto será alterado para 
incluir este requisito. 

5.3.2 “lacre físico ou 
eletrônico” 

“lacre físico e/ou eletrônico” Permitir as duas lacrações simultâneas Não aceito. O texto não exclui a 
possibilidade que o dispositivo 
apresente as duas funções. 
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5.3.3 “A presença do 
lacre físico deve 
impedir o acesso ou 
alteração das 
configurações e 
parâmetros” 

“O acesso não autorizado e 
eventual alteração de parâmetros 
deve ser identificado pera 
ausência ou dano visível no lacre 
físico” 

O Lacre físico pode eventualmente não 
impedir o acesso, mas identifica quando ele 
ocorreu de forma não autorizada. 

Aceito. O texto será alterado para 
facilitar a compreensão. 

6.2 temperatura 
máxima do biodiesel 

A faixa de temperaturas 
apresentadas para o biodiesel e 
muito extrema, alguns biodieseis 
não escoam a -50C e alguns 
podem estar no ponto de fulgor a 
200C. essa faixa não se aplica a 
todos os biodieseis. 

A faixa de temperaturas apresentadas para 
o biodiesel e muito extrema, alguns 
biodieseis não escoam a -50C e alguns 
podem estar no ponto de fulgor a 200C. A 
ANP já estipula as faixas de densidade 
aceitável, não há necessidade de incluir 
nessa norma. 

As densidades podem ser medidas por 
densímetro em linha e informadas 
diretamente ao CV ou em laboratório e não 
passam pelo CV. Como não há equações de 
estado estabelecidas para biodiesel puro, os 
CV não são usualmente usados para 
Biodiesel, a compra e entrega e feita 

Aceito. Dada a limitação tecnológica 
apresentada pelo especialista, o item 
será retirado. 
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normalmente a granel. 

Sugerimos retirar o item 6. 

Tabela 1 Definir DMA no item 3 ou 
escrever por extenso 

Não está definido DMA, imaginamos que 
seja dispositivo de medição associado, mas 
isso também não está definido no 
regulamento. 

Aceito. A definição de DMA será 
adicionada. 

Tabela 1 Definir e explicar que são 
entradas digitais. Unificar as 
precisões e estipular o EMA de 
densidade em % 

Medidores com saídas de pulsos as vezes 
são definidos como digitais (não são 
analógicos) e o conceito se confundo com 
medidores e DMA comunicando por 
protocolo. 

Não vemos razão para se permitir exatidão 
menor em comunicação por protocolo 
digital, na pratica isso cria dois tipos de 
sistemas com exatidão diferente o que é 
contraditório com o conceito de EMA. O 
range de densidades e muito grande, seria 
melhor estipular o erro máximo em % 

Não aceito. Os valores estipulados 
de EMA têm como base normas 
internacionais, logo são parte de um 
consenso da indústria. Embora haja 
coerência nos comentários do 
especialista, o estudo das diferenças 
entre os erros apresentados pelos 
instrumentos analógicos e digitais 
deve fazer parte de um trabalho mais 
extenso e detalhado e não é escopo 
deste trabalho. 
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Sugestão proposta Justificativa/Comentários do proponente Aceito/Não aceito/Observações 

7.2.1 c) Retirar símbolo “±” Não se usa “±” na expressão da exatidão. Aceito. O texto será alterado para 
facilitar a compreensão. 

8.1.2.1 Alterar para “Todos os 
exemplares de dispositivo 
calculador que tenham modelo 
aprovado segundo este RTM, 
devem ser submetidos a 
verificação inicial...” 

Não vemos sentidos submeter a VI CV de 
modelos que não estão ainda aprovados, 
mesmo que eles possam ser produzidos 
visando medição de biocombustiveis. 

Aceito. O texto será alterado para 
facilitar a compreensão. 

8.2 Ensaios Definir e expressar que são os 
ensaios previstos na ATM 

Este item pode confundir com Verificação 
inicial. 

Aceito. O texto será alterado para 
facilitar a compreensão. 

8.2.1.2 “...gerado por 
um programa de 
computador validado” 

Trocar ara “... valor de referência 
validado. ” 

O valor de referência pode ser calculado 
por planilha ou tabelas, não 
necessariamente por programas de 
computador. 

Aceito. O texto será alterado para 
facilitar a compreensão. 

8.2.1.3 grau 
alcoolimétrico 

Retirar “grau alcolimetrico” 
como parâmetro de entrada. 

Embora alguns densímetros já informem o 
grau alcolimetrico diretamente, usualmente 
o grau e calculado pelo CV, não é variável 
de entrada. Além disso o grau não é usado 
em conversão de volume. Lembrar também 

Aceito. Dada a limitação tecnológica 
apresentada pelo especialista, o 
termo “grau alcoolimétrico” será 
retirado como parâmetro de entrada. 
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que densímetros de etanol são controlados 
pelo INMETRO, com RTM próprio 

8.3.1 b) Explicar melhor o item e sua 
aplicabilidade. Que tipo de 
normas seriam aceitáveis? Para 
biodiesel uma análise laboratorial 
expressando a ME nas condições 
de referência seria aceitável? 

Normalmente não se estipulam em norma 
fatores de conversão, mas a massa 
especifica em função da temperatura e 
pressão. A conversão e feita dividindo o 
volume lido pela ME nas condições de 
medição e multiplicando pela ME nas 
condições de referência. 

Quando se usa medidor mássico (frequente 
com etanol) este já mede massa e, portanto, 
não e necessário “conversão” apenas, 
eventualmente, transformar massa em 
volume multiplicando pela ME nas 
condições de referência. 

Lembrar que não existem equações de 
estado estabelecidas para biodiesel, 
normalmente nesses caso a venda e a 
granel, onde a densidade e informada por 

Este item tem por objetivo dar 
publicidade ao modelo matemático 
utilizado na conversão do volume. 
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uma análise laboratorial que acompanha o 
produto entregue nos terminais de 
distribuição onde e feita a mistura com 
diesel de petróleo. Isso não impede de se 
produzir este RTM, mas ele só terá uso 
prático para etanol. 

11.3 comercialização 
de cv para 
biocombustieis 

“A comercialização de 
computadores de vazão para 
medição fiscal e transferência de 
custodia de biocombustíveis sem 
aprovação de modelo...” 

Há CV utilizados em processos produtivos 
internos, não em transferência de custodia 

Aceito. O texto será alterado para 
facilitar a compreensão. 
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3 Adicionar definição de condição 
de base. 

