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RESUMO 

 

 

Considerável parte das atividades comerciais envolve a grandeza volume como 

determinante nas relações. Neste contexto, encontram-se os gêneros alimentícios, os recursos 

naturais: água, gás natural; derivados da industria petroquímica, que movimentam boa parte 

da economia nacional. Desta maneira, é imperativo garantir a confiança metrológica como 

forma de assegurar trocas justas. Com este intuito, a presente dissertação tem o objetivo de 

desenvolver e aplicar uma metodologia de atuação para as atividades de metrologia legal, 

relativa ao controle metrológico dos instrumentos de medição e medidas materializadas de 

volume. Para isto, foi necessário primeiro avaliar o estado da arte relativo à garantia 

metrológica nesta área de interesse. Neste sentido, tomou-se como base os requisitos legais 

pertinentes às atividades da Diretoria de Metrologia Legal, responsável por este controle no 

território nacional, e as prescrições técnicas metrológicas estabelecidas em recomendações da 

Organização Internacional de Metrologia Legal. Identificou-se, então a necessidade de   

uniformidade a nível nacional e a compatibilidade a nível internacional relativos aos aspectos 

construtivos e aos métodos e procedimentos de calibração dos padrões de volume atualmente 

utilizados. Para tanto, desenvolveu-se e implantou-se projeto de: regulamentação metrológica; 

estabelecimento de cadeia de rastreabilidade; programas de intercomparações laboratoriais e 

de avaliação da competência técnica dos órgãos da RBMLQ que venham a realizar 

calibrações de medidas materializadas de volume no campo da metrologia  legal.   

  

Garantia metrológica, metrologia legal, padrões de volume. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

Considerable part of the commercial activities involves  the volume  measurement as 

an essential element in these relations. In this context are the alimentary gender, the natural 

resources: water, natural gas; petrochemical industry derivates, which drive a relevant part of 

the national economy. Therefore  it is essential to assure the metrological confidence as a 

means to assure fair trade.. With this in mind, the present dissertation has the objective to 

develop a methodology of acting for the legal metrology activities, concerning to the 

metrological control of measurements instruments and of materialized measurements for 

volume. For this it was taken as a basis, the legal requirements relevant to the activities of  the 

Legal Metrology Directory, responsible for this control in the national territory, and the 

technical metrological prescriptions established in the recommendations of the International 

Organization of Legal Metrology. At first it was needed to evaluate the state of the art 

concerning to metrological confidence in this field of interest. Then it was identified the need 

of a uniformity at national level and an international compatibility relative to the constructing 

aspects and to the methods and procedures  for calibration of the standards of volume 

currently used. For that matter it was developed and implanted a project featuring: 

metrological regulations; establishment of a traceability chain; laboratory intercomparisons; 

and of evaluation of technical competence of the bodies of the RBMLQ, which are involved 

in the calibration of materialized volume measurements, in the field of legal metrology.  

  

Metrological assurance, legal metrology, standards of volume . 
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CAPÍTULO 1 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

 

1.1 CONTEXTUAÇÃO DO TEMA 

 

Considerável parte das atividades comerciais envolve a grandeza volume como 

determinante nas relações. Neste contexto, encontram-se os gêneros alimentícios, derivados 

da indústria química, petroquímica, que movimentam boa parte da economia nacional. Desta 

maneira, é imperativo assegurar a confiabilidade metrológica como forma de garantir trocas 

mais justas, fazendo cumprir os preceitos da metrologia legal em sua plenitude. 

O Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - Inmetro, 

autarquia do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, responsável por 

todas as ações desenvolvidas no âmbito da metrologia no país, tem, por meio da Diretoria de 

Metrologia Legal – Dimel, a incumbência de desenvolver todas as ações da Instituição 

voltadas para os aspectos legais relacionados à metrologia. 

 
1.2 SITUAÇÃO DO PROBLEMA 

 
Onde quer que exista conflito de interesses, ou onde quer que medições incorretas 

levem a riscos indesejáveis aos indivíduos ou ao meio ambiente, a credibilidade é um 

requisito fundamental. De acordo com esta ótica, os resultados das medições de volume 

utilizados nas atividades previstas na Resolução Conmetro nº 11 de 1988, devem demonstrar 

atendimento aos requisitos de confiabilidade estabelecidos. 



 

Sendo assim, as atividades de metrologia legal, relativas ao controle metrológico dos 

instrumentos de medição e das medidas materializadas de volume constituem elemento 

essencial para a sustentação da garantia metrológica, devendo, desta forma, fornecer subsídios 

e estabelecer requisitos mínimos para tal. 

 

1.3 OBJETIVOS 

 

 

1.3.1 Objetivo Principal 

 
A presente dissertação teve por objetivo desenvolver e aplicar uma metodologia de 

atuação que garanta a confiabilidade metrológica às atividades de metrologia legal, relativas 

ao controle metrológico dos instrumentos de medição e medidas materializadas de volume 

utilizadas pela Rede Brasileira de Metrologia Legal e Qualidade - RBMLQ. 

 
1.3.2 Objetivos Específicos 

 
Para alcançar esse Objetivo Principal, procurou-se atingir, antes, os seguintes 

Objetivos Específicos: 

- Analisar a metodologia atualmente utilizada para realizar o controle metrológico; 

- Identificar a demanda de serviços na área de volume; 

- Buscar subsídios, através de pesquisa, em organismos congêneres ao Inmetro 

quanto às metodologias de atuação adotadas, de forma que se garanta a 

confiabilidade metrológica às atividades de metrologia legal, relativas ao controle 

metrológico dos instrumentos de medição e medidas materializadas de volume; 

- Fornecer subsídios para que o GT (grupo de trabalho) – Medidas Materializadas de 

Volume, instituído no âmbito da Dimel/Inmetro, pudesse estruturar regulamento 

técnico metrológico - RTM; 

- Definir diretrizes técnicas e operacionais para implementação da garantia 

metrológica nas atividades de metrologia legal relativas às medições de volume; 

- Estruturar o modelo a ser proposto; 

- Criar um projeto-piloto que contemple o modelo definido; 

- Demonstrar a importância de investimentos em atividades que priorizem a garantia 

metrológica neste segmento. 

 



 

1.4 DELIMITAÇÃO 

 
Este trabalho se limita a propor elementos que comprovem a confiabilidade dos 

resultados provenientes das atividades de controle metrológico nas medições de volume ora 

praticadas, respeitando a estrutura existente no âmbito brasileiro e fornecendo diretrizes 

necessárias ao atendimento aos requisitos estabelecidos. 

 

1.5 PREMISSAS 

 
A comprovação da confiabilidade nas medições de volume, relativas ao controle 

metrológico, subentendem a transparência necessária nas relações comerciais, sendo assim, 

constitui fundamento essencial onde quer que possa existir conflito de interesses. 

Em função dos novos campos de atuação, notadamente o setor petroquímico, as 

práticas de metrologia legal exigem maior rigor técnico e metrológico, tendo impactos, 

necessariamente, na comprovação dos resultados das medições efetuadas. 

Devem ser proporcionados aos fabricantes de instrumentos de medição e medidas 

materializadas, regulamentos técnicos metrológicos, alinhados com as diretrizes mundiais, de 

modo a viabilizar a inserção destes nos mercados regionais e internacionais. 

 
1.6 JUSTIFICATIVA 

 
O Inmetro detém a competência legal, outorgada pelo Conselho Nacional de 

Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - Conmetro, criado pela lei nº. 5966 de 

1973, de editar atos normativos abrangendo os campos comerciais, industriais, técnicos e 

científicos. 

Dentre os atos normativos expedidos pelo Inmetro, de caráter compulsório, situa-se a 

adoção de Regulamentos Técnicos Metrológicos, que são consubstanciados nas 

recomendações da Organização Internacional de Metrologia Legal – OIML, com a 

colaboração dos diversos setores da sociedade brasileira diretamente envolvidos no assunto 

objeto da regulamentação.  

A elaboração da regulamentação metrológica vem se pautando em parâmetros 

internacionais, conforme mencionado no parágrafo anterior, segundo as Recomendações 

Internacionais da OIML, à qual o Brasil é filiado como Estado Membro, participando, 

inclusive, do processo de elaboração daquelas Recomendações, sendo também a base para a 



 

harmonização da Regulamentação em nível de Mercosul, conforme consenso entre os 

Estados-Parte. 

 
1.7 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

 
A presente dissertação foi desenvolvida em 6 capítulos. No presente capítulo, se 

discorre sobre a motivação que direcionou a área de interesse e escolha do tema, abrangendo: 

a situação problema, os objetivos incluindo o principal e os específicos, a delimitação do 

estudo, as premissas básicas da investigação, a justificativa e a estruturação da pesquisa. 

O segundo capítulo aborda alguns dos aspectos da metrologia legal no cenário 

nacional e no contexto internacional, o controle metrológico e a regulamentação relacionados 

à medição de volume bem como os conceitos da garantia metrológica requerida. 

No capítulo 3 são apresentadas as etapas e o método de pesquisa aplicada para o 

desenvolvimento deste trabalho. 

Na seqüência, o quarto capítulo apresenta os dados coletados com o intuito de 

evidenciar o estado da arte referente às medidas materializadas de volume utilizadas nas 

atividades de metrologia legal e seus controles pertinentes e também trata sobre os 

procedimentos metodológicos, apresentando a descrição do modelo de atuação proposto para 

a  garantia metrológica nas medições de volume realizadas no âmbito da metrologia legal. 

O capítulo 5 apresenta a sistemática de atuação utilizada para implementação da 

metodologia da pesquisa.  

Por fim, são apresentadas as conclusões alcançadas, as quais objetivam fornecer elementos 
suficientes para a garantia metrológica no segmento em foco, sugerindo, inclusive, 
possíveis tópicos para trabalhos futuros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 2 

 

 

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 

2.1 METROLOGIA LEGAL 

 

2.1.1 Considerações Gerais 

 
Em linhas gerais, a Metrologia pode ser entendida como “o campo do conhecimento 

relativo às medições ou à ciência das medições” (THEISEN, 1997, p.23). Desta maneira, 

pode-se dizer que abrange todos os aspectos teóricos e práticos relativos às medições. 

De acordo com o contexto de aplicação, a Metrologia pode ser dividida em três 

vertentes: 

• Científica 

• Industrial 

• Legal 

Esta última “está relacionada com a exatidão das medições quando estas têm 

influência na transparência das transações comerciais, saúde e segurança” (INSTITUTO 

PORTUGUÊS DE QUALIDADE , 2001, p.13) e enquadra-se no campo de aplicação da 

presente dissertação. 

Historicamente, a Metrologia Legal foi originada da necessidade de assegurar relações 

comerciais justas, tendo papel fundamental na solução de conflitos de interesses. 

 
 

A metrologia torna-se a metrologia legal quando os legisladores introduzem 
exigências legais compulsórias para as unidades de medição, os métodos de 
medição e os instrumentos de medição. O objetivo é assegurar um nível 



 

adequado de credibilidade e exatidão confirmada das medições. (BIRKELAND, 
1998, p.10) 

 
 
 Desta forma, tem como objetivo principal proteger o consumidor, tratando das 

unidades de medida, métodos e instrumentos de medição, de acordo com as exigências 

técnicas e legais obrigatórias. 

 
2.1.2 Contexto Internacional 

 
Nos dias atuais há a necessidade de harmonização das práticas de Metrologia Legal 

entre as economias mundiais. Com este propósito, desde de 1955, a Organização 

Internacional de Metrologia Legal – OIML vem atuando, no sentido de promover 

esta consonância global, através do desenvolvimento de uma estrutura técnica que 

forneça aos seus países membros as diretrizes para elaboração de regulamentos 

nacionais e regionais, no que diz respeito ao seu campo de atuação. 

A proposta de atuação da OIML pode ser melhor descrita pela citação a seguir: 

 
 

É assegurar a compatibilidade internacional dos regulamentos técnicos relativos à 
metrologia e da avaliação de conformidade correspondente. 
O tratado determina como a OIML perseguirá sua proposta. Ela inclui: 
- estudar, com uma visão para a unificação de métodos e regulamentos, os 
problemas de metrologia legal, de caráter legislativo e regulamentar, cuja solução é 
de interesse internacional; 
- a determinação das características de desempenho necessárias e adequadas às 
quais os instrumentos de medição devem estar conformes a fim de que eles sejam 
aprovados pelos Estados Membros e para que seu uso seja recomendado 
internacionalmente; 
- promover relações mais próximas entre os departamentos responsáveis pela 
metrologia legal; 
- determinar os princípios gerais da metrologia legal. (BIRKELAND, 1998, p.6) 

 
 
Segundo a OIML, metrologia legal é a parte da metrologia que estabelece 

procedimentos legislativos, administrativos e técnicos pelas autoridades públicas, ou com 

referência a elas, que são implementados em nome dessas autoridades com o propósito de 

garantir, de maneira regulatória ou contratual, a qualidade apropriada e a credibilidade das 

medições relativas aos controles oficiais, ao comércio, à saúde, à segurança e ao meio 

ambiente. 



 

Sendo uma entidade intergovernamental, conta com 58 países membros que 

participam nas atividades técnicas e com 51 países correspondentes que têm o status de 

observadores. 

A OIML mantém relacionamento com diversas instituições internacionais ligadas à 

metrologia e normalização, além de colaborar “com a Convenção do Metro e o BIPM na 

harmonização internacional da metrologia legal” (INSTITUTO PORTUGUÊS DE 

QUALIDADE, 2001, p.33) 

 
2.1.3 Metrologia Legal no Brasil 

 

2.1.3.1 Histórico 

 

O Brasil é detentor de sólida tradição metrológica, sob a égide do Sistema Métrico, 

atual Sistema Internacional de Unidades (SI), adotado oficialmente pela Lei Imperial número: 

1157, de 1862. A partir dessa lei, as atribuições metrológicas foram delegadas às 

municipalidades, que passaram a dispor de padrões de medidas, indispensáveis aos serviços 

de aferições. 