Não possui a definição de condição de base Não aceito. A condição de base já é 
definida em literatura específica, 
especificamente Resolução Conjunta 
ANP/Inmetro nº 1, de 2013. 

5.1.2 Retirar este item. Muitos computadores de vazão não são a prova 
de explosão e são usados em painéis, shelters 
ou salas de controle. Com esse item, fica 
restrito o uso de apenas computadores com 
certificados à prova de explosão, já que a 
transferência de líquidos inflamáveis, tal como 
etanol, pode gerar vapores que propiciam 
atmosfera explosiva.  

Aceito. Dada a limitação tecnológica 
apresentada pelo especialista, o limite de 
1 metro será retirado. 

5.1.5 Parâmetros metrológicos (ou 
metrologicamentes relevantes) 
podem ser armazenados em 
memória editável, contanto que 
suas alterações sejam rastreáveis e 
que também estejam disponíveis 

Erro de concordância no metrologicamente Aceito. A palavra relevante será 
adicionada. O termo “parâmetros 
metrologicamente relevantes” é 
apresentado de forma genérica de forma 
a não limitar o número de parâmetros 
que devem ser armazenados. 
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antes do processo de medição. 

5.1.7 A frequência mínima de 
amostragem para uma variável de 
entrada dinâmica deve ser de uma 
vez a cada 5 s para medidores 
lineares. Quando a saída do sensor 
primário for menor que 0,2 Hz, as 
variáveis de entrada podem ser 
amostradas uma vez por ciclo. 

Permitir tempo de scan de variável até 5 
segundos para medidores lineares de saída 
pulsada. A depender da frequência de saída do 
medidor, à exemplo, medidores de baixa 
frequência, o tempo de scan muito baixo, faz 
com o computador de vazão indique vazões 
erradas. 

Aceito. Dada a limitação tecnológica 
apresentada pelo especialista, a 
frequência de amostragem será alterada 
para a cada 5 segundos. 

5.3.3 O computador de vazão deve 
possuir local para selagem física. 
Os lacres utilizados na selagem 
devem ser registrados em local 
especifico com intuito de manter a 
rastreabilidade das intervenções 
ocorridas no CV. 

O lacre não tem finalidade de impedir acesso 
físico e sim finalidade de verificar se houve ou 
não acesso físico.  

Aceito. O texto será alterado para 
facilitar a compreensão. 
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7.1.1 Inserir limites para a variável 
pressão. Inclusive foi mencionado 
balança de peso morto para 
calibração de pressão. 

 

 

Para valores de avaliações de 
algoritmo, utilizar valores das 
incertezas da metodologia de 
RANS. Não colocar nada menor 
para 0,05% de EMA para 
algoritmos de cálculo. 

Não há limites definidos para a variável de 
pressão. Apenas para massa específica e 
temperatura. 

 

A integrações por metodologia de RANS 
aceitam 0,05 % de erro para estimativas de 
volume (medias integradas por RANS).  

Não aceito. Todas as normas de 
conversão abordadas por este trabalho 
não tratam da conversão de volume do 
etanol pelo efeito da pressão. Assim 
menções a esta grandeza serão retiradas, 
não sendo definido limite para a variável 
pressão. 

7.2.1a Utilizar calibradores de processo 
desde que possuam incerteza 
menor que um terço do critério de 
aceitação da variável pressão. 

Não é factível o uso de balança de peso morto 
em campo. Deve se abrir o uso de calibradores 
de processo desde que possuam incerteza 
menor que um terço do critério de aceitação. 
Não usar o termo precisão. 

Não aceito. Todas as normas de 
conversão abordadas por este trabalho 
não tratam da conversão de volume do 
etanol pelo efeito da pressão. Assim 
menções a esta grandeza serão retiradas. 
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7.2.1b Utilizar gerador de temperatura 
(forno bloco seco) desde que 
possuam incerteza menor que um 
terço do critério de aceitação da 
variável temperatura. 

Utilizar gerador de temperatura (forno bloco 
seco) desde que possuam incerteza menor que 
um terço do critério de aceitação da variável 
pressão. Deve se avaliar o uso deste padrão em 
campo, pois é comum não poder utilizar em 
atmosferas explosiva. É comum, devidos as 
limitações de segurança, fazer a utilização de 
fornos/banhos em malha aberta (sensor de 
temperatura separado do transmissor de 
temperatura ou placa do CV). O valor de 0,1°C 
é considerado baixo para campo. 

Não usar o termo precisão. 

Aceito. Dada a limitação tecnológica 
apontada pelo requerente o requisito para 
o padrão de temperatura será alterado. 

7.2.1e Utilizar calibradores de processo 
ou década resistiva desde que 
possuam incerteza menor que um 
terço do critério de aceitação da 
variável temperatura. 

Abrir o uso para geradores de temperatura 
digitais ou calibradores de processo. Não 
amarrar em década resistiva como padrão de 
calibração de temperatura. Estabelecer limite 
em variável de temperatura, não em ohm 
(muitos laboratórios calibram e reportam a 
grandeza em temperatura, não em ohm). Não 

Aceito. Dada a limitação tecnológica 
apontada pelo requerente o requisito para 
o padrão de temperatura será alterado. 
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usar o termo precisão.  

8.2.1 Todos os testes de algoritmo 
devem ter resultados com 
concordância de 0,05% na vazão 
quando comparado com um 
software de referência. 

 

 

Deve se ter um CA para todos os testes deste 
item. Uma boa estimativa é de 0,05% que é o 
limite da metodologia de RANS. 

 

Se possível, inserir/recomendar, norma, 
equação de estado ou modelo matemático para 
estimativa de propriedades dos fluidos tais 
como massa específica, CTL, CPL e etc. 

 

Não aceito. As normas para cálculo de 
volume dos fluidos devem ser 
estipuladas por documento conjunto 
Inmetro e do órgão regulador (no caso a 
ANP) não cabendo serem definidas em 
regulamento técnico metrológico do 
Inmetro. Um exemplo disto é a 
Resolução Conjunta ANP/Inmetro n° 1, 
de 2013 que define diversas normas para 
cálculo de volume de petróleo e gás 
natural. 

  Estabelecer periodicidade de calibração dos 
elementos secundários (sensores e 
transmissores associados) e avaliação periódica 
de cálculo do CV. Pode se utilizar a 
ANP/INMETRO 01/2013 como referência. 

 

Não aceito. Regulamentos Técnicos 
Metrológicos instituem o controle 
metrológico sobre dado instrumento e, 
tipicamente, não incluem requisitos 
quanto a calibração deste instrumento. 
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  Inserir limite máximo para incerteza da vazão 
totalizada. 

Não aceito. Não faz parte do escopo 
deste trabalho. 

  Inserir capítulo para as avaliações 
eletromagnéticas. 

Não aceito. Não faz parte do escopo 
deste trabalho. 
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5.1.1 O volume nas condições de medição e de 
base deve ser indicado simultaneamente pelo 
dispositivo calculador. 

 Na mesma tela? O item não especifica que as 
informações sejam indicadas na mesma 
tela, apenas que as sejam 
simultaneamente. 

5.1.2 A instalação do dispositivo calculador deve 
obedecer ao disposto no manual do fabricante, 
porém nunca permitir que o mesmo se encontre 
distante em mais de 1 (um) metro dos dispositivos 
secundários. 

 Isto complica em caso de ter o 
computador de vazão em sala longe 
do sistema de medição. 

Aceito. Dada a limitação tecnológica 
apresentada pelo especialista, o limite 
de 1 metro será retirado. 

5.1.3 Deve haver clareza na identificação e 
expressão do fluido medido e sua temperatura, 
pressão e massa específica. 

 No caso do etanol não existe 
correção pelo efeito da pressão. 

De fato todas as normas de conversão 
abordadas por este trabalho não tratam 
da conversão de volume do etanol pelo 
efeito da pressão. Menções a esta 
grandeza serão retiradas. 

5.1.5 Parâmetros metrologicamente podem ser 
armazenados em memória editável, contanto que 
suas alterações sejam rastreáveis e que também 
estejam disponíveis antes do processo de medição. 

 Relevantes? Quais? Aceito. A palavra relevante será 
adicionada. O termo “parâmetros 
metrologicamente relevantes” é 
apresentado de forma genérica de forma 
a não limitar o número de parâmetros 
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Proponente: Especialista F 

Telefone:  E-mail:  

Texto/Item da consulta pública 
Sugestão 
proposta 

Justificativa/Comentários do 
proponente 

Aceito/Não aceito/Observações 

que devem ser armazenados. 

5.1.6 Também devem ser imprimíveis ou 
indicados através de seu mostrador. 

 Não entendi. Estipula que os parâmetros 
metrologicamente relevantes devem ser 
apresentados em forma impressa ou no 
mostrados. O texto será alterado para 
facilitar a compreensão.  

5.3.3 A presença do lacre físico deve impedir o 
acesso ou alteração das configurações e 
parâmetros. 

 Nenhum lacre físico impede o 
acesso, apenas mostra se alguém o 
violou. 

Aceito. O texto será alterado para 
facilitar a compreensão. 

6. Condições de Utilização e Funcionamento  Faltou definir a faixa de massa 
específica ou °INPM para o etanol 

A faixa de massa específica para o 
etanol não é abordada em nenhuma das 
normas pesquisadas neste trabalho. Por 
esta razão não foi definida. 

7.1 Erros Máximos Admissíveis – EMA  Podem ser definidos os limites de 
exatidão e incerteza dos padrões 
utilizados nos ensaios como % do 
EMA? 

Os limites de exatidão dos padrões 
utilizados já são apresentados de forma 
diferente no item seguinte, sendo 
desnecessário defini-los como 
porcentagem doas EMA. 
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Proponente: Especialista F 

Telefone:  E-mail:  

Texto/Item da consulta pública 
Sugestão 
proposta 

Justificativa/Comentários do 
proponente 

Aceito/Não aceito/Observações 

7.2.1 Os padrões de medição utilizados nos 
ensaios do controle metrológico devem seguir os 
seguintes requisitos: 

 Devem ser calibrados pela RBC? 

Falta definir a incerteza máxima 
para os padrões. 

Aceito. Será adicionada menção a 
necessidade dos padrões serem 
calibrados na Rede Brasileira de 
Calibração. Será adicionada menção à 
incerteza máxima dos padrões. 

a) Quando a Balança de peso morto estiver 
localizada em latitudes menores que 40 graus e 
maiores que 50 graus ou alturas superiores a 1524 
metros a mesma deve sofrer ajustes de forma a 
evitar erros; 

 Acho desnecessário este item, pois 
a balança de peso morto deve ser 
calibrada no local de utilização. 

Aceito. Este item será retirado. 

b) A precisão do banho seco deve ser de ±0,1 
°C, ou melhor; 

 Se o banho for utilizado como 
padrão estamos falando de incerteza 

Aceito. O termo precisão será trocado 
por incerteza. 

c) O gerador de sinais analógicos deve 
produzir tensões e correntes com um nível de 
flutuação (esporádica ou permanente) inferior a 
0,1% em um período de 150% do tempo necessário 
para a realização dos ensaios e uma precisão 
mínima de 0,05%; 

 Falta definir os limites de 
estabilidade e uniformidade. 

Não aceito. Devido à ausência de 
literatura a respeito dos limites de 
estabilidade e uniformidade do gerador 
de sinais utilizado em ensaios de 
computadores de vazão, não é possível, 
atualmente defini-los. 
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Proponente: Especialista F 

Telefone:  E-mail:  

Texto/Item da consulta pública 
Sugestão 
proposta 

Justificativa/Comentários do 
proponente 

Aceito/Não aceito/Observações 

8.2.1.1 Determinação do volume para sinais 
simulados: Sinais simulados por dispositivos 
eletrônicos adequados de temperatura, massa 
específica ou grau alcoolimétrico e sinais de pulso 
devem ser inseridos no dispositivo calculador e o 
resultado final da conversão de volume deve ser 
comparado com um valor de referência gerado por 
um programa de computador validado. 

 Segundo a ABNT 5992 é grau 
alcoólico. Quem define a validade?  

Aceito. O termo alcoólico substituirá o 
termo alcoolimétrico ao longo do 
documento. Em se tratando da proposta 
de RTM a validade deve ser definida 
pelo órgão metrológico. 

8.2.3 Tabela 2  Na tabela 2 se estão considerando 
os ensaios em várias frequências? 

Sim. O número de pontos descritos deve 
cobrir todas as frequências ensaiadas. 