Nesta época, predominavam as atividades agropastoris, exigindo um tratamento mais 

apurado com relação à metrologia legal. Por seu turno, em nível municipal, as taxas de 

aferição das atividades metrológicas de pesos e medidas, não correspondiam à equivalente 

prestação de serviços, eram simplesmente cobradas em decorrência da assistência prestada 

aos usuários de instrumentos de medir. Paralelamente a este fato, a utilização de técnicas de 

serviços, originárias de países com cultura não métrica destes países, influenciaram na 

deturpação dos princípios do Sistema Legal adotado e a mais negativa das influências foi a 

incapacidade da estrutura em gerir a atividade metrológica legal de maneira adequada. 

A partir do ano de 1937, o Poder Público retomou a questão metrológica, promovendo 

ações voltadas para reformulação da legislação, com o objetivo de criar organismos oficiais, 

encarregados de exercer as atividades de metrologia e de implantar o Sistema Nacional de 

Metrologia. 

Subseqüentemente, o Decreto-Lei número: 592/38, regulamentado pelo Decreto 

número: 4521, de 1938, incluiu os órgãos executores da metrologia no Ministério do 

Trabalho, Indústria e Comércio (MTIC) e deu competência a este para definir o Quadro de 

Unidades e expedir normas especiais, referentes às medições e aos instrumentos de medir. 



 

Para elaborar as normas e resolver os assuntos a elas pertinentes, foi criada a 

Comissão de Metrologia, enquanto que, confiadas ao Instituto Nacional de Tecnologia (INT), 

funções executivas, com poderes para delegar competência aos órgãos estaduais. Desses 

órgãos, apenas o Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo (IPT), conseguiu 

da cumprimento às suas atribuições, prestando relevante contribuições para a elaboração das 

normas sobre balanças, pesos, e outros instrumentos. Ao mesmo tempo, o INT e o IPT 

promoveram cursos de formação de metrologistas e a integração do Brasil às Conferências 

Gerais de Pesos e Medidas e aos organismos internacionais ligados à metrologia. 

A seriedade com que as atividades metrológicas foram pelo INT, é responsável pelo 

expressivo acervo técnico, humano e científico que mais tarde, foi transferido para o Instituto 

Nacional de Pesos e Medidas (INPM), criado através da Lei número: 4048/61. O INPM não 

foi contemplado com recursos suficientes, nem teve o respaldo de uma legislação atualizada, 

dotada de um sistema coercitivo e capaz de garantir-lhe a autoridade como agente de 

fiscalização metrológica. Nessas condições, pouco poderia se esperar do INPM. Não obstante, 

um produtivo trabalho foi desenvolvido, no sentido de ampliar os serviços de metrologia, 

principalmente nos Estados. Todos os esforços foram dirigidos para a criação de órgãos 

metrológicos estaduais, capazes de receber delegação de competência no campo da 

metrologia legal. Vale ressaltar a importância do Decreto-Lei número: 240, de 28 de 

Fevereiro de 1967, editado para definir a Política e o Sistema Nacional de Metrologia, 

objetivando a submissão das medições ao controle governamental e expressando-as em 

conformidade com o Sistema Internacional de Unidades (SI). A essência desta Lei consistia 

na obrigatoriedade do uso do SI, divulgado através do Quadro de Unidades de Medidas. Este 

quadro, eventualmente, passava por atualizações, em decorrência das Conferências Gerais de 

Pesos e Medidas. 

A execução dessa política foi centralizada, facultando-se ao INPM a delegação de 

competência aos órgãos metrológicos dos governos, estaduais e municipais. Com relação às 

medidas e instrumentos de medir, esta passaram a ser regulamentadas e controladas pelo 

INPM. Desta forma, estabeleceu-se o controle metrológico, através do Processo de 

Apreciação Técnica de Modelo e de Verificação Inicial e Periódicas dos instrumentos de 

medir, fabricados e em utilização, em conformidade com os regulamentos vigentes. Nesta 

ocasião, fazia parte da estrutura organizacional do INPM a Área de Metrologia Legal (Amel), 

mais tarde transformada na Diretoria de Metrologia Legal (Dimel). 

A Lei número: 5966, de 11 de Dezembro de 1973, criou o Instituto Nacional de 

Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro), em substituição ao INPM. O 



 

Inmetro passou, deste modo, a coordenar todas as ações nacionais no campo da metrologia, da 

normalização e da certificação da qualidade de produtos industriais. 

A Lei 9933 de 1999, que dispõe sobre as competências do Conmetro e do Inmetro institui a 

Taxa de Serviços Metrológicos, deu poderes ao Inmetro para exercer com exclusividade o 

poder de polícia administrativa, de elaborar e expedir, com exclusividade, regulamentos 

técnicos no campo da metrologia legal. 

Todas as ações pertinentes de metrologia legal no Inmetro passaram a ser de competência da 

Diretoria de Metrologia Legal (Dimel). 

Nesta lógica, observa-se a atuação do Inmetro no sentido de assegurar à 

uniformidade de tais aplicações em relação ao contexto mundial, visto que está 

inserido em acordos internacionais, a exemplo do Mercosul e da OIML, a qual o 

Brasil está filiado como país membro, sendo, atualmente, o único representante da 

América do Sul. 

A partir da década passada, em função das mudanças dos cenários econômicos globais 

provocados, inclusive, pelo fenômeno “globalização”, o Governo Federal viu-se obrigado a 

rever suas ações, de modo a adequar-se a este novo cenário. Neste contexto, surgiu um 

mercado altamente competitivo e a permanência neste exigia, dos segmentos econômicos do 

país, melhor qualidade e melhor capacidade de produção. Objetivando atender a esses 

aspectos, o Governo Federal lançou o Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade 

(PBQP). 

Esse Programa alavancou a reestruturação do Sinmetro e, conseqüentemente, do 

Inmetro, o qual passou por um longo processo de transformação e aprendizagem 

organizacional, conduzindo à ampliação do seu universo de atuação tanto no cenário nacional, 

quanto no internacional. 

Inserido nesse novo contexto, o Inmetro buscou um novo modelo organizacional e de 

gestão, que fosse adequado às peculiaridades de suas atividades e voltado para a qualidade 

total. Esse novo modelo deveria atender, ainda, aos requisitos de uma outra ação de 

modernização do Governo Federal, o Plano de Reforma do Aparelho do Estado. 

Um dos aspectos relevantes deste Plano era a estratégia da descentralização da gestão 

pública, de modo a torná-la mais flexível e mais operante. O ponto de partida para a 

implementação desta estratégia foi a reestruturação das organizações públicas, com o foco na 

autogestão. Atendendo a estes requisitos, as organizações públicas estariam aptas a firmar 



 

com o seu respectivo Ministério supervisor um Contrato de Gestão, adquirindo o status de 

Agência Executiva do Governo Federal. 

O Inmetro tornou-se a primeira Agência Executiva do Governo Federal e, a partir 

deste contexto foram elaborados documentos que abordavam o planejamento estratégico do 

Inmetro e de suas diversas Diretorias. (Plano estratégico Institucional do Inmetro para 2002-

2010; Coordenação de Planejamento. Plano estratégico de Negócios – Controle Metrológico 

2000-2003; Diretoria de Metrologia Científica e Industrial. Diretrizes estratégicas para a 

metrologia brasileira 2003-2007). 

Com a implementação do um planejamento estratégico, o Inmetro promoveu a 

reavaliação das suas atividades, buscou novos negócios e direcionou seu foco de atuação para 

a satisfação dos clientes internos e externos. 

Deste modo, a Dimel, implementando um processo de melhoria contínua de suas 

atividades, encontra-se, atualmente, em fase de reavaliação dos Processos de execução das 

atividades metrológicas pertinentes ao seu Plano de Negócio, correspondendo ao período de 

2002-2010. 

 

2.1.3.2 Modelo 

 

O modelo brasileiro adotado tem atuação concentrada no próprio Estado, sendo o 

Inmetro, autarquia do atual Ministério do Desenvolvimento Indústria e Comércio Exterior - 

MDIC, o executor central desta política. 

Para atuação de sua missão, e tendo em vista as responsabilidades e atribuições por 

todo território nacional, o Inmetro conta, além da Dimel, com órgãos metrológicos estaduais, 

com os quais se relaciona por meio de convênios onde são definidas as responsabilidades e 

atribuições de ambas as partes, e formam assim a Rede Brasileira de Metrologia legal e 

Qualidade (RBMLQ).  

A Rede Brasileira de Metrologia Legal e Qualidade é o braço executivo da Diretoria 

de Metrologia Legal em todo o território brasileiro, executando as verificações e inspeções 

relativas aos instrumentos de medição e as medidas materializadas regulamentadas, e o 

controle da exatidão das indicações quantitativas dos produtos pré-medidos, de acordo com a 

legislação em vigor. 

A RBMLQ para a realização de suas atividades dispõe de 54 laboratórios de pré- 

medido distribuídos pelos órgãos, uma frota de 800 veículos, 50 deles caminhos equipados 

com massas para balanças de grande porte. O quadro funcional é composto por 



 

aproximadamente 3.000 funcionários, sendo 760 metrologistas, 460 auxiliares e 220 técnicos 

de nível superior. 

Em 2003, foram examinados em torno de um milhão de produtos pré-medidos e 

realizadas cerca de 10 milhões de verificações metrológicas em instrumentos de medição e 

medidas materializadas. Cabe ressaltar que três milhões ocorreram na área de medição de 

volume. 

 

2.1.3.3  Controle metrológico 

 

O controle metrológico pode ser entendido como uma expressão que designa o 

controle efetuado pelo Estado sobre os instrumentos (ou sistemas) de medição ou 

medidas materializadas, notadamente utilizados nas atividades comerciais, na saúde, 

na segurança e no meio ambiente. 

O objetivo fundamental estabelecido legalmente no campo econômico é proteger 

o consumidor enquanto comprador de produtos e serviços medidos, e o vendedor, 

enquanto fornecedor destes. A exatidão dos instrumentos de medição ou medidas 

materializadas, especialmente em atividades comerciais, dificilmente pode ser conferida 

pela segunda parte envolvida, a qual nem sempre possui meios técnicos disponíveis  para 

fazê-lo. Em geral os instrumentos (ou medidas materializadas) estão na posse de um dos 

parceiros comerciais o qual tem acesso a eles, mesmo na ausência da outra parte. É 

tarefa do controle metrológico estabelecer adequada transparência e confiança entre as 

partes, com base em ensaios imparciais. 

Dentro deste contexto foram elaborados documentos que abordavam o planejamento 

estratégico do Inmetro e das suas diversas diretorias. O documento relativo ao Plano 

Estratégico de Negócios da Dimel (Coordenação de Planejamento. Plano estratégico de 

negócios – Controle Metrológico 2000-2010), contempla o Macro Processo Controle 

Metrológico, no qual está definido o seguinte Objetivo Específico: 
 
 

“Prover para detentores e fabricantes de instrumentos de medição e de medidas 
materializadas e acondicionadoras de produtos pré-medidas, regulamentos técnicos 
metrológicos e certificados de aprovação e verificação de seus produtos, visando à 
proteção do cidadão e à concorrência justa”. 
 
 



 

Este Macro Processo constitui-se num dos mais importantes e estratégicos do Inmetro, 

tendo em vista que busca atender, com qualidade, as demandas da indústria e da sociedade em 

todas as atividades da metrologia legal. 

Sendo assim, para atingir este objetivo, foram definidos os seguintes Objetivos 

Estratégicos que se seguem: 

• Aperfeiçoar o Controle Metrológico, com ênfase na infra-estrutura laboratorial, na 

capacitação de recursos humanos e no sistema de gestão; 

• Ampliar o controle metrológico para novos produtos e serviços especialmente na 

área de saúde, segurança e meio ambiente;  

• Contribuir para a competitividade da industria de instrumentos de medição a 

produtos pré-medidos. 

Para alcançar os Objetivos Estratégicos estão inseridos, neste Macro Processo, os 

seguintes Processos Específicos: 

• Gerenciamento da RBMLQ; 

• Fiscalização de produtos pré-medidos; 

• Regulamentação; 

• Verificação/ Fiscalização de instrumentos de medição; 

• Aprovação de Modelo. 

 

A tabela a seguir apresenta os Processos Operacionais definidos no sentido de atender 

aos Processos Específicos citados. 
 

Processos Específicos Processos Operacionais 
Coordenação Estratégica 

Auditoria e Inspeção Gerenciamento da RBMLQ 

Capacitação de RH 

Fiscalização no Comércio 
Fiscalização de Produtos Pré-Medidos 

Supervisão em Fábrica 
Elaboração de Regulamentos Técnicos 
Metrológicos Regulamentação 
Representação em Fóruns Internacionais 

Verificação/Fiscalização de instrumentos de 
medição Apreciação Técnica de Modelo 

Reconhecimento/Autorização Autorização de Postos de Verificação de 
Instrumentos de Medição 



 

Inspeção de Postos de Verificação 
Autorização de Serviços de Reparos, 
Manutenção e Instalação de Instrumentos de 
Medição 

Quadro 01 – Processos Específicos x Processos Operacionais 
Fonte: Próprio Autor (2003) 

Como podemos observar, as atividades sob a responsabilidade da Dimel têm como partes atuantes os fabricantes de instrumentos de 
medição e medidas materializadas, os diversos tipos de atividades comerciais e os órgãos conveniados. 

Os fabricantes são responsáveis por disponibilizar pessoal e instalações adequadas 

para o desempenho das atividades de verificação inicial dos seus produtos.  

O comércio tem a incumbência de manter a qualidade dos instrumentos de medir 

utilizados em seus estabelecimentos. 