8.2.5 Tabela 2  Tabela 2 repetida. Aceito. O número da tabela será 
retificado. 
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Proponente: Especialista G 

Telefone:  E-mail:  

Texto/Item da consulta 
pública 

Sugestão proposta Justificativa/Comentários do proponente 
Aceito/Não 

aceito/Observações 

3. Termos e Definições Incluir conceito de DMA 
(termo que aparece à partir do 
item 7) 

 Aceito. A definição de 
DMA será adicionada as 
definições. 

5.1.2 A instalação do 
dispositivo calculador deve 
obedecer ao disposto no manual 
do fabricante, porém nunca 
permitir que o mesmo se 
encontre distante em mais de 1 
(um) metro dos dispositivos 
secundários. 

5.1.2 A instalação do 
dispositivo calculador deve 
obedecer ao disposto no 
manual do fabricante. 

É bastante comum interligar instrumentos aos 
computadores de vazão com distâncias muito 
superiores a 1 metro para medição de petróleo e 
gás. Há alguma exigência a mais ou norma que 
determine essa limitação para biocombustíveis? 

Também existem casos de equipamentos 
interligados a computadores de vazão via sinais 
digitais (Ex. Fieldbus) nesse caso, a distância 
não influencia o resultado da medição, desde 
que atenda as especificações do fabricante. 

Aceito. Dada a limitação 
tecnológica apresentada 
pelo especialista, o limite 
de 1 metro será retirado. 

5.1.5 Parâmetros 
metrologicamente podem ser 
armazenados em memória 
editável, contanto que suas 
alterações sejam rastreáveis e 
que também estejam 

5.1.5 Parâmetros 
metrologicamente relevantes 
podem ser armazenados em 
memória editável, contanto que 
suas alterações sejam 
rastreáveis e que também 

 Aceito. A palavra 
relevante será adicionada. 
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Proponente: Especialista G 

Telefone:  E-mail:  

Texto/Item da consulta 
pública 

Sugestão proposta Justificativa/Comentários do proponente 
Aceito/Não 

aceito/Observações 

disponíveis antes do processo 
de medição. 

estejam disponíveis antes do 
processo de medição. 

5.1.6 Também devem ser 
imprimíveis ou indicados 
através de seu mostrador. 

5.1.6 Os parâmetros de 
configuração metrologicamente 
relevantes devem ser 
imprimíveis ou indicados 
através de seu mostrador. 

 Aceito. O texto será 
alterado para facilitar a 
compreensão. 

5.2.1 b) O valor dos 
totalizadores no momento da 
alteração dos parâmetros acima 
citados; 

 Avaliar exclusão desse item. Nem todos 
computadores de vazão fazem esse registro. É 
recomendável confirmar com os fabricantes. 

Aceito. Dada a limitação 
tecnológica apresentada 
pelo especialista este 
requisito será retirado. 

5.2.1 d) O conjunto de 
configurações em uso naquele 
momento pelo dispositivo; 

 Avaliar exclusão desse item. Na maior parte dos 
computadores de vazão, esse registro só aparece 
na trilha de auditoria quando ocorre modificação 
de algum parâmetro, indicando o valor antigo e 
atual do parâmetro modificado apenas. O 
conjunto de configurações só é mostrado nos 
registros de batelada de medição. 

Aceito. Dada a limitação 
tecnológica apresentada 
pelo especialista este 
requisito será retirado. 

5.2.5 O dispositivo calculador 5.2.5 O dispositivo calculador Uma vez consumidos os 240 registros em Aceito. Dada a limitação 
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Proponente: Especialista G 

Telefone:  E-mail:  

Texto/Item da consulta 
pública 

Sugestão proposta Justificativa/Comentários do proponente 
Aceito/Não 

aceito/Observações 

deve ser capaz armazenar a 
trilha de auditoria pelo período 
de 5 anos e suas últimas 240 
intervenções e 240 alarmes." 

deve ser capaz armazenar a 
trilha de auditoria pelo período 
de 5 anos ou suas últimas 240 
intervenções e 240 alarmes." 

menos de 5 anos, vale as 240 últimas 
intervenções. 

tecnológica apresentada 
pelo especialista este 
requisito será retirado. 

5.3.8 As configurações do 
computador de vazão e sua 
trilha de auditoria devem ser 
armazenadas em memórias 
físicas separadas. 

 Avaliar exclusão desse item. Nem todos 
computadores de vazão devem ter segregação de 
memória física para armazenamento de 
informações. É recomendável confirmar com os 
fabricantes. 

Aceito. Dada a limitação 
tecnológica apresentada 
pelo especialista este 
requisito será retirado. 
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Proponente: Especialista H 

Telefone:  E-mail:  

Texto/Item da 
consulta 
pública 

Sugestão proposta 
Justificativa/Comentários do 

proponente 
Aceito/Não aceito/Observações 

Item 5.1.11 Substituir o termo caminhão tanque por 
veículo tanque rodoviário. 

 Aceito. O texto será adequado ao 
disposto na Portaria Inmetro nº 
208/2016. 

Item 5.3.4 Inserir senhas hierarquizadas.  Aceito. O texto será alterado para 
melhorar sua compreensão.  

Item 8.1.1, 
8.2.4 e 8.2.6 

Substituir avaliação de modelo por 
apreciação técnica de modelo. 

 Não aceito. De acordo com o disposto 
pela Portaria Inmetro nº 150/2016. A 
expressão “apreciação técnica de 
modelo” foi substituída por “avaliação 
de modelo”. 

Item 8.1.2.2, 
8.1.2.3 e 
8.1.2.4 

 

Substituir Órgão Delegado por Órgãos 
Integrantes da Rede Brasileira de 
Metrologia e Qualidade-RBMLQ-I. 

 Aceito. O texto será alterado para 
melhorar sua compreensão. 

Item 11 Nesse item se for possível, caso não seja, 
buscar alguma alternativa em sua 
Dissertação para recomendar a inserção do 

Políticas inovadoras do Inmetro nas 
áreas de medição de água e gás e que 
precisam ser estendidas para os demais 

Não aceito. Este trabalho não tem como 
escopo recomendar novos modelos de 
aplicação de controle metrológico, como 
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Proponente: Especialista H 

Telefone:  E-mail:  

Texto/Item da 
consulta 
pública 

Sugestão proposta 
Justificativa/Comentários do 

proponente 
Aceito/Não aceito/Observações 

 controle legal aos moldes dos requisitos 
constantes das portarias Inmetro nº 
400/2013 e nº 484/2010, ou seja, a 
utilização da Rede Acreditada para atender 
essa demanda. 

segmentos do controle legal. os dispostos pelas portarias nº400/2013 
e nº484/2010, apenas recomendar nova 
regulamentação. 
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Proponente: Especialista I 

Telefone:  E-mail:  

Texto/Item da 
consulta pública 

Sugestão proposta Justificativa/Comentários do proponente Aceito/Não aceito/Observações 

5.1.2  

 

 

A distância deveria 
obedecer aos requisitos 
do meio físico envolvido. 

Ex. Sistema 4 a 20 mA, 
Foundation Fieldbus 

O limite de 1 (um) metro parece ser impraticável.  

É comun termos os computadores de vazão alocados 
em painel, o qual encontra-se distante dos dispositivos 
secundários distribuidos no campo. 

Aceito. Dada a limitação tecnológica 
apresentada pelo especialista, o limite 
de 1 metro será retirado. 

5.1.5 

 

Incluir “relevantes” 

 

Faltou a palavra “relevantes” Aceito. A palavra relevante será 
adicionada. 
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Anexo C – Proposta de RTM para computadores de vazão na medição de 
biocombustíveis líquidos alterada de acordo com resultados da pesquisa 

 

1. Objetivo 

O presente Regulamento Técnico Metrológico (RTM) estabelece as condições a que devem 
satisfazer os computadores de vazão e conversores de volume, daqui em diante chamados, 
“dispositivos calculadores”. 

 

2. Campo de Aplicação 

2.1 Este RTM se aplica aos computadores de vazão e conversores de volume que venham 
a ser utilizados para: 

a) Medições para fins fiscais de biocombustíveis; 

b) Medições para fins de transferência de custódia de biocombustíveis; 

2.2 Este Regulamento não se aplica a medições realizadas por sistemas de medição de 
biocombustíveis. 

 

3. Termos e Definições 

3.1 Computador de vazão: dispositivo calculador que captura sinais de transdutores de 
características do fluido em linha e os utiliza com objetivo de calcular e indicar a vazão e o 
volume nas condições de base. Não estão incluídos nesta definição controladores lógicos 
programáveis. Dispositivo que computa, integra e armazena parâmetros de entrada e dados 
ligados à medição de qualquer fluido, tais como, pulsos ou sinal analógico de vazão, 
temperatura, pressão, pressão diferencial, etc. e processa cálculos com o objetivo de prover 
indicações de vazão e de totalização de quantidades, por meio da integralização de dados de 
vazão (tanto na condição base como na condição de operação). Conversores de volume é um 
sinônimo para computadores de vazão. 

3.2 Computador de vazão tipo 1: computador de vazão com sensores associados. 

3.3 Computador de vazão tipo 2: computador de vazão sem qualquer tipo de sensor 
associado. 

3.4 Biocombustível: são sinônimos de biocombustível o Etanol Anidro Combustível, o 
Etanol Hidratado Combustível ou o Biodiesel. Substância derivada de biomassa renovável, tal 
como biodiesel, etanol e outras substâncias estabelecidas em regulamento da ANP, que pode 
ser empregada diretamente ou mediante alterações em motores a combustão interna ou para 
outro tipo de geração de energia, podendo substituir parcial ou totalmente combustíveis de 
origem fóssil. 
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3.5 Etanol combustível: combustível proveniente do processo fermentativo de biomassa 
renovável, destinado ao uso em motores a combustão interna, e que atenda a especificação da 
Resolução ANP nº 19, de 15 de abril de 2015 ou outra que vier a substituí-la. Biocombustível 
líquido derivado de biomassa renovável, que tem como principal componente o álcool etílico, 
que pode ser utilizado, diretamente ou mediante alterações, em motores a combustão interna 
com ignição por centelha, em outras formas de geração de energia ou em indústria 
petroquímica, podendo ser obtido por rotas tecnológicas distintas, conforme especificado em 
regulamento. 

3.6 Biodiesel: combustível composto de alquil ésteres de ácidos carboxílicos de cadeia 
longa, produzido a partir da transesterificação e/ou esterificação de matérias graxas, de 
gorduras de origem vegetal ou animal, e que atenda a especificação da Resolução ANP nº 45, 
de 25 de agosto de 2014 ou outra que vier a substituí-la. Biocombustível derivado de 
biomassa renovável para uso em motores a combustão interna com ignição por compressão 
ou, conforme regulamento, para geração de outro tipo de energia, que possa substituir parcial 
ou totalmente combustíveis de origem fóssil. 

3.7 Dispositivo de medição associado ou DMA: qualquer tipo de sensor destinado a medir 
uma grandeza que será, posteriormente, utilizada pelo computador de vazão para o cálculo de 
medição. 

3.8 Trilha de auditoria: Consiste em uma sequência de registros das variáveis de entradas 
e das intervenções, ou tentativas de intervenção, no computador de vazão ao longo do tempo e 
deve ao menos incluir registros de configuração, de eventos, de alarmes, de ensaios de campo 
e de volumes totalizados. 

 

4. Unidades de Medida 

4.1 O volume deve ser expresso em metro cúbico (m³). 

4.2 A temperatura deve ser expressa em grau Celsius (°C). 

4.3 A pressão deve ser expressa em pascal (Pa). 

4.3 A massa específica deve ser expressa em quilograma por metro cúbico (kg/m³). 

4.4 A vazão volumétrica deve ser expressa em metros cúbicos por hora (m³/h) 
 

5. Requisitos Técnicos 

5.1 Características construtivas e de instalação 

5.1.1 O volume nas condições de medição e de base deve ser indicado simultaneamente pelo 
dispositivo calculador. O volume deve ser indicado pelo computador de vazão 
simultaneamente nas condições de medição e de base. 

5.1.2 A instalação do dispositivo calculador computador de vazão deve obedecer ao 
disposto no manual do fabricante, porém nunca permitir que o mesmo se encontre distante em 
mais de 1 (um) metro dos dispositivos secundários. 
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5.1.3 Deve haver clareza na identificação e expressão do fluido medido e sua temperatura, 
pressão e massa específica. 

5.1.4 Algoritmos, procedimentos e resultados de medições devem estar armazenados em 
memória não editável anteriormente ao início da medição. 