Os órgãos conveniados, criados a partir de convênios firmados entre o Inmetro e os 

Estados e/ou Municípios da Federação, têm como objetivo primordial à execução das 

atividades metrológicas no país, integrando, por conseguinte, a RBMLQ. 

Como em todas as sociedades organizadas, o desenvolvimento tecnológico, 

econômico e social tem, também no Brasil, determinado a efetiva implantação do controle 

metrológico dos instrumentos de medição. 

Cobrindo inicialmente apenas as medições com fins comerciais, as atividades de 

Metrologia Legal vêm sendo estendidas, gradualmente, às demais áreas previstas na 

legislação. 

Desta maneira todos os novos instrumentos de medição devem ter seu modelo 

aprovado pelo Inmetro, ao qual cabe examinar, ensaiar e verificar se o mesmo está adequado 

para a sua finalidade. 

Após a fabricação, cada instrumento deve ser submetido à verificação inicial com 

vistas à assegurar sua exatidão antes da utilização. 

A partir do momento em que já está em utilização, o detentor é o responsável pela 

manutenção de sua exatidão e uso correto, sendo o mesmo controlado por verificações 

periódicas e eventuais.  
De maneira sucinta, pode-se delimitar o controle metrológico em quatro aspectos, que 

compreendem: 

 

• Apreciação Técnica de Modelo 

Essa atividade corresponde a um conjunto de ações destinadas a averiguar se dado 

modelo de um instrumento, sistema de medição ou medida materializada satisfaz às 

exigências regulamentares. Na prática, consiste de análise da documentação 



 

descritiva acerca do modelo (memorial descritivo, manual de instruções, etc.), 

inspeção visual e ensaios em um ou mais exemplares do modelo, conforme definido no 

Regulamento Técnico Metrológico (RTM) aplicável. 

Os ensaios realizados visam a avaliar o desempenho do modelo, no mínimo, quanto à 

exatidão das medições, através da determinação do erro de medição. Além disso, para 

modelos que possuem o que é comumente chamado de “partes móveis” (como por 

exemplo medidores volumétricos do tipo turbina, onde as paletas ou pás são as partes 

móveis), são ainda realizados ensaios de desgaste após o ensaio de desempenho, onde 

o modelo em questão é colocado em operação por um período pré-determinado de 

tempo (conforme RTM aplicável), após o qual é realizado novo ensaio de 

desempenho, com o intuito de verificar se, durante a utilização normal, a exatidão das 

medições pode ser afetada pelo desgaste mecânico das partes móveis e até quando 

(tempo de uso) este efeito não é relevante.  

Para instrumentos ou sistemas de medição que possuem dispositivos eletrônicos, são 

aplicáveis ainda ensaios específicos para evidenciar o adequado funcionamento de tais 

dispositivos. Dependendo da finalidade e particularidades do modelo sob avaliação, 

outros ensaios podem ser recomendados, tais como, por questões de segurança em 

ambiente explosivo, preservação ambiental, etc. 

Após a conclusão de todo o processo, caso seja evidenciado o atendimento às 

exigências regulamentares, evidencia-se a aprovação de modelo. Para tal, é expedida 

uma portaria de aprovação de modelo, publicada no Diário Oficial da União, sendo 

este o documento hábil da aprovação. 

A solicitação de aprovação de modelo deve ser feita de maneira padronizada, nos 

moldes da Norma NIE-DIMEL-013 – Solicitação de aprovação de modelos de 

instrumentos de medição e medidas materializadas, contendo, além do pedido formal, 

detalhamento sobre o modelo postulante à aprovação, em documento denominado 

memorial descritivo. 

Em virtude da infra-estrutura laboratorial brasileira não contemplar todas as 

demandas do segmento, ficou estabelecido pela Portaria Inmetro no. 210 de 1994, a 

possibilidade de se utilizar ensaios realizados em laboratórios de países que observem 

as prescrições técnicas e de ensaios constantes nas Recomendações da OIML, quando 

da apreciação técnica de modelo. 



 

 

• Verificação Inicial 

A etapa seguinte a aprovação de modelo compreende a verificação do modelo 

aprovado, logo após sua construção e antes da instalação e/ou primeira utilização. 

Corresponde a um ensaio de desempenho, conforme estabelecido por RTM aplicável. 

 

• Verificações Periódicas 

Representam verificações, que consistem em ensaios de desempenho, realizadas 

em intervalos de tempo pré-determinados, de acordo com procedimentos estabelecidos 

por Regulamentos. 

 

• Verificações Eventuais 

 Estas verificações de dado modelo aprovado podem ser efetuadas a qualquer 

momento, a pedido do usuário, ou por decisão das autoridades competentes, também 

correspondendo a ensaios de desempenho, na prática. 

 
2.1.3.4  Regulamentação 

 
A hierarquia da legislação brasileira pode ser esquematizada pela figura abaixo: 
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Figura 1 – Esquema hierárquico da legislação brasileira 

Fonte: Próprio Autor (2003) 

 

Para o cumprimento da responsabilidade de metrologia legal, o governo expede 

diversos tipos de legislações, tais quais leis e regulamentos. Os regulamentos 

estabelecem as unidades de medida autorizadas, as exigências técnicas e metrológicas, 

as exigências de marcação, de utilização e o controle metrológico, a que devem 

satisfazer os fabricantes, importadores e detentores dos instrumentos de medição a 

que se referem. 

A elaboração da regulamentação se baseia geralmente nas Recomendações da OIML 

e conta com a colaboração dos fabricantes dos instrumentos de medição envolvidos, 

representados por suas entidades de classe, e entidades representativas dos 

consumidores, através da participação nas Comissões Técnicas de Regulamentação 

Metrológica (CT). 

Estas comissões têm o objetivo de tornar este processo de elaboração de 

Regulamentos Técnicos Metrológicos mais participativo, representativo e 

transparente, sendo compostas por representantes do Inmetro, dos órgãos 

metrológicos estaduais (RBMLQ), de representantes de entidades de classe, de órgãos 

governamentais envolvidos na área de atuação da comissão e outros que a própria 

comissão julgar necessário. Atuam também na avaliação dos projetos de 

Recomendação Internacional da OIML, que são encaminhados ao Inmetro para 

obtenção do posicionamento do Brasil, bem como na análise dos projetos de 

Resolução Mercosul. 

 

2.2 MEDIÇÕES DE VOLUME NAS ATIVIDADES DE METROLOGIA LEGAL 

 

Visando ampliar significativamente o controle metrológico dos instrumentos de 

medição e das medidas materializadas e ao mesmo tempo incrementar o nível de 

Normas de 
Procedimento



 

compatibilidade de nossa regulamentação com as recomendações da OIML o Inmetro vem 

desenvolvendo projetos e editando regulamentos técnicos e normas de procedimentos de 

verificação no âmbito da metrologia legal. 

Dentro deste contexto, dispomos, atualmente, para o controle metrológico dos 

instrumentos de medição e das medidas materializadas de volume, de documentos 

compatíveis ou não com as  Recomendações da OIML, conforme quadro abaixo: 

 

Compatíveis com as Recomendações 

Instrumento Documento Inmetro Documento OIML 

Medidor de Gás de Paredes 

Deformáveis 
Portaria nº 031 de 1997 R 31 de 1989 

Sistema de Medição Utilizado 

na Comercialização de Gás 

Combustível Comprimido 

Portaria nº 032 de 1997 R 105 de 1995 

Medidores de Gás Tipo Turbina 

e Tipo Rotativo 
Portaria nº 114 de 1997 R 32 de 1989 

 

 

Não compatíveis com a OIMLR  
Instrumento Documento Inmetro Documento OIML 

Bombas Medidoras de 

Combustíveis Líquidos 
Portaria Inmetro nº 023 de 1985 R 118 de 1995 

Veículos-Tanques Rodoviários Portaria Inmetro nº059 de 1993 R 80 de 1989 

Veículo-Tanque Ferroviário 
Portaria Inmetro nº 112 de 1987 

R80 de 1989 
R 80 de 1989 

HidrômetroTaquimétrico para 

água Fria 
Portaria Inmetro nº 246 de 2000 R 49 -1 de 2003 

Sistemas de medição de 

líquidos criogênicos. 
Portaria Inmetro nº 058 de 1997 R 81 de 1998 

Quadro 02 – Documentos Inmetro x Documentos OIML 
Fonte: Inmetro Dimel-Dider (2003) 

 

Cabe ressaltar que dentre os regulamentos que não estão ainda harmonizados com as 

Recomendações OIML, já foram e/ou estão sendo tomadas as seguintes ações: 



 

a) Bombas medidoras de Combustíveis Líquidos – em processo da harmonização 

com as R-118, inclusive em nível de Mercosul; 

b) Hidrômetro - a Portaria atual 249/2000, veio a ser publicada visando guardar 

consonância com as  prescrições técnicas de construtivas compatíveis com a R 049 da OIML, 

sobre o assunto;   

c)  Veículos-Tanque Rodoviários – em complementação a Portaria n º 059, de 19 de 

março de 1993, foi publicada Portaria nº 137/2003, autorizando a construção de tanques com 

características construtivas em consonância  com a R –80, no que se refere a requisitos 

referentes a sensibilidade de medição, ou seja aprimoramento tecnológico; 

d)  Medidas de Capacidade  para Líquidos – encontra-se em fase de revisão tendo 

como texto base a R-120. 

 
2.3 GARANTIA METROLÓGICA 

 
Segundo o Vocabulário Internacional de Metrologia Legal (OIML, 2000, p.8) a 

garantia metrológica é um conjunto de regulamentos, meios técnicos e ações indispensáveis 

para garantir a segurança e a exatidão adequada às medições.   

 
 
 
 
2.3.1 Significado 
 
 

A metrologia não se apresenta ostensivamente e, na sua aparência calma, esconde 
conhecimentos profundos que só são familiares para muitos poucos, mas que a 
maioria utiliza, confiante de que está a partilhar o conhecimento comum do 
significado de expressões como o metro, o quilograma, o litro, o watt, etc... A 
confiança é vital para permitir que a metrologia ligue as atividades humanas entre si 
através das fronteiras geográficas e profissionais. Esta confiança é realçada com a 
crescente utilização da cooperação em rede, de unidades e de procedimentos de 
medição comuns, bem como com o reconhecimento, a acreditação e os ensaios de 
comparação de padrões de medição ...(INSTITUTO PORTUGUÊS DE 
QUALIDADE , 2001) 

 
Um sistema de medição único e confiável é essencial para os campos industrial, 
científico, tecnológico e comercial. Para a indústria, os benefícios são claros, pois 
proporciona um aumento na eficiência da produção e melhora a qualidade dos 
produtos, processos e serviços, especialmente os que requerem alta tecnologia. Um 
sistema nacional de medição competente e com credibilidade facilita o acesso e a 
aceitação de produtos nos mercados externos. A rastreabilidade e o reconhecimento 
internacional dos sistemas de medição entre diferentes países podem reduzir, ou até 
eliminar, ensaios e calibrações redundantes no comércio internacional 
(PROGRAMA TECNOLOGIA INDUSTRIAL BÁSICA E SERVIÇOS 
TECNOLÓGICOS PARA A INOVAÇÃO E COMPETITIVIDADE, 2001, p.48  ) 

 



 

 
Em suma, garantia metrológica equivale a credibilidade, uma vez que medições 

resultantes das atividades de metrologia legal requerem metodologias técnicas e legalmente 

aplicáveis. 

Knut aborda a questão  da relevância da legislação para a metrologia, como sendo a 

própria razão de ser da metrologia legal, entretanto destaca que “a legislação, por si só, não 

estabelece a confiança nas atividades de avaliação de conformidade da metrologia legal. 

 Não é possível legislar confiança”. Em verdade, da mesma forma que a necessidade de 

confiança em medições é a justificativa para a elaboração de legislação, a confiança na 

implementação é a de que os órgãos precisam ser reconhecidos por meios imparciais. 

 
2.3.2 Medição 

 
Metrologia é o nome dado à ciência das medições, neste sentido, podemos observa, 

no Guia para estimar a incerteza da medição (CENAM,2000,p.5), o que compreende o 

processo de medição, ou seja, o princípio de medição é o fundamento científico usado para 

realizar uma medição. 

O conhecimento do princípio de medição permite ao metrologista dominar a medição, 

isto é, modifica-la, determina-la outra vez, avaliar sua conveniência, etc., finalmente é 

indispensável para estimar a incerteza da medição. 

O método de medição e o procedimento de medição são descrições da maneira de 

levar a cabo a medição, a primeira genérica, a segunda específica. 

O principio, o método e o procedimento de medição são determinantes para o valor da 

incerteza de medição. Um conhecimento insuficiente deles muito provavelmente conduzirá a 

uma estimação equivocada, ou incompleta em um melhor dos casos, da incerteza da medição. 

 

2.3.3 Meios Técnicos 

 
• Sistematização de procedimentos 

A sistematização de procedimentos para estabelecimento de limites de conformidade, 

para realização de calibração/verificação/ensaios, para análise de dados e para documentação, 

constitui o sistema de garantia metrológica. 

Assim sendo, o reconhecimento da necessidade da garantia metrológica é o inicio do 

processo que não deverá sofrer interrupções, tornando-se cada vez mais cociente, abrangente 

e aplicável. 



 

 

• Escolha de métodos adequados 

Outro aspecto relevante quanto a garantia metrológica diz respeito à escolha dos 

métodos empregados no controle metrológica que  de acordo com o Guia para Expressão da 

Incerteza Medição (1997,p.xvii): 

 
 
quando se relata o resultado de uma medição de uma grandeza física, é obrigatório 
que seja dada alguma indicação quantitativa do resultado de forma tal que aqueles 
que o utilizam possam avaliar sua conformidade. Sem esta indicação, resultados de 
medição não podem ser comparados, seja entre eles mesmos ou com valores de 
referência dados numa especificação ou numa norma. É, portanto, necessário que 
haja um procedimento prontamente implementado, facilmente compreendido e de 
aceitação geral para caracterizar a qualidade de um resultado de uma medição, isto 
é, para avaliar e expressar sua incerteza.   
 
  

Com relação a estimativa da incerteza de medição, a norma NBR ISO/IEC 17025 

(2001, p.11 ) no subitem 5.4.6 estabelece que “um laboratório de calibração ou um laboratório 

de ensaio que realiza suas próprias calibrações deve ter e deve aplicar um procedimento para 

estimar a incerteza de medição de todas as calibrações e tipos de calibrações. 

Conforme podemos observar também, segundo o Guia para  Expressão da Incerteza de 

Medição, a determinação do mesmo mensurando por diferentes métodos, seja no mesmo 

laboratório, seja em laboratórios diferentes, pode muitas vezes fornecer informações valiosas 

acerca da incerteza atribuída a um método em particular. Em geral, a troca de padrão de 

medição ou de materiais de referência entre laboratórios para medição independentes é um 

meio usual de avaliar e a confiabilidade das avaliações de incerteza e de identificar efeitos 

sistemáticos não reconhecidos previamente.  

É recomendável que o laboratório deva utilizar métodos de ensaio e/ou calibração, 

incluindo os métodos para amostragem, que atendam às necessidades do cliente e que sejam 

apropriados para os ensaios e/ou calibrações que realiza. De preferência, devem ser utilizados 

métodos publicados em normas internacionais, regionais ou nacionais. O laboratório deve 

assegurar a utilização da última edição válida de uma norma, a não ser que isto não seja 

apropriado ou possível. Quando necessário, a norma deve ser suplementada com detalhes 

adicionais para assegurar uma aplicação consistente. 

 

• Calibração/Verificação 

Segundo o Vocabulário Internacional de Metrologia Legal – VIML (OIML, 2000) a 

calibração é um conjunto de operações que estabelece, sob condições especificas, a relação 



 

entre os valores indicados por um instrumento de medição ou sistema de medição ou valores 

representados por uma medida materializada ou um material de referência, e os 

correspondentes das grandezas estabelecidos por padrões. 

E de acordo agora com o Vocabulário de Metrologia Legal - VIM (Inmetro,1988), 

verificação é um conjunto de operações compreendendo o exame, a marcação ou selagem 

e/ou emissão de um certificado e que constate que o instrumento de medição ou medida 

materializada satisfaz às exigências regulamentares. 

Uma abordagem quanto as ações mais importantes para garantir a indicação correta de 

instrumentos de medição e medidas materializadas pode ser observada em artigo publicado no 

boletim OIML-Volume XLII- Nº1-Janeiro 2001 (calibração e Verificação: Dois 

procedimentos com objetivos e resultados compatíveis ). 

O artigo aponta que ambas as ações são fortemente inter-relacionadas e são 

predominantemente baseadas nos mesmos procedimentos de medição.  Toda via, 

historicamente essas ações foram estabelecidas com regras, infra-estrutura e atividades   

separadas, com pode muito bem observado no quadro abaixo. 

 
 
 
 
 

Características Verificação Calibração 

Bases Exigências Legais Regras técnicas, normas, 
demandas de consumidor 

Objetivos 

-Garantia de Indicações 
dentro dos erros máximos  
permitidos 
- Admissão para uso em área 
regulada 

-Relação entre valor 
indicação e valor 
convencional 
- Amplo reconhecimento de 
resultados de calibração 

Pré-Requisitos 
Admissão para verificação 
diretamente ou com o 
modelo aprovado 

Instrumento deve estar 
disponível para ser calibrado 

Quadro 03 – Comparativo entre Verificação e Calibração 
Fonte: Próprio Autor (2003) 
 

• Rastreabilidade 

Segundo o VIML (OIML, 2000), a rastreabilidade a propriedade do resultado de uma 

medição ou o valor de um padrão estar relacionado a referência estabelecidas, geralmente 

padrões nacionais ou internacionais, através de uma cadeia ininterrupta de comparações, todas 

elas com incertezas estabelecidas (VIM).A rastreabilidade é o pré-requisito para a 

comparabilidade e a uniformidade das medições. 



 

Nesse sentido, Knut (1998,p.37) enfatiza que a rastreabilidade é fundamental para a 

disseminação do SI e a realização do sistema de medição global. É uma exigência e condição 

firme e inflexível para o credenciamento. Até um certo grau, a rastreabilidade é exigência 

estatutária para os padrões de trabalho, como uma provisão da Lei no campo da metrologia 

legal clássica. 

Ainda, o autor destaca a importância de elevar o nível de confiança e estender o uso 

atual do sistema de medição global é razão para  desejar um uso mais amplo das exigências 

legislativas para a rastreabilidade na validação de conformidade.  

Todo equipamento utilizado em ensaios e/ou calibrações incluindo os equipamentos 

para medições auxiliares (por exemplo: condições ambientais), que tenha efeito significativo 

sobre a exatidão ou validade do resultado do ensaio, calibração ou amostragem, deve ser 

calibrado antes de entrar em serviço.O laboratório deve estabelecer um programa e 

procedimento para a calibração dos seus equipamentos.(NBR ISO/IEC 1725, subitem 5.6.1) 

 

2.3.4 Ações Indispensáveis 

• Treinamento 

Historicamente, pela falta de pessoal especializados e pela inexistência de um 

programa de treinamento específico, principalmente no âmbito da RBMLQ, o corpo funcional 

direcionado para as atividades metrológicas, originava-se de diversas áreas e tornava-se 

técnico  metrologista a partir da experiência adquirida na prática do dia adia. Por questões 

funcionais o Inmetro obrigava-se a regularizar a situação deste corpo técnico que, na 

realidade, não estava devidamente qualificado. Esta situação gerou um cenário de vícios de 

comportamentos o que dificulta a captação de novas tecnologias na área de medição. Assim 

vai-se ao encontro do que foi descrito por Knut ( 1998, p.40) ou seja “o treinamento “no 

trabalho” tem uma particularidade que o torna inadequado hoje em dia, ele alimenta a não 

conformidade, desenvolve e promove maneiras particulares e locais de fazer as coisas.” 

De acordo com as tendências mais modernas no que se refere à confiabilidade 

metrológica e na condição de gestora das atividades de controle metrológico dos instrumentos 

de medição (bombas medidoras de combustíveis, balanças, taxímetro, etc.); das medidas 

materializadas ( metro, recipientes de medir volume, veículos-tanque ); dos produtos pré-

medidos (leite, óleo comestível; produtos embalados – arroz, feijão), constatou a necessidade 

de aprimoramento do modelo de formação/especialização dos técnicos responsáveis pela 

execução dessas atividades.  



 

Em suma, ainda segundo Knut (1998,p.40) “hoje em dia, precisamos de treinamento 

que possibilite a implantação de procedimentos de avaliação de conformidade compatíveis e  

internacionalmente equivalentes. Precisamos de treinamento apropriado para justificar os 

acordos multilaterais de equivalência. E para isto, as velhas maneiras de treinamento “no 

trabalho” não servirão”. 

Com esta visão, também retrata que o papel e a responsabilidade da OIML já não está 

mais limitada a produzir regulamentos técnicos metrológicos ou documentos, que possam ser 

recomendados internacionalmente de modo a possibilitar a compatibilidade, a permitir o nível 

de uniformidade necessária para os acordos de equivalência de procedimentos e de avaliação 

de conformidade. Também, torna-se uma responsabilidade da OIML igualmente essencial, 

produzir a demonstração pedagógica de como operar os procedimentos de avaliação de 

conformidade relevantes. 

Para este fim, propõe que a disseminação dos conhecimentos emanados das 

Recomendações Internacionais seja realizada a partir da produção de vídeos que contemplem 

os métodos a serem aplicados globalmente. E observa que os Comitês técnicos responsáveis 

pela avaliação dos métodos têm toda a experiência técnica exigida referente aos mesmos, e 

que para produção dos mesmos existem uma grande quantidade de empresas especializadas 

em  vídeos profissionais. 

Sinaliza assim, que no futuro cada RI deverá conter um curso de treinamento em 

vídeo, nos métodos para a avaliação de conformidade com a RI incluindo é claro, a calibração 

dos padrões de referência aplicáveis e a verificação dos padrões de trabalho relevantes. 

Cabe ainda fazer uma observação importante descrita por Theisen (1997, p.114) 

“Procedimentos de medição corretamente elaborados devem constituir uma garantia, mais 

nem sempre é possível assegurar que os mesmos estejam sendo exercidos ou observados, 

logo, treinamento “é uma ferramenta indispensável”. Sendo assim, esta conscientização, 

associada ao treinamento adequado, constituem elementos fundamentais à confiabilidade 

desejada.  

Dentro deste contexto, cabe ressaltar que a conscientização não deve se limitar aos 

técnicos metrologistas, e sim a toda instituição. Logo, programas de incentivos à divulgação 

de trabalhos, publicações e outros documentos, organização e participação em seminários, 

encontros e conferências nacionais e internacionais, devem fazer parte das atividades 

programadas, mesmo cientes de que implicará conseqüentemente  em esforços e custos 

adicionais ao sistema. 

 



 

• Avaliação 

Partindo-se da premissa de que nenhuma atividade humana é perfeita, vai-se ao 

encontro do que foi descrito por Kelada (1996, p.139), ou seja, “a avaliação permite 

identificar os pontos fortes e pontos fracos da implementação”. 

Sendo assim, entende-se que a garantia metrológica é obtida por esforços contínuos e 

análises constantes, requerendo tanto o planejamento prévio, como a avaliação permanente 

dos resultados alcançados. Desta forma auditorias técnicas e administrativas são 

imprescindíveis para o estabelecimento da confiabilidade pretendida. 

 

2.3.5   Situação Atual 

 
Dentro do novo processo de regulamentação imposta pelo Governo, dotando as 

agencias Reguladoras de autonomia, o Inmetro passou a ser um braço para viabilizar as metas 

pactuadas pelas Agências junto à sociedade. 

Dentre estas, citamos a Agência Nacional de Petróleo, que passou a ter papel 

fundamental neste seguimento, a partir dos  contratos  de concessão para a exploração do 

petróleo sob a forma de “riscos”, firmados entre o Estado e a iniciativa privada. Cabe, 

ressaltar, que esta atividade necessita de controle rígido, visto que, é responsável por um 

volume considerável de receita, ou seja, divisas para o país bem como, para a sobrevivência 

de diversos municípios através de recebimento de royalites e de economias privadas pelo 

pagamento pela utilização de propriedades. 

Objetivando o cumprimento das metas, a ANP editou um regulamento em conjunto 

com o Inmetro, que recebeu a denominação de Portaria conjunta ANP/Inmetro nº 01, de 19 de 

junho de 2000, através do qual foi aprovado o Regulamento Técnico Metrológico de Medição 

de Petróleo e Gás Natural. 

A adoção deste regulamento gerou a necessidade de estarmos aliados com as 

recomendações da OIML pertinentes ao assunto, desta forma, o Inmetro vem desenvolvendo e 

editando regulamentos técnicos específicos, dos quais destacamos a Portaria Inmetro nº 064, 

de 11 de abril de 2003, que estabelece os requisitos técnicos metrológicos aplicáveis aos 

sistemas de medição equipados com medidores de fluido, utilizados na medição de petróleo, 

seus derivados líquidos ,álcool anidro e álcool hidratante carburante. 

A adoção destes documentos gerou uma grande demanda de serviços especializados 

principalmente na área de medição de volume, 

 



 

2.3.6   Contexto internacional 

 

No estudo desenvolvido por Knut (1998, 53 p. ), sobre o processo de transformação da 

moderna metrologia nas portas do século 21, seu papel e suas funções, suas condições, 

observamos a seguinte situação: “A legislação moderna, as mudanças infra-estruturais, o 

desenvolvimento técnico e sócio econômico, a globalização do comercio e a 

internacionalização da informação disponibilizada pelas medições, afetam e modificam o 

papel, as funções e as condições da metrologia legal”. 

Configura-se, portanto, ainda segundo Knut (1998,p.1 ) a existência de dois fatores 

principais que afetam a metrologia legal “O primeiro é basicamente um resultado de um 

desenvolvimento técnico explosivo disponibilizando novas áreas para medição. 

Muitas destas novas áreas onde a medição tornou-se amplamente aplicável são áreas 

de interesse conflitante e áreas onde, um alto nível de exatidão e confiança no resultado da 

medição é apropriado de um  ponto de vista político e sócio econômico.  

Knut aponta como segundo fator principal a globalização do comercio bem como da 

informação provida pela medição. O enorme aumento do comércio internacional está 

condicionado pela exigência da OMC de não se criar obstáculos desnecessários a circulação 

de mercadorias. Isto é, a metrologia legal mudando. 

A globalização não está limitada ao comercio de instrumentos, ela inclui o comercio 

de pré-medidos e a granel de mercadorias de enorme valor anual, quantificadas pela medição. 

Isto aumenta dramaticamente a importância do melhoramento da compatibilidade 

internacional de exigências reguladoras e de procedimentos de avaliação da conformidade em 

metrologia legal”. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 3 

 

 

3 MÉTODO  DA PESQUISA 

 
 

No presente capítulo serão apresentadas as linhas de atuação seguidas na estruturação 

desta dissertação. Sendo assim, serão apresentadas as etapas e os métodos de pesquisa 

utilizados com o intuito de alcançar os objetivos propostos.  

 
3.1 CONSIDERAÇÃO SOBRE O MODELO DE PESQUISA ADOTADO 

 
O objetivo principal desta pesquisa consiste em adaptar uma nova metodologia de 

atuação que garanta a confiabilidade metrológica às atividades de metrologia legal, relativas 

ao controle metrológico dos instrumentos de medição e medidas materializadas de volume 

utilizadas pela RNMLQ.   