5.1.5 Parâmetros metrologicamente relevantes podem ser armazenados em memória 
editável, contanto que suas alterações sejam rastreáveis e que também estejam disponíveis 
antes do processo de medição. 

5.1.6 Parâmetros metrologicamente relevantes também devem ser imprimíveis ou indicados 
por meio de seu mostrador. 

5.1.7 A leitura dos sinais dos dispositivos de medição associados deve ser realizada pelo 
computador de vazão com frequência igual ou superior a uma vez a cada 1 (um) 5 (cinco) 
segundo. 

5.1.8 O dispositivo calculador computador de vazão deve suportar os limites e as faixas de 
condições ambientais informadas pelo fabricante. 

5.1.9 A instalação deste dispositivo deve ser feita de tal forma que sua fonte de energia seja 
ininterrompível e confiável. 

5.1.10 Equipamentos acessórios não devem interferir com a capacidade metrológica do 
dispositivo. 

5.1.11 Dispositivos calculadores Computadores de vazão utilizados no abastecimento de 
caminhões veículos tanque rodoviários (pré-determinadores) devem, em adição aos requisitos 
anteriores, obedecer aos seguintes requisitos: 

a) A quantidade predeterminada deve ser apresentada por uma escala ou dispositivo 
numérico; 

b) Esta quantidade deve ser mostrada antes do início da medição; 

c) Os algarismos dos volumes predeterminados e medidos devem ser visivelmente 
diferentes; 

d) A diferença entre os volumes medido e predeterminado não deve exceder o desvio 
especificado para a medição do volume. 

 

5.2 Trilha de auditoria 

5.2.1 O computador de vazão deve armazenar em sua trilha de auditoria os seguintes 
eventos: 

a) Alteração de parâmetros metrologicamente relevantes, através do registro do dia e 
hora da alteração, valores antes e após o evento e, sempre que possível, a identidade do 
usuário; 
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b) O valor dos totalizadores no momento da alteração dos parâmetros acima citados; 

b) Valores parametrizados de alarmes, ou seja, o instante que qualquer grandeza 
ultrapasse a faixa informada pelo usuário; 

c) O conjunto de configurações em uso naquele momento pelo dispositivo; 

c) O dia e a hora de falha de alimentação do computador de vazão e retorno de 
alimentação no caso de falha da mesma. 

5.2.2 A trilha de auditoria deve ser armazenada que de forma que sua edição não seja 
possível. 

5.2.3 A exposição da trilha de auditoria pode ser realizada através da impressão destes 
dados Deve ser possível a impressão dos dados da trilha de auditoria a partir do computador 
de vazão ou por meio de qualquer outro meio eletrônico. 

5.2.4 Sempre que a adição de um novo registro na trilha exija o apagamento de algum outro 
registro, este deve ser apagado de forma automática do valor mais antigo para o valor mais 
novo, respeitando o disposto no item 5.2.5. 

5.2.5 O dispositivo calculador computador de vazão deve ser capaz de armazenar a trilha de 
auditoria pelo período de 5 anos e ou suas últimas 240 intervenções e 240 alarmes." 

 

5.3 Segurança 

5.3.1 A memória em que são armazenados os dados do computador de vazão deve ser do 
tipo não volátil ou então deve ser volátil e fazer uso de uma fonte de energia ininterrompível. 

5.3.2 O dispositivo calculador computador de vazão deve proteger o acesso ou alteração de 
suas configurações e parâmetros através de um lacre físico ou eletrônico. 

5.3.3 A presença do lacre físico deve impedir demonstrar claramente se foi violado para o 
acesso ou alteração das configurações e parâmetros. 

5.3.4 O lacre eletrônico consiste um sistema de senhas que deve requerida antes ou após a 
alteração de parâmetros metrologicamente relevantes, sem a qual estas alterações não podem 
ser realizadas. na utilização de senhas hierarquizadas, as quais devem ser necessariamente 
requeridas antes da alteração de parâmetros metrologicamente relevantes. 

5.3.5 Caso a senha seja requerida após as alterações o computador de vazão deve: 

a) Indicar claramente que está em modo de alteração de parâmetros ou; 

b) Não realizar a medição. 

5.3.5 O computador de vazão deve permitir a programação de múltiplas senhas 
hierarquizadas e configuráveis pelo usuário. 
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5.3.6 Em condições normais de uso deve ser impossível editar a trilha de auditoria, os 
algoritmos de cálculo e os totalizadores de volume do medidor. 

5.3.7 As configurações do computador de vazão e sua trilha de auditoria devem ser 
armazenadas em memórias físicas separadas. 

5.3.8 O apagamento total da trilha de auditoria deve ser permitido apenas com o uso da 
senha e o registro de tal ação na memória do dispositivo calculador computador de vazão. 

 

6. Condições de Utilização e Funcionamento 

6.1 A temperatura da mistura de etanol e água, qualquer que seja sua proporção, deve 
permanecer entre -20 °C e 40 °C durante a medição. 

6.2 A temperatura do biodiesel deve permanecer entre -50 °C e 200 °C durante a medição. 

6.2 A massa específica do biodiesel utilizado na medição deve estar situada na faixa de 
500 kg/m³ e 1099 kg/m³. 

 

7. Requisitos Metrológicos 

7.1 Erros Máximos Admissíveis – EMA 

7.1.1 Os Erros máximos admissíveis aplicáveis a este regulamento são apresentados na 
Tabela 1 a seguir: 
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Tabela 1: Proposta de erros máximos admissíveis. 

Descrição 
1ª abordagem 

(CV com DMA) 
2ª abordagem 

(CV sem DMA) 
3ª abordagem (CV e 

DMA separados) 

Determinação do volume para sinais 
simulados 

0,03% 0,03% 0,03% 

Determinação do volume com o uso 
de DMA 

0,10% - - 

Cálculo de conversão do volume - 0,03% 0,03% 

Conversão de sinais simulados em 
características do fluido pelo CV, 

entradas analógicas 
- 

0,18 ºC 

0,6 kg/m3 

Conversão de sinais simulados em 
características do fluido pelo CV, 

entradas digitais 
- 

0,30 ºC Erros de 
arredondamento, 

apenas 1,0 kg/m3 

DMA, precisão do sinal de saída para 
sensores analógicos 

- - 
0,24 ºC 

0,8 kg/m3 

DMA, precisão do sinal de saída para 
sensores digitais 

- - 
0,30 ºC 

1 kg/m3 

 

7.2 Especificação dos padrões de medição 

 