 O modelo identificado para alcançar os objetivos propostos necessita de um 

procedimento metodológico que de acordo com MENDES (2002), um estudo para ser 

considerado científico, deve: 

 
 

 obedecer a certos critérios em relação à coerência, consistência, originalidade e 
objetividade, como por exemplo, a existência de uma pergunta que se deseja 
responder, a elaboração de um conjunto de passos que permitam chegar à respostas 
e a indicação do grau de confiabilidade na resposta obtida. 

 
 
          Nesse sentido, no planejamento da metodologia optou-se por realizar os métodos de 

pesquisa exploratória, descritiva, dissertativa e explicativa.    

 



 

 
O estudo caso é uma inquisição empírica que investiga um fenômeno 
contemporâneo dentro de um contexto da vida real, quando a fronteira entre o 
fenômeno e o contexto não é claramente evidente e onde múltiplas fontes de 
evidências são utilizadas” (YIN, 2001, p.23). Por outro lado, Bonoma (1985, p.203) 
afirma que o “estudo de caso é uma descrição de uma situação gerencial”. Por sua 
vez, Harthey, apud Roesch (1999:198), diz que  “o ponto forte do estudo de caso 
(...) reside em sua capacidade de explorar processos sociais à medida que eles se 
desenrolam nas organizações. Seu emprego permite, entres outros, uma análise 
processual, contextual, longitudinal de várias ações e significados que se 
manifestam e são constituídos dentro das organizações. 
 
 

           Ao se tratar de pesquisas, muitas vezes é necessário que o pesquisador encontre 

formas alternativas para a realização das suas investigações. Buscou-se assim, no processo de 

pesquisa, que foi utilizado ao longo do desenvolvimento da dissertação, utilizar as diversas 

técnicas e métodos para se alcançar os resultados esperados, podendo-se destacar a 

observação participante do pesquisador, que conforme YIN (op.cit.,p 116 e 118) 

 
 

observação participante é uma modalidade especial de observação na qual você não 
é apenas um observador passivo. Em vez disso, você pode assumir uma variedade 
de funções dentro de um estudo de caso e pode, de fato, participar dos eventos que 
estão sendo estudados. A observação participante apresenta oportunidades 
interessantes como participar de eventos ou grupos que são, de outro modo, 
inacessíveis à investigação científica; a capacidade de se perceber a realidade do 
ponto de vista externo e ter a capacidade de manipular eventos menos importantes 
como marcar reunião de um grupo de pessoas no estudo de caso. Mas também, 
apresenta problemas: o observador participante pode não ter tempo suficiente para 
fazer anotações ou fazer perguntas sobre os eventos de perspectivas diferentes, 
como poderia fazer um bom observador. 

 
 

 Também de acordo com YIN (op.cit., p107), as seis fontes principais de evidências 
são: 
 
 

a documentação, os registros em arquivos, as entrevistas,  observação direta, a 
observação participante e os artefatos físico...Nenhuma das fontes possui uma 
vantagem indiscutível sobre as outras. Na verdade, as várias fontes são alimentadas 
complementares, e um bom estudo de caso utilizará o maior número possível de 
fontes. 

 
 
 Assim, segundo Gil (1996, p.19), pesquisa é “o procedimento racional e sistemático 

que tem como objetivo proporcionar respostas aos problemas que são propostos”. Assim, as 

pessoas podem ter por missão a busca do conhecimento pelo próprio desejo de investigar 

determinadas áreas, ou seja, pesquisa de ordem intelectual ou pesquisa pura; ou então o desejo 

de descobrir alguma aplicação para a solução de um problema, ou seja a pesquisa aplicada. “O 



 

propósito da pesquisa aplicada é o entendimento da natureza e das fontes dos problemas 

importantes para a sociedade” (Patton, 1990 in Clark, 1995, p.6). 

   

3.2 ESTRUTURAÇÃO DA PESQUISA 

 
A evolução da elaboração da pesquisa pode ser observada segundo o fluxograma 

apresentado pela figura 2, onde estão identificadas as etapas adotadas para serem atingidos os 

objetivos propostos. 

Após a identificação da área de interesse e delimitação do problema inerente à mesma, 

tendo como elemento propulsionador as observações relativas ao ambiente de trabalho, as 

etapas seguintes foram desenvolvidas. 

Foram definidos o objetivo principal e os específicos, direcionados a fornecerem os 

indícios para a solução do problema delimitado, de maneira clara, de modo a serem 

verificados à luz dos meios técnicos disponíveis. Para tal, realizou-se uma revisão 

bibliográfica fundamentada nos objetivos anteriormente definidos, sobre os aspectos da 

metrologia legal que estão relacionados com as legislações nacionais, regionais e 

internacionais, bem como análise de fontes relacionadas ao controle metrológico, aplicados 

aos instrumentos de medição e as medidas materializadas de volume, regulamentadas ou a 

serem regulamentados, visando a conhecer e evidenciar as competências legais e as diferentes 

metodologias de controle metrológico, para avaliação de vantagens e desvantagens de todos 

os processos. 

Paralelamente, com o intuito de estabelecer a metodologia de atuação adequada para o 

desenvolvimento dos trabalhos em conformidade com as estratégias de pesquisas disponíveis, 

foram tratadas questões do tipo “como” e “por que”, tomando-se como base as premissas 

constantes do subitem 1.5. Desta forma, no tocante à metodologia inicial mais adequada para 

o planejamento, desenvolvimento e da condução dos trabalhos para fins de pesquisa, ficou 

definido que a mais adequada seria uma revisão bibliográfica inicial. 

Dando continuidade, realizou-se um levantamento junto a RBMLQ e o segmento 

envolvido, sobre o estado da arte relativo ao controle metrológico inerente aos padrões 

utilizados nas atividades relativas à grandeza volume, regulamentação pertinente e demandas 

de serviços. Para tal, foi enviado documento da Dimel questionando os aspectos citados.  

As informações resultantes deste levantamento estão apresentadas no Capítulo 4. 

Após análise crítica das informações disponibilizadas pelo levantamento e, baseando-

se no referencial teórico constante do Capítulo 2, elaborou-se Proposta de  Metodologia de 



 

Atuação para Garantia Metrológica na Medição de Volume, que é apresentada no Capítulo 4, 

juntamente com as informações resultante do levantamento. 

 Visando desenvolver e aplicar a metodologia proposta, e considerando os 

procedimentos estabelecidos em normas específicas da Dimel , criou-se um grupo de trabalho 

com o objetivo de propor normas para unificar as ações desenvolvidas pela RBMLQ, nas 

medições de volume realizadas no âmbito da Metrologia Legal. Este grupo, intitulado Grupo 

de Trabalho sobre Medida Materializada de Volume – GT-MMV –, foi formalmente instituído 

pela Ordem de Serviço Dimel nº 006, de 15 de abril de 2003. 

Todos os subsídios decorrentes das diversas atividades realizadas foram tratados em 

consonância com referências bibliográficas, ( ver capítulo 4), para consolidação dos dados, de 

modo que fossem caracterizados os modelos de atuação aplicados à Metrologia Legal na área 

de volume. 

Buscou-se descrever a metodologia estabelecida para comprovação da garantia 

metrológica dos resultados das medições de volume nas atividades de controle metrológico 

efetuados pela Dimel e RBMLQ. 

Na última etapa da pesquisa é apresentada a conclusão baseada nas atividades e 

experimentos realizados durante todo o processo de elaboração da presente dissertação, 

apresentados no Capítulo 5, que visaram a adaptar uma metodologia de atuação a ser aplicada 

para comprovar a garantia metrológica proposta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 2 – Fluxograma de desenvolvimento da pesquisa  
Fonte: Próprio Autor (2003) 
 

 
 

Identificação da área de interesse

Formulação do 
Objetivo principal e os específicos 

Revisão bibliográfica 

Levantamento do estado da arte Definição das ações a serem realizadas 
Estruturação do GT-

Definição e implantação de projetos Apresentação da Metodologia  
proposta Conclusão 



 

 
 

FASES DA 
PESQUISA 

RESULTADOS 
ALCANÇADOS 

TIPO DE 
PESQUISA 

MÉTODOS E 
PROCEDIMENTOS 

ADOTADOS 
JUSTIFICATIVA 

1. Identificação da 

área de interesse 

Definição pela área de 

atuação frente as 

necessidades da 

instituição 

Exploratória 

Qualitativo: levantamento 

junto a área de atuação 

quanto as maiores 

demandas 

Desenvolver atividade 

correlata com a 

experiência 

2. Levantamento do 

problema 

Identificação dos 

objetivos e das 

questões a serem 

respondidas 

Exploratória 

Qualitativo: entrevista com 

pessoas que estive, 

experiência prática e 

análise de exemplos 

Coleta de subsídios 

para fornecer indícios 

para solução do 

problema 

3. Objetivo principal e 

os específicos 

Obtenção de 

elementos para a 

solução do problema 

Descritiva 

Qualitativa: abordar os 

diveros aspctos envolvidos 

no contesto do problema 

Tecer considerações 

sobre os indício de 

solução levantados 

4.. Revisão 

Bibliográfica Inicial 

Identificação de 

tendências de atuação 

da metrologia legal no 

contexto nacional e 

internacional 

Exploratória 

Qualitativa: pesquisa 

bibliográfica, contatos com 

pessoas que tiveram 

experiência própria e 

análise de exemplos 

Coletar subsídios para 

fazer a fundamentação 

teórica 

5. Levantamento do 

estado da arte 

Identificação dos 

pontos fortes de fracos 

dos serviços na área 

de interesse 

Exploratória 

Quantitativo: pesquisa de 

campo por meio de 

levantamentos na RBMLQ 

Levantamento do 

controle metrológico 

inerente a grandeza 

volume 

6. Análise critica e 

definição das ações a 

serem realizadas 

Metodologia a ser 

proposta para 

comprovação da 

confiabilidade 

metrológica requerida 

Descritiva / 

Explicativa 

Quantitativo: detalhamento 

das linhas gerais para a 

implantação do modelo 

proposto. 

Fundamentação do 

modelo proposto 

7. Estruturação do 

GT- MMV 

Explorar o 

desenvolvimento da 

metodologia 

Pesquisa-ação 
Quantitativo: 

Qualitativa: 

Viabilizar a 

implementação do 

modelo de atuação 

proposto 

8. Definição e 

Implantação de 

Projetos  

Avaliar os 
procedimentos 
elaborados 

Exploratória 

Qualitativa: levantamento 

da aplicabilidade dos 

procedimento 

Ter o procedimentos  

propostos testados e 

validados 

9. Apresentação da 

Metodologia 

Proposta 

Sinalizar os meios 
necessários a garantia 
metrológica 

Descritiva 

Qualitativa:Apresentação 

das ações necessárias à 

viabilização da proposta  

Atender os requisitos 

constantes nos mais 

recentes RTM’sovas  



 

10.. Conclusão da 

pesquisa 

Atendimentos aos 

objetivos levantados 
Descritiva 

Qualitativa: tratamento dos 

subsídios 

Adaptar a 

metodologia de 

atuação para a 

garantia metrológica 

requerida 

Quadro 04: Resumo das fases do processo de pesquisa desenvolvido 
Fonte: Próprio Autor (2003) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

4  PROPOSTA DE METODOLOGIA DE ATUAÇÃO PARA GARANTIA 

METROLÓGICA NA MEDIÇÃO DE VOLUME 

 

 

4.1 CONSIDERAÇÃO INICIAL 

 
 A OIML vem sinalizando, atualmente, a necessidade de adoção de requisitos relativos 

à garantia da qualidade tais como: a declaração das incertezas de medição envolvidas nos 

ensaios, a necessidade do estabelecimento de uma cadeia de rastreabilidade para os resultados 

das medições, os programas de intercomparação laboratorial, entre outros, conforme 

abordagem apresentada no trabalho elaborado por seu consultor Knut Berkland “O Papel e as 

Responsabilidades da Organização Internacional de Metrologia Legal no Século 21”, assunto 

já abordado no Capítulo 2. 

 Segundo este contexto internacional e também, da mesma maneira, no âmbito da 

regulamentação brasileira, os RTM’s mais recentes já incorporam os novos requisitos. Tal 

fato pode ser constatado em documentos como a Portaria Conjunta ANP/Inmetro nº 001/2000, 

observando-se o subitem 5.8 o qual estabelece que os instrumentos de medição, as medidas 

materializadas e os sistemas de medição utilizados devem ser submetidos ao controle 

metrológico do Inmetro, quando houver, ou comprovar rastreabilidade aos padrões do 

Inmetro, já considerado no Capítulo 2, e Portaria Inmetro nº 064/2003 que especifica 

parâmetros tais como a incerteza expandida de medição.   

 Outro aspecto relevante corresponde às demandas do mercado atual que contempla 

instrumentos de medição em conformidade com aos requisitos mencionados. Tal fato torna   

imprescindível conhecer as condições infra-estruturais e a necessidade de procedimentos 

específicos para a realização de ensaios relativos aos serviços de controle metrológico dos 

instrumentos de medição e das mediadas materializadas de volume. 



 

 Considerando o alinhamento à estas tendências surgiu a necessidade de se conhecer as 

condições técnicas e operacionais da RBMLQ, no tocante às atividades do controle 

metrológico na área de volume.  

 Neste contexto, é de fundamental importância conhecer o estado da arte das medições 

de volume e realizar ações para constatar se tais atividades estão convergindo para as 

diretrizes apontadas pela OIML, conforme parágrafo anterior.  

 

4.2   LEVANTAMENTO E ANÁLISE DO ESTADO DA ARTE NA MEDIÇÃO DE 

VOLUME 

 

 Para fins de análise, quanto o estado da arte das medições de volume, foi considerado 

os dados levantados consultando os seguintes segmentos: RBMLQ, DIMEL, CGCRE, 

DIMCI, ANP, PETROBRÀS, TRANSPETRO e SINDICOM.  

 
 
 

Estado Capacidade 
Método 

Calibração 

Padrão 

Utilizado 

Determinação da 

Massa específica 
Doc. Refer Credenciamento 

RS Até 20 L Gravimétrico 
Instrumento 

de Pesagem 
Água Destilada/Tabela 

Procedimentos 

Internos 
---- 

 
Acima de 20 

L até 5000 L 
Volumétrico MMV ----------- 

Procedimentos 

Internos 
----- 

PR Até 20 L Gravimétrico 
Instrumento 

de Pesagem 
Água Destilada/Tabela 

Procedimentos 

Internos(ISO 

9000 ) 

RBC- Lab. Massa 

De 50 até 2000 kg 

 
De 20 L até 

8000 L 
Volumétrico MMV --------- 

Procedimentos 

Internos( ISO 

9000)  

 

SP 
De 2 L até 

5000 L 
Gravimétrico 

Instrumento 

de 

pesagem/peso 

padrão 

Picnômetro/Densímetr

o de vidro/Densímetro 

Eletrônico 

Procedimentos 

Internos( ISO 

9000) 

RBC-Lab.Massa De 

1 mg até 50 kg 

 
De 5 L até 

50000 L 
Volumétrico MMV -------- 

Procedimentos 

Internos( ISO 

9000) 

 

MG Até 20 L Gravimétrico 
Instrumento 

de pesagem 

 Água 

Destilada/Tabela 

Procedimentos 

Internos 
----- 



 

 
De 20 L até 

5000 L 
Volumétrico MMV ------ 

Procedimentos 

Internos( ISO 

9000) 

 

BA Até 20 L Gravimétrico 

Instrumento 

de 

pessagemm 

 Água 

Destilada/Tabela 

Procedimentos 

Internos( ISO 

9000 ) 

RBC- Lab.Massa 

1mg até 50 kg 

 
De 20 L até 

5000 L 
Volumétrico MMV ------ 

Procedimentos 

Internos( ISO 

9000 ) 

 

Quadro 05: Características das MMV utilizadas no Controle Metrológico da RBMLQ 
Fonte: Inmetro/Dimel (2003) 

 

 Os resultados acima apresentados referem-se à consulta formulada a RBMLQ, para 

identificar quais os estados desenvolviam atividades relacionadas com o controle das 

calibrações dos padrões de volume utilizados no controle metrológico dos instrumentos de 

medição e outras medidas empregadas em tais serviços e os métodos utilizados para os 

mesmos.  

 

Objeto Inicial Periódica Eventual Total 

MMV 3.903 34.311 1.057 39.271 

Hidrômetro 3.217.252 4.562 654 3.222.468 

Bomba Medidora 26.2816 219.466 58.029 304.311 

Veículo-Tanque 926 23.254 109 24.289 

Carga Sólida 52 7.209 105 12.580 

Total 3.248.949 288.802 59.964 3.602.919 

Quadro 06: Verificações realizadas na área de volume Brasil-exercício 2002 
Fonte: Inmetro Dimel (2003) 
 

 Resultados referentes à totalidade de verificações na área de medição de volume 

efetuadas pela RBMLQ no território nacional.  

 

Todos 

Instrumentos 
Periódico Inicial Eventual Total 

Total 1.628.776 6.886.690 293.761 8.809.227 
Quadro 07: Total de  instrumentos verificado pela RBMLQ no exercício de 2002.                  
Fonte: Inmetro Dimel (2003) 
 
 Resultados referentes à totalidade de instrumentos verificados no exercício de 2002. 



 

UF 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Total 6.472.328 7.245.343 8.813.343 10.966.994 8.809.227 9.073.105 
Quadro 08: Total Geral de verificações por períodos                                                       
Fonte: Inmetro Dimel (2003) 
 

 Resultados referentes à totalidade das verificações realizadas no período de 1998 à 

2003, que vem demonstrar o aumento de serviços na área de metrologia legal. 

SERVIÇOS FAIXA 
MELHOR 

INCERTEZA 

Nº DE 

LABORATÓRIOS 
ESTADOS* 

Densímetro de 

Vidro 

0,640 g/ml até 

2,00 g/ml 
0,0003 g/ml 03 RJ/SP 

Massa Específica 
0,6,,g/ml até 

2,500g/ml 

0,00011g/ml 

o,o8%      
03 RJ/SP 

Picnômetro de 

vidro 

0,5ml até 

500,00ml 
0,01% 08 RJ/SP 

Vidraria  

(Provetas ) 

0,10ml até 5,0 

litros 
0,01% 43 RJ/SP 

Barômetro 

digital/analógico 

7 Kpa até 100 

Kpa 
0,001 % 02 

SP 

 

Higrômetro 30 a 80% em 20º 3 % 1 
sp 

 

Manômetro 

analógico 

0,2 Kpa a < 27 

Kpa 
0,03 % 1 SP 

Termômetroanaló

gico/digital com 

sensor termopar 

O até 200°c 0,1°c 1 SP 

Termômetro 

Bimetálico 
-50° c até 40°c 0,1°c 1 RJ 

Termômetro de 

vidro 
0°c até 40°c 0,02°c 9 SP, RJ, BA, RS 

Balança 
1 mg até 

200.000kg 

Em função do 

instrumento 
62 

SP, SC, ES, BA, 

RJ, PE, PR, e MG

Peso Padrão  1 mg até 600 kg 0,003mg até 20g 224 
MG, SC, ES, BA, 

RJ, PR, RS e SP 

Quadro 09: Serviços executados pelos laboratórios credenciados na RBC na área de volume e massa específica. 
Fonte: www.inmetro.gov.br em 15/02/2004. 
 



 

 Os dados foram levantados através do site www.inmetro.gov.br  com o objetivo de 

obter um painel neste campo de atuação, frente as demandas existentes.  

 Informações mais detalhadas sobre serviços específicos podem ser obtidas através do 

mesmo endereço. 

  

Recomendação Assunto Versão ( - ) C N Brasil 

R 43 Frascos 

Padrão 

1981 21 15 08  ( N ) 

R 80 Veículos-

tanque 

1989 13 19 10 ( N ) 

R117 Sistemas 

de 

Medição 

1995 07 29 06 ( C ) 

R 118 Bomba 

Medidora 

1995 14 19 08 ( N ) 

R 119 Tubos 

Padrão 

1996 21 06 02 ( - ) 

R120 Medidas de 

Volume 

1996 15 10 05 ( N ) 

Quadro 10 – Recomendações da OIML no campo das Medições de Volume. 
Fonte: OIML (2003) 

 

 Legenda: No quadro acima, podemos observar o contexto internacional das 

recomendações da OIML, e a posição de Estados membros X posição do Brasil em relação às 

mesmas. 

 Indicação “C”: existência de regulamento nacional compatível com R da OIML 

 Indicação “N”: existência de regulamento nacional mais não compatível com  R da 

OIML 

 Indicação “-“:  não possui regulamento quanto o assunto 

 

 A Organização Internacional Metrologia Legal, OIML, conta com 58 países membros 

que participam das atividades técnicas e com 51 países correspondentes que têm um status de 

observadores. Outras informações sobre a OIML podem ser observadas no Capítulo 2. 

  



 

Frota de Veículos-Tanque 
Quantidade de 

Distribuidoras 
Volume Comercializado 

24.000 248 48 bilhões de litros * 
Quadro 11: Sistema de Bases Distribuidoras de Combustíveis 
Fonte: Sindicom (2004) 
 

• Volume ao ano 

 Atualmente toda comercialização de combustíveis líquidos é realizada por meio de 

veículos-tanque, entretanto, com a publicação da Portaria Inmetro Nº 064, de 11 de abril de 

2003, as bases distribuidoras poderão realizar a comercialização através dos seus sistemas de 

medição, caso estejam devidamente aprovados e verificados anualmente pelo Inmetro.   

 

Unidade de negócio Óleo fiscal Óleo Apropriado Óleo Operacional 

UN-BSOL 01 07 -- 

UN-RNCE 09 26 -- 

UN-BA 18 162 58 

UN-ES 15 49 22 

UN-BC 43 85 52 

UN-RIO 6 4 -- 

UN-SEAL 35 109 65 

TOTAL 127 442 197 

 

Unidade Gás Fiscal 
Injeção Gás 

Fiscal 

Gás-

LiftFiscal 

Gás 

Apropriado 

Gás 

Operacional

UM-BSOL 9 13 4 2 12 

UM-RNCE 9 0 0 26 0 

UM-BA 29 0 0 39 99 

UM-ES 61 0 01 15 86 

UM-BC 16 1 1 15 10 

UM-RIO 43 0 0 77 221 

UUN-SEAL 4 -- 2 8 9 

TOTAL 171 14 7 182 437 
Quadro 12: Pontos de medição por Unidades de negócios da Petrobrás 
Fonte: Petrobrás (2003) 
 



 

Legenda: 

BSOL – Bacia de Solimões no Amazonas (produção em terra) 

RNCE – Rio Grande do Norte (terra e mar) e Ceará (mar) 

SEAL – Sergipe (terra e mar) e Alagoas (terra e mar) 

BA – Bahia (terra) 

BC – Bacia de Campos (mar, instalações existentes) 

RIO – Bacia de Campos (mar, instalações novas) a Bacia de Santos (mar). 

 

 Os dados acima se referem aos sistemas de medição das Unidades de Negócios da 

Petrobrás, que foram submetidas à ANP para aprovação, em atendimento à Portaria Conjunta 

ANP/INMETRO Nº 001/2000.   

 

Previsão da Demanda de Calibração no BRASIL 

PERÍODO Tipo de Sistema de 

Medição 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Total de Calibrações 

Sistema de medição de 

Óleo 

7541 6926 6926 6926 6926 6933 

Total de Calibrações 

Sistema de medição de 

Gás 

9088 8612 8612 9088 8612 8612 

Total de Calibrações 16629 15538 15538 16014 15538 15545 
 

 2009 2010 2011 2012 2013 ... 

Total de Calibrações 

Sistema de medição de 

Óleo 

6926 6926 6926 6926 7541 --------- 

Total de Calibrações 

Sistema de medição de 

Gás 

9088 8612 8612 9088 8612 --------- 

Total de Calibrações 16014 15538 15538 16014 16153 --------- 

Quadro 13: Previsão da Demanda de Calibrações/Verificações no Brasil 
Fonte: ANP (2004) 

 

 O levantamento acima abrange as demandas de serviços das unidades de negócio da 

Petrobrás identificadas no quadro 12.  

 

 

 



 

- TERRA MAR TOTAL 

Rio de Janeiro - 1.240.162 1.240.162 

Amazonas 50.756 - 50.756 

R.G. Norte 66.866 14.732 81.598 

Bahia 50.001 339 50.340 

Espírito Santo 26.279 18.622 44.901 

Sergipe 35.286 7.290 42.576 

Alagoas 7.241 535 7.775 

Ceará 2.598 13.685 16.283 

São Paulo - 1.353 1.353 

Paraná - 1.070 1.070 

Paraná (xisto) 784 - 784 

Total Brasil 239.811 1.297.787 1.537.598 

PESA 117.911 - 117.911 

Bolívia 3.811 - 3.811 

Argentina 8.651 - 8.651 

Colômbia 14.926 - 14.926 

Angola - 12.643 12.643 

Estados Unidos - 1.375 1.375 

Total Exterior 145.299 14.017 159.316 

Total Petrobrás 385.110 1.311.804 1.696.914 

Quadro 14: Produção de petróleo da Petrobrás no Brasil e no exterior em barris/dia. 
Fonte: Petrobrás (2004) 
 

 O quadro acima mostra o comportamento da produção de óleo em barris equivalente 

da Petrobrás, em terra e no mar, por estado brasileiro e no exterior, em maio.  

 Considerando a produção de petróleo e gás natural no Brasil e no exterior; em maio de 

2003 foi atingida a média diária de 2.015.591 barris, superando em cerca de 7% a produção 

total do mês anterior. 

 

ITEM PRODUTO LOCAL REGIONAL 

01 GLP 

02 Diesel 

03 Gasolina 

04 Álcool 

São Caetano 

05 QAV Brasília 

SP 



 

06 GLP 

07 Gasolina 

08 Diesel 

09 GLP 

10 Gasolina 

11 Diesel 

Senador Canedo 

(Goiânia) 

12 Gasolina 

13 Diesel 
Ribeirão 

14 Gasolina 

15 Diesel 
Uberlândia 

16 GLP Suape/PE 

17 GLP Belém 

18 GLP São Luís 

19 Diesel 

20 Gasolina 
Jequié 

NNE 

21 Diesel 

22 Gasolina/Álcool 
Itajaí Sul 

Quadro 15: Sistemas de medição dinâmica de líquidos da Transpetro 
Fonte: Transpetro (2004) 
 

Operadora Quantidade de Sistemas 

Transpetro 46 

Refinarias 10 

Distribuidoras 6 

Total 62 
Quadro 16: Sistemas de medição de gás natural nos gasodutos da Transpetro 
Fonte: Transpetro (2004) 
 

 A transferência de derivados entre a TRANSPETRO e a Petrobrás e entre a 

TRANSPETRO e as companhias distribuidoras são denominadas transferências de custódias e 

são regidas por normas que definem as necessidades de medição das quantidades pelas partes 

envolvidas na  transação e define também as incertezas admitidas nessas medições.   

 Os itens relacionados acima, referem-se as estações de medição utilizadas na 

calibração dos medidores do tipo turbina que geralmente são utilizados na transferência de 

custódia efetuadas pela TRANSPETRO. 



 

O levantamento apresentado foi efetuado com o objetivo inicial de obter dados e 

informações quanto o estado da arte relativo à garantia metrológica das medições de volume, 

realizadas no âmbito da metrologia legal. 