7.2.1 Os padrões de medição utilizados nos ensaios do de controle metrológico devem ser 
calibrados por laboratórios acreditados e devem seguir os seguintes requisitos: 

a) Quando a Balança de peso morto estiver localizada em latitudes menores que 40 graus 
e maiores que 50 graus ou alturas superiores a 1524 metros a mesma deve sofrer ajustes de 
forma a evitar erros; 

a) A precisão incerteza do banho seco deve ser de ±0,1 °C, ou melhor ser menor que um 
terço do critério de aceitação da variável temperatura; 

b) O gerador de sinais analógicos deve produzir tensões e correntes com um nível de 
flutuação (esporádica ou permanente) inferior a 0,1% em um período de 150% do tempo 
necessário para a realização dos ensaios e uma precisão incerteza máxima de 0,05%; 
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c) O gerador de frequência deve produzir um sinal cuja amplitude deve ultrapassar em 
5% os valores máximo e mínimo de leitura do dispositivo ensaiado e cuja frequência deve 
poder ser ajustada dentro da faixa de leitura do dispositivo; 

d) A incerteza da década resistiva deve possuir resolução de 0,01 Ohm e uma precisão de 
0,05% ser menor que um terço do critério de aceitação da variável temperatura. 

 

8. Controle Legal do Instrumento de Medição 

8.1 Particularidades do Processo de Avaliação de Modelo e Verificações 

8.1.1 Avaliação de Modelo 

8.1.1.1 Todos os modelos de dispositivos calculadores computadores de vazão, utilizados no 
âmbito deste regulamento, devem ser submetidos e aprovados em processo de avaliação de 
modelo; 

8.1.1.2 A abertura deste processo deve ser requerida ao órgão metrológico; 

8.1.1.3 Pelo menos um protótipo de cada modelo deve ser entregue ao órgão metrológico; 

8.1.1.4 No evento da abertura do processo a seguinte documentação deve ser entregue ao 
órgão metrológico: 

a) Descrição das características técnicas e princípio de funcionamento; 

b) Desenho cotado com cotas do instrumento; 

c) Desenho das placas eletrônicas do dispositivo; 

d) Lista de componentes com influência metrológica e sua composição; 

e) Vista explodida com a identificação de componentes; 

c) Descrição de como o fator de conversão é determinado; 

d) Identificação dos pontos de selagem e marcas de verificação; 

e) Desenho demonstrando a marca de aprovação e onde será afixada; 

f) Instruções de instalação e operação; 

g) Instruções de como acessar o software metrológico 

8.1.1.5 Durante os ensaios, os limites operacionais do instrumento, conforme informado pelo 
fabricante, devem ser respeitados quando não conflitarem com as exigências deste 
regulamento. 

8.1.1.6 No evento da finalização do processo de avaliação de modelo e caso o instrumento 
esteja de acordo o disposto por este regulamento, uma portaria de aprovação deve ser emitida 
atestando sua conformidade. 
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8.1.2 Verificação Inicial: 

8.1.2.1 Todos os exemplares de dispositivos calculadores computadores de vazão que tenham 
modelo aprovado segundo este RTM, utilizados no âmbito deste regulamento, devem ser 
submetidos e aprovados em processo de verificação inicial antes de sua comercialização; 

8.1.2.2 A abertura deste processo deve ser requerida ao órgão delegado estadual órgão 
integrante da Rede Brasileira de Metrologia e Qualidade-RBMLQ-I; 

8.1.2.3 No evento da abertura do processo o órgão delegado órgão integrante da Rede 
Brasileira de Metrologia e Qualidade-RBMLQ-I deverá avaliar se o instrumento submetido à 
verificação está de acordo com as informações constantes em sua portaria de aprovação; 

8.1.2.4 No evento da finalização do processo de verificação inicial e caso o instrumento esteja 
de acordo com sua portaria de aprovação, o órgão delegado órgão integrante da Rede 
Brasileira de Metrologia e Qualidade-RBMLQ-I deve emitir um certificado de conformidade 
e realizar a selagem do instrumento de acordo com os pontos indicados. 

 

8.2 Ensaios 

8.2.1 Os seguintes ensaios são aplicáveis no controle metrológico deste instrumento: 

8.2.1.1 Determinação do volume para sinais simulados: Sinais simulados por dispositivos 

eletrônicos adequados de temperatura, massa específica ou grau alcoolimétrico alcoólico e 

sinais de pulso devem ser inseridos no dispositivo calculador computador de vazão e o 

resultado final da conversão de volume deve ser comparado com um valor de referência 

gerado por um programa de computador validado.  

8.2.1.2 Determinação do volume com o uso de DMA: Os dispositivos de medição associados 

de um computador de vazão devem ser submetidos a grandezas geradas por padrões de 

trabalho adequados (por exemplo, um banho seco no caso de temperatura) e o resultado final 

da conversão de volume deve ser comparado com um valor de referência gerado por um 

programa de computador validado. 

8.2.1.3 Cálculo de conversão do volume: Valores simulados de temperatura, ou massa 

específica ou grau alcoolimétrico e vazão são inseridos na memória do dispositivo e o 

resultado final da conversão de volume deve ser comparado com um valor de referência 

gerado por um programa de computador validado. 

8.2.1.4 Conversão de sinais simulados em características do fluido pelo CV, entradas 

analógicas: Sinais analógicos simulados por dispositivos eletrônicos adequados de 
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temperatura, massa específica e grau alcoolimétrico alcoólico devem ser inseridos no 

dispositivo calculador computador de vazão e sua indicação, conforme fornecida pelo 

computador de vazão, é comparada com o valor esperado. 

8.2.1.5 Conversão de sinais simulados em características do fluido pelo CV, entradas digitais: 

Sinais digitais simulados por dispositivos eletrônicos adequados de temperatura, massa 

específica e grau alcoolimétrico alcoólico devem ser inseridos no dispositivo calculador 

computador de vazão e sua indicação, conforme fornecida pelo computador de vazão, é 

comparada com o valor esperado. 

8.2.1.6 DMA, precisão do sinal de saída para sensores analógicos: Os dispositivos de medição 

associados que transmitam sinais analógicos devem ser submetidos a grandezas geradas por 

padrões de trabalho adequados (por exemplo, um banho seco no caso de temperatura) e seu 

resultado de medição é comparado com o valor de referência do padrão de trabalho. 