 A partir dos dados obtidos foi possível realizar análise prévia quanto a necessidade de 

adequação/elaboração de metodologia voltada à garantia metrológica nas medições de 

volume, que será apresentada a seguir.  

 
4.3   NECESSIDADE DE SE ESTABELECER UMA METODOLOGIA DE ATUAÇÃO 

ADAPTADA ÀS CONDIÇÕES DA DIMEL/ RBMLQ 

 
A Dimel, de acordo com as tendências mais modernas no que se refere à garantia 

metrológica e na condição de gestora das atividades de controle metrológico, deve possuir um 

modelo de atuação capaz de assegurar que os resultados das medições, obtidos na execução 

das atividades de metrologia legal, reflitam um sistema de medição no qual todos os usuários 

possam confiar. 

Neste sentido, para atender e manter o patamar desejado, a metodologia de atuação 

proposta procura atender a demanda existente na área de medição de volume, principalmente 

no tocante ao segmento de petróleo e gás, onde estes requisitos estão bem definidos. 

Desta forma, para o estabelecimento da metodologia proposta foi necessário primeiro 

avaliar o estado da arte relativo à garantia metrológica das medições de volume realizadas no 

âmbito da metrologia legal, tendo como base o levantamento anteriormente apresentado.  

Dentro deste contexto identificou-se, após análise inicial dos dados levantados, que  temos 
como principais dificuldades para o estabelecimento da garantia metrológica, as que se 
seguem: 

1 ) inexistência de regulamento técnico metrológico relativo aos aspectos construtivos e 

requisitos metrológicos essenciais para a caracterização de tais medidas como padrão nos 

parâmetros atualmente exigidos;. 

 2 ) inexistência de laboratórios credenciados para medições da grandeza de interesse na 

totalidade das demandas existentes; 

3 )  falta de padronização de procedimentos de calibração de medidas materializadas de 

volume;  

4 ) demanda crescente  e diversificada, em função das novas regulamentações. 

 



 

Desta forma, definiu-se que o contexto a ser aplicado à garantia metrológica precisa 

ser direcionado no sentido da uniformidade em nível nacional e a compatibilidade a nível 

internacional, nesta área de interesse.  

Constatou-se, assim, a falta de regulamentação metrológica que contemple a totalidade 

dos serviços relativos aos instrumentos de medição e medidas materializadas de volume em 

uso, e ainda, que a rede laboratorial disponível no país carece, até o momento, de serviços que 

cubra todas as áreas desejadas, principalmente quanto a crescente demanda de serviços já  

identificada. 

 Também foi possível constatar, que na busca de suprir estas necessidades, a RBMLQ 

através de algumas unidades, vem realizando tais serviços por meio de procedimentos 

específicos, entretanto também carecem de meios normalizados e infra-estrutura adequada 

para tal. 
Desta forma, buscando-se disponibilizar ao país um aumento da oferta de serviços na 

área de medição de volume, em atendimento à demanda existente, principalmente em função 

do segmento de petróleo e gás, esta metrologia de atuação está direcionada à criação de 

mecanismos que levem inicialmente a um reconhecimento da competência dos laboratórios da 

RBMLQ na área de calibração e ensaios de padrões de volume. 

Entende-se, nesse contexto, que o reconhecimento é a comprovação da competência 

técnica, credibilidade e capacidade operacional do laboratório, é recomendável, assim, iniciar 

os trabalhos por aqueles órgãos identificados no quadro: 05, que já reúnem condições  básicas 

para o desenvolvimento das atividades. 

Assim, a Dimel deve direcionar sua capacidade de fomento em cooperação com o 

laboratório de metrologia científica do Inmetro-Dimci/Laflu e a divisão de credenciamento 

Dicla/Cgcre, buscando estabelecer procedimentos consistentes e harmonizados com seus 

similares internacionais, reforçando o alinhamento com a política internacional já estabelecida 

no atendimento às diretrizes /recomendações da OIML.  

Estas ações estão direcionadas no sentido de disponibilizar para os segmentos 

envolvidos padrões rastreáveis à referências metrológicas internacionais, tendo em vista que a 

rastreabilidade é fundamental para disseminação do Sistema Internacional de Unidade ( SI ),  

e desta forma constitui-se a base técnica imprescindível ao livre comércio.  

A partir do estabelecimento do reconhecimento formal pela Dimel, os laboratórios da 

RBMLQ  poderão também realizar: os serviços de calibração em atendimento às próprias 

demandas internas; de outros órgãos da rede; de terceiros ou de prestadores de serviços 

metrológicos de reparos e manutenção. 



 

O reconhecimento deve ser concedido por escopo de atuação e para uma determinada 

capacidade de medição, em observância às prescrições estabelecidas em RTM’s e Normas 

específicas do Inmetro / Dimel. 

Os serviços a serem prestados pelos laboratórios reconhecidos podem compreender 

atividades nos próprios laboratórios, ou em  laboratórios temporários ou móveis. 

 

4.4  FATORES QUE IMPACTAM  O DESENVOLVIMENTO DA METODOLOGIA 

 

Considerando os aspectos fundamentais, abordados no Capítulo 4 quanto o estado da 

arte nas medições de volume, e o desenvolvimento dos trabalhos no âmbito do GT - MMV, 

que evidenciaram as necessidades e carência da área de interesse, sintetizadas nas 

considerações anteriores. 

  A proposta de atuação é assegurar a compatibilidade internacional dos regulamentos 

técnicos relativos à área de medição de volume, e meio técnicos operacionais para sua 

consecução. 

Para tal, a metodologia de atuação a ser seguida deve compreende a reestruturação da 

Dimel quanto ao relacionamento com a RBMLQ e outras Unidades Organizacionais do 

Inmetro. 

 Como fatores dos maiores impactos possíveis, podemos relacionar os que se seguem: 

• Desenvolver projeto de implantação de um laboratório de referência para 

calibração de medidas materializadas de volume nas instalações da Dimel 

• Estabelecer critérios para reconhecimento dos laboratórios da RBMLQ, na área de 

ensaios e calibrações referente a grandeza volume 

• Buscar integração com a Diretorias de Metrologia Industrial e Científica e com a 

Coordenação de Credenciamento, tendo em vista as necessidades anteriores 

• Disponibilizarão de recursos financeiros para infra-estrutura, padrões e 

equipamentos. 

 Os fatores abordados deverão ser desenvolvidos a partir das necessidades mais 

urgentes, e considerando os trabalhos já apresentados pelo GT – MMV inerentes ao assunto. 

 

 

 



 

4.5   METODOLOGIA PROPOSTA   

 

Para que a implementação seja viabilizada se faz necessário o desenvolvimento e 

implementação das seguintes ações. 

 

4.5.1 Fase 1 - Regulamentação 

 

Apresentar à unidade gestora da metrologia legal no Inmetro, Dimel, plano de 

regulamentação para os campos de medição de volume relativos às medidas materializadas de 

volume e aos métodos de ensaios e verificação de sistema de medição, visando a ativação de 

comissões técnicas a serem estabelecidas segundo os procedimentos instituídos na Diretoria 

de Metrologia Legal do Inmetro quanto o assunto. 

Cabe ressaltar ainda, a necessidade de avaliar os regulamentos e procedimentos 

técnicos em vigor, em função do período em que vêm sendo praticados, o que pode vir a 

refletir defasagem em relação às novas tecnologias disponibilizadas para a atividade de 

medição, tendo em vista que no levantamento realizado verificou-se que algumas normas e 

regulamentos, encontram-se desatualizados, não atendendo as demandas atualmente 

existentes e outras normas necessárias, simplesmente não existem.   

Desta forma, devemos buscar a coerência metrológica na elaboração de regulamentos 

técnicos e normas de procedimentos de verificação/calibração, com a finalidade de melhorar a 

eficiência em custo e qualidade dos instrumentos e medidas, frente à demanda crescente por 

exatidão de medições cada vez maiores. 

Outro fato importante para seguir as diretrizes da OIML, com relação à 

regulamentação das novas áreas de atuação da Metrologia Legal, é o desenvolvimento de 

projetos estabelecendo procedimentos a serem seguidos em todas as fases de implementação 

do controle metrológico.  

 

4.5.2 Fase 2 - Desenvolvimento de Projetos 

 

Desenvolver projetos a partir das prescrições técnicas metrológicas estabelecidas em 

RTM,  de tal forma que possam ser utilizados para viabilizar as ações gerencias e técnicas 

necessárias às mudanças envolvidas na implementação da metodologia proposta e para 

estabelecer um sistema de medição que seja capaz de estabelecer a  garantia metrológica 

necessária às atividades pertinentes ao controle metrológico dos instrumentos de medição e 



 

medidas materializadas de volume, que são responsáveis pela movimentação de enormes 

quantidades de produtos, conforme podemos constatar nos quadros 11 e 14,  devendo assim a 

confiança dos resultados das medições ser fundamental para a realização de negócios a nível 

nacional e internacional. 

Para melhor esclarecer quanto o conteúdo dos projetos, definiu-se que devem ser 

abordadas aquelas questões que foram julgadas importantes, quando da análise do 

levantamento realizado, para a garantia metrológica da metodologia proposta, São elas: 

1) Questões relacionadas aos aspectos construtivos e requisitos metrológicos das 

medidas materializadas de volume 

2) Questões relacionadas ao reconhecimento da competência dos laboratórios da 

RBMLQ, para realização de calibrações de MMV utilizadas como padrão de 

referência 

3) Questões relacionadas aos procedimentos de calibração das MMV 

4) Questões quanto o aparelhamento e capacitação técnica da Dimel e da RBMLQ para 

o atendimento das demandas crescentes e diversificadas.      

 

4.5.3 Fase 3 - Capacitação de recursos humanos 

 

 Estabelecer programa com vistas à capacitar/habilitar, técnicos da Dimel e RBMLQ, 

com cursos que contemplem os seguintes tópicos: 

• Conceitos quanto a garantia Metrológica 

• Cálculo de Incerteza de Medição 

• NBR ISO/IEC 17025 

• Avaliador de Laboratórios 

• Implantação de NIE’s e RTM’s pertinentes 

• Auditoria (interna / líder) 

 Para viabilizar o processo é recomendado que se faça um diagnóstico das 

competências existente na Dimel e RBMLQ, em face dos novos perfis de competência a 

serem exigidos e visando a formação de multiplicadores (instrutores/orientadores).  

 A partir do estabelecimento dos requisitos de competências técnicas, desenvolver 

programa de treinamento para os técnicos da RBMLQ direcionados para as atividades 

específicas.  

Nos casos necessários, contratar instrutores e/ou consultores.  



 

Há de se avaliar ainda a crescente demanda por serviços metrológicos de um modo 

geral, conforme pode ser observado no quadro 08: verificações no período de 1998 á 2002, e, 

sobretudo ainda as novas demandas identificadas no quadro 13, referente às novas áreas de 

atuação. 

 

4.5.4    Fase 4 - Disseminação do conhecimento 

 

 Com relação à disseminação do conhecimento, desenvolver ações utilizando-se de: 

• Programas de incentivo a divulgação de trabalhos, publicações e outros 

documentos, 

• Organização e participação em seminários, encontros e conferências nacionais e 

internacionais, 

•  Parcerias no sentido de se produzir vídeos que contemplem os métodos e 

procedimentos estabelecidos para a realização das atividades de controle metrológicos 

nas áreas específicas 

• Inserção da documentação pertinente na base de dados do Inmetro 

• Encaminhamento das documentações  específicas aos segmentos envolvidos   

 

4.5.5 Fase 5 - Estabelecer laboratório de referência 

 

Considerando, que para se atingir e manter um programa de calibração de medidas 

materializadas de volume em um patamar desejável, à garantia metrológica,  é imprescindível 

o estabelecimento de uma cadeia de rastreabilidade ao Sistema Internacional de Unidades 

(SI). 

Desenvolver projeto de adequação laboratorial das instalações disponíveis na Dimel, 

com o objetivo de torna-lo/estabelece-lo como referência para as atividades de metrologia 

legal, executadas pela RBMLQ, no que se refere às calibrações das medidas materializadas de 

volume, que por sua vez, são utilizadas como padrão de referência para os padrões de serviço. 

  Para tal, se faz necessário estabelecer parcerias técnicas entre as gerências 

Dimel/Disem/Dimci/Laflu e os órgãos identificados da RBMLQ que já desenvolvem 

atividades correlatas e dispõem de instalações adequadas para realização de 

calibrações/verificações específicas, nos níveis de exatidão requeridas.  



 

A partir dessas ações, estabelecer cadeia de rastreabilidade que contemple as 

exigências regulamentares às atividades a serem realizadas. Assim, sempre que disponível 

deve ser utilizada a Rede Brasileira de Calibração – RBC, ou órgãos congêneres de país que 

possua acordo de reconhecimento mútuo com o Inmetro, para o estabelecimento da cadeia de 

rastreabilidade, para todas as áreas definidas como auxiliares nas medições de volume. 

 Entretanto, se faz necessário, ressaltar também a necessidade de incentivo aos 

organismos credenciados da RBC, no sentindo de direcionarem esforços de suprirem as novas 

demandas do mercado que cada vez mais se torna seletivo e competitivo, proporcionando 

assim, um sistema confiável ao país. 

Nos casos em que as incertezas de medição requeridas à calibração de MMV - padrão 

não forem atendidas pelo laboratório da Dimel, estabelecer mecanismos para a viabilização 

junto a Dimci para a realização dos serviços, de forma a garantir o controle necessário das 

atividades da RBMLQ. 

Desenvolver programas de avaliação, voltados à análise crítica dos resultados de 

medição, como por exemplo, participação de comparação interlaboratorial ou de ensaio de 

proficiência e ensaios ou calibrações replicadas, utilizando-se dos mesmos métodos ou de 

métodos diferentes, observando-se  sempre para que sejam normalizados. 