8.2.1.7 DMA, precisão do sinal de saída para sensores digitais: Os dispositivos de medição 

associados que transmitam sinais digitais devem ser submetidos a grandezas geradas por 

padrões de trabalho adequados (por exemplo, um banho seco no caso de temperatura) e seu 

resultado de medição é comparado com o valor de referência do padrão de trabalho. 

8.2.2 Uma das seguintes abordagens deve ser aplicada no controle metrológico deste 

instrumento: 

a) 1ª abordagem: Deve ser aplicada quando o computador de vazão for do tipo 1 em que 

seus dispositivos de medição são indissociáveis; 

b) 2ª abordagem: Deve ser aplicada quando o computador de vazão for do tipo 2; 

c) 3ª abordagem: Deve ser aplicada quando o computador de vazão for do tipo 1 em que 

seus dispositivos de medição são dissociáveis; 

8.2.3 A aplicabilidade de cada ensaio e o número de pontos que deve ser recolhidos no 

processo de avaliação de modelo de acordo com a abordagem é expressa na Tabela 2: 
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Tabela 2: Aplicabilidade de ensaios e número de pontos na avaliação de modelo. 

Ensaio 1ª abordagem  2ª abordagem 3ª abordagem 

Determinação do volume para sinais 
simulados 

27 pontos 27 pontos 27 pontos 

Determinação do volume com o uso de DMA 27 pontos - - 

Cálculo de conversão do volume - 27 pontos 27 pontos 

Conversão de sinais simulados em 
características do fluido pelo CV, entradas 

analógicas 
- 

3 pontos para cada grandeza: mínimo, médio e 
máximo 

Conversão de sinais simulados em 
características do fluido pelo CV, entradas 

digitais 
- 

3 pontos para cada grandeza: mínimo, médio e 
máximo 

DMA, precisão do sinal de saída para 
sensores analógicos 

- - 
3 pontos para cada 

grandeza: mínimo, médio 
e máximo 

DMA, precisão do sinal de saída para 
sensores digitais 

- - 
3 pontos para cada 

grandeza: mínimo, médio 
e máximo 

 

8.2.4 Em todos os ensaios de avaliação de modelo são deverão ser utilizados 3 (três) valores 

para cada grandeza: mínimo, médio e máximo. 

8.2.5 A aplicabilidade de cada ensaio e o número de pontos que devem ser recolhidos 

coletados no processo de verificação inicial de acordo com a abordagem é expressa na Tabela 

3: 
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Tabela 2 3: Aplicabilidade de ensaios e número de pontos na verificação inicial. 

Ensaio 1ª abordagem  2ª abordagem 3ª abordagem 

Determinação do volume para sinais 
simulados 

4 pontos 4 pontos 4 pontos 

Determinação do volume com o uso de DMA 4 pontos - - 

Cálculo de conversão do volume - 4 pontos 4 pontos 

Conversão de sinais simulados em 
características do fluido pelo CV, entradas 

analógicas 
- 2 pontos para cada grandeza: mínimo e máximo 

Conversão de sinais simulados em 
características do fluido pelo CV, entradas 

digitais 
- 2 pontos para cada grandeza: mínimo e máximo 

DMA, precisão do sinal de saída para 
sensores analógicos 

- - 
2 pontos para cada 
grandeza: mínimo e 

máximo 

DMA, precisão do sinal de saída para 
sensores digitais 

- - 
2 pontos para cada 
grandeza: mínimo e 

máximo 

 

8.2.6 Em todos os ensaios de avaliação de modelo são utilizados 2 valores para cada 

grandeza: mínimo e máximo. 

 

8.3 Características da portaria de aprovação e do certificado de verificação 

8.3.1 A portaria de aprovação de modelo deve possuir, pelo menos, as seguintes 
informações: 

a) Fluidos medidos pelo instrumento; 

b) Normas de conversão utilizadas; 

c) Como obter acesso aos volumes convertidos; 

d) Faixa de grandezas de entrada ensaiadas; 

e) Qual abordagem de ensaio foi utilizada. 

Caso a 2ª ou 3ª abordagens tenham sido utilizadas também deve ser informado: 

f) Entradas de sinais simulados que foram ensaiadas; 
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g) Critérios de compatibilidade para a interconexão de dispositivos calculadores 
computadores de vazão e dispositivos de medição associados. 

 

9. Marcação 

 

9.1 O dispositivo calculador computador de vazão deve ser selado com o uso de qualquer 
material que seja suficientemente durável e que forneça evidências de rompimento. 

9.2 Esta selagem deve impedir o acesso a componentes metrologicamente relevantes do 
instrumento. 

9.3 Os pontos de selagem devem ser informados pelo fabricante no evento do processo de 
avaliação de modelo ao órgão metrológico que deve avaliar sua eficácia. 

9.4 A marca de verificação inicial deve estar acessível em local de fácil visualização. 

 

10. Inscrições Obrigatórias 

10.1 O corpo do instrumento deve apresentar marcação contendo as seguintes informações 
de forma clara, indelével e sem ambiguidade: 

a) Nome ou marca do requerente da portaria de aprovação de modelo; 

b) Designação do modelo 

c) Número de série do instrumento; 

d) Ano de sua fabricação; 

e) Número de sua portaria de aprovação de modelo, na forma “SIMBOLO DO 
INMETRO – ML--/-- (n° e ano)”; 

f) País de origem; 

g) Frequência máxima de leitura. 

10.2 Caso seja um computador de vazão do tipo 1 deve também informar o seguinte: 

i) Faixa de temperatura e pressão que é capaz de ler. 

 

11. Disposições Gerais e Transitórias 
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11.1 O computador de vazão e seus dispositivos de medição associados (quando 
existirem) devem estar de acordo com os preceitos estabelecidos pelo presente regulamento 
técnico metrológico. 

11.2 Dúvidas decorrentes da aplicação do presente regulamento devem ser examinadas e 
dirimidas pelo órgão metrológico. 

11.3 A comercialização de computadores de vazão para a medição de biocombustíveis que 
sejam utilizados em medições para fins fiscais ou fins de transferência de custódia sem 
aprovação de modelo deve cessar 12 meses após a publicação deste regulamento. 

11.4 Após este período apenas modelos aprovados podem ser comercializados. 

11.5 Os instrumentos já adquiridos até 12 meses após a publicação deste regulamento 
podem continuar em operação sem prejuízo de sua medição. 

 