 

4.5.6    Fase 6 - Avaliação da competência técnica da RBMLQ 

 

A Diretoria de Metrologia Legal – Dimel deve criar grupo de trabalho, sob a 

coordenação da Divisão de Regulamentação Técnica Metrológica – Dider com o objetivo de 

elaborar e estabelecer critérios de avaliação para o reconhecimento da competência dos 

laboratórios dos órgãos da RBMLQ que venham a realizar calibrações de medidas 

materializadas de volume, por método gravimétrico e/ou volumétrico, e atividades realizadas 

em campo na calibração de padrões de referência e trabalho. 

Fundamentalmente, busca-se assegurar a garantia nas atividades de controle 

metrológico, desta forma, os critérios terão como referência àquelas estabelecidas pela 

DICLA/CGCRE para credenciamento de laboratórios da RBC.  

  Deverão se considerados os seguintes critérios de avaliação: 

• Instalações 

• Pessoal 

• Métodos 



 

• Equipamentos 

 

Deverão ser considerados os seguintes critérios de Gestão: 

• Decisão 

• Supervisão periódica 

• Ações corretivas 

• Suspensão 

• Cancelamento 

• Extensão 

• Redução 

 

4.6   RESULTADOS ESPERADOS 

 

O principal resultado esperado é a garantia metrológica dos resultados das medições 

nas atividades relativas ao controle metrológico realizada pela RBMLQ na área de volume. 

Os resultados deverão propiciar um sistema de medição que reflita a confiança 

requerida, especificamente no que diz respeito às calibrações das medidas materializadas de 

volume, devido à necessidade de disseminar esta grandeza de maneira padronizada, 

possibilitando a harmonização entre os órgãos da RBMLQ, dirimindo divergências entre 

fronteiras. 

Além disto, em função das novas demandas advindas do segmento de petróleo e gás 

natural, é necessário a garantia metrológica nas transações comercias envolvendo a unidade 

de volume, essencialmente devido às classes de exatidão exigidas e às fontes de incertezas de 

medição envolvidas nos  processos de calibração e verificação. Tal fato beneficiará todo 

sistema de medição, distribuição e comercialização de produtos referenciados a esta grandeza. 

 Espera-se, também, aumento da credibilidade dos órgãos da RBMLQ, executora 

dessas atividades, refletindo positivamente, ainda, na imagem do Inmetro, que é o órgão 

responsável pela área de metrologia legal. 

 

4.7   DESDOBRAMENTOS POSSÍVEIS 

 

 Reconhece-se que o credenciamento é uma ferramenta racional e moderna para 

desenvolver a confiança que buscamos, entretanto o modelo de reconhecimento de 



 

competência proposto é uma alternativa que visa, á curto prazo, cobrir as necessidades mais 

urgentes e tendo como apelo, também o fato de que é mais prático e custa menos, em função 

do menor número de requisitos a serem de atendidos. 

Sendo assim, os principais desdobramentos são: 

- Conquistas de novos mercados apenas disponíveis a órgãos que já 

demonstram sua credibilidade e competência técnica; 

- Evidência de que o órgão foi avaliado e demonstrou a competência requerida; 

- Auto-avaliação e aprimoramento técnico, em função de programas de  

auditorias de medição e rastreabilidade; 

- Divulgação e marketing dos serviços reconhecidos. 

                    -   Inserção, na medida do possível, dos laboratórios da RBMLQ, da área de        

calibração de padrões de volume, na Rede Brasileira de Calibração.  

 Também, espera-se que a CGCRE desenvolva ações no sentido de incentivar os 

organismos credenciados na RBC, a direcionarem esforços de forma a suprirem as novas 

demandas do mercado que cada vez mais se torna seletivo e competitivo, proporcionando 

assim, ao país, um sistema reconhecidamente confiável. 
 

AÇÕES REFERÊNCIAS ENVOLVIDOS OBJETIVOS DESDOBRAMENTOS 

Regulamentação 
OIML ISO  

MERCOSUL 

Industria, 

comercio, 

RBMLQ. 

Ampliar / Atualizar a 

regulamentação técnica na área de 

volume 

Alinhamento com a 

comunidade internacional 

Incrementar o nível de 

compatibilidade de nossa 

regulamentação com as     

ROIML e MERCOSUL 

Desenvolviment

o de projetos 

Regulamentos 

Técnicos e 

Normas 

Específicas 

Dimel – Disem – 

Divol, 

fabricantes. 

Desenvolver padrões compatíveis 

com as exigências requeridas 

Atendimento as novas 

demandas 

Estabelecer 

Laboratório      

de Referência 

ISO/IEC 17025 Dimel – Dimci 

Dotar a Dimel de mecanismos p/ o 

estabelecimento de cadeia de 

rastreabilidade na grandeza volume 

Garantir os resultados das 

medições efetuadas no 

controle metrológico 

Capacitação / 

Disseminação 

RTM’s – NIE’s 

– ISSO/IEC 

17025 

Inmetro / Dimel / 

Cidit 

Disponibilizar a sociedade como 

um todo, os meios necessários e 

confiáveis para tomadas de decisão 

e realização de trocas justas 

Capacitação técnica dos 

seguimentos envolvidos. 

Aperfeiçoamento do corpo 

técnico 



 

Avaliação / 

Controle 
RTM’s – NIE’s 

Dimel – Dicla - 

RBMLQ 

Melhoria contínua dos resultados 

alcançados 

Inserção dos órgãos da 

RBMLQ que atuam na 

área de calibração de 

volume, na Rede Brasileira 

de Calibração. 

Quadro17: Fatores impactantes no processo de elaboração 
Fonte: Próprio Autor (2003) 
 

4.8   CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

O Inmetro, através da RBMLQ, é responsável por todo controle metrológico de 

sistemas de medição dinâmicos e estáticos, utilizados nas transações comerciais e nas 

transferências de custódia e medições fiscais, que vão desde o controle das bombas medidoras 

de combustíveis líquidos ( postos de serviços abastecimento de veículos ) até os sistemas de  

medição de petróleo, seus derivados. 

Desta forma, devemos aprimorar os sistemas de controle, que contempla toda esta 

gama de atividades, com seus requisitos técnicos  metrológicos específicos, que vão desde a 

necessidade de um laboratório para calibração/verificação de um padrão de 20 L (utilizado na 

verificação de bombas medidoras), até tubos padrão (provadores), utilizados na calibração de 

sistemas de medição na área de exploração e distribuição de  petróleo e seus derivados.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

5 - APLICAÇÃO DA METODOLOGIA DESENVOLVIDA NA PESQUISA  

 
 Neste capítulo será apresentada a sistemática de atuação utilizada para a 

implementação da metodologia da pesquisa-ação, com vistas a fornecer subsídios para o seu 

aperfeiçoamento, conforme apresentada na figura abaixo e que serão explicitadas a seguir:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 03 - Fluxo de desenvolvimento da metodologia proposta 
Fonte: Próprio Autor (2003) 
 

 

1. 
Regulamentação 

2. 
Definição dos 

Projetos 

3. 
Capacitação de 

RH 

4. 
Disseminação do 

Conhecimento

5. 
Desenvolviment
o dos Projetos

6. 
Estabelecimento 
de Laboratório 
de Referência 

7. 
Avaliação 



 

5.1 FASE 1 -  REGULAMENTAÇÃO 

 

5.1.1 Considerações gerais 

 

  OIML vem sinalizando, atualmente, a necessidade de adoção de requisitos relativos à 

garantia da qualidade, tais como declaração das incertezas de medição envolvidas nos ensaios, 

necessidade do estabelecimento de uma cadeia de rastreabilidade para os resultados das 

medições, programas de intercomparação laboratorial, entre outros, conforme abordagem 

apresentada no trabalho elaborado por seu consultor Knut Berkland “O Papel e as 

Responsabilidades da Organização Internacional de Metrologia Legal no Século 21”, assunto 

já abordado no Capítulo 2. 

 Segundo este contexto internacional e também, da mesma maneira, no âmbito da 

regulamentação brasileira, os RTM’s mais recentes já incorporam os novos requisitos. Tal 

fato pode ser constatado em documentos como a Portaria Conjunta ANP/Inmetro nº 001/2000, 

observando-se o subitem 5.8 o qual estabelece que os instrumentos de medição, as medidas 

materializadas e os sistemas de medição utilizados devem ser submetidos ao controle 

metrológico do Inmetro, quando houver, ou comprovar rastreabilidade aos padrões do 

Inmetro, já considerado no Capítulo 2, e Portaria Inmetro nº 064/2003 que especifica 

parâmetros tais como a incerteza expandida de medição.   

 Outro aspecto relevante corresponde às demandas do mercado atual que contempla 

instrumentos de medição em conformidade com aos requisitos mencionados. Tal fato torna 

imprescindível conhecer as condições infra-estruturais e a necessidade de procedimentos 

específicos para a realização de ensaios relativos aos serviços de controle metrológico dos 

instrumentos de medição e das mediadas materializadas de volume. 

Neste sentido, no Capítulo 4, foi apresentada a metodologia de atuação que teve como 

base análise do levantamento do estado da arte das medições de volume, e que direcionou as 

ações da Divisão de Regulamentação Técnica Metrológica – Dider, unidade responsável desta 

atividade, que iniciou os processos operacionais, visando disponibilizar os meios e reunir os 

elementos necessários para constituir e compor grupo de trabalho para tratar do assunto. 

 
 
 
 
 
 
 



 

5.1.2  Estruturação do grupo de trabalho 

 

Face à inexistência de Regulamento Técnico Metrológico relativo aos aspectos 

construtivos e requisitos metrológico essenciais para a caracterização e calibração de medidas 

materializadas utilizadas como padrão de volume, conforme evidenciado no Capítulo 4. 

Considerando as prescrições estabelecidas na legislação metrológica brasileira 

relativas ao processo específico de regulamentação metrológica: Elaboração de Projetos de 

Regulamentos Técnicos Metrológicos – NIE - DIMEL - 002; Instalação dos Grupos de 

Trabalho – NIE – DIMEL - 004; Regimento Interno dos Grupos de Trabalho – NIE – DIMEL 

– 003. 
E, ainda, dando prioridade àqueles fatores que mais podem influenciar na demanda de 

confiança nas atividades do controle metrológico que envolvem neste caso a grandeza 

volume, foi criado o Grupo de Trabalho – Medidas Materializadas de Volume – GT - MMV. 

Assim sendo, com o objetivo de propor a formação do GT, solicitou-se  aos órgãos da  

RBMLQ a indicação de técnicos para compor o referido grupo.  

Visando agilizar os trabalhos, solicitou-se também, o encaminhamento da 

documentação utilizada, a época, como referência, relativa aos procedimentos adotados para 

calibração das medidas materializadas, medidores e sistemas de medição e outros que 

julgassem necessários. 

Em função do retorno das solicitações efetuadas, optou-se pela formação do grupo por 

componentes daqueles órgãos que retornaram a consulta formulada e demonstraram, desta 

forma, evidência de executarem atividades na área de interesse, tomando-se como referencia a 

documentação apresentada. 

Assim, foi instituído o GT – Medidas Materializadas de Volume, através da Ordem de 

Serviço nº 006/DIMEL de 15 de abril de 2003, com a indicação do servidor Mauricio 

Evangelista da Silva como coordenador.  

É importante destacar que esta indicação possibilitou uma visão sistêmica e postura 

atuante, a partir da oportunidade do pesquisador, atuando, também como coordenador, 

participar de visitas técnicas, reuniões e eventos, permitindo perceber as dificuldades 

intrínsecas de implementação em áreas técnicas, administrativas, operacionais, entre outras.  

 

 

 

 



 

5.1.3   Material para análise prévia e avaliação durante as reuniões. 

 

Buscou-se adotar o procedimento de envio de material para leitura e para análise 

prévia, o que se tornou um aspecto importante para o bom desenvolvimento das atividades, 

principalmente em função do tempo disponível nos encontros, e por constituir o referencial 

teórico tomado como base para a elaboração dos procedimentos a serem estabelecidos, 

permitindo assim trocas de conhecimento nos intervalos dos encontros e realização de 

atividades específicas quando necessária. 

Da mesma forma, elaborar e programar realização de avaliação baseada nos requisitos 

5.4 e 5.9 estabelecidos na norma ISO/IEC 17025, com vista a garantia metrológica contínua, 

face aos serviços a serem executados. 

 

5.1.4   Documento de solicitação de disponibilidade dos técnicos 

 

As solicitações para participação das reuniões foram elaboradas pelo coordenador do 

GT e encaminhadas pelo gerente da Dider diretamente aos diretores técnicos dos órgãos da 

RBMLQ, estabelecendo criteriosamente os assuntos a serem abordado. 

Esta medida visou direcionar a participação dos técnicos indicados, considerando de 

fundamental importância para o desenvolvimento dos trabalhos.  

Apesar de todas as precauções mencionadas, ainda  assim, houve dificuldade de contar 

com a participação efetiva de todos os componentes do GT-MMV, uma vez que, alguns  se 

desligaram da instituição durante o desenvolvimento dos trabalhos, outros ficavam 

impossibilitados em função de outras atividades rotineiras ou eram substituídos por questões 

internas, fora do controle da coordenação. 

 
5.1.5  Encontros técnicos 

 

Após a conclusão da fase de estruturação do GT e a viabilização dos meios iniciais, a 

fase seguinte foi o agendamento de encontros e visitas técnicas para o desenvolvimento das 

atividades, voltadas à regulamentação, com as seguintes etapas a serem seguidas: 

1) Identificar as prioridades dos temas a serem discutidos no âmbito de atuação; 



 

2) Elaborar programa de trabalho de regulamentação, a partir da documentação 

levantada dentro do campo de atuação, segundo as diretrizes emanadas da 

Dider; 

3) Encaminhar relatório das atividades realizadas; 

4) Realizar pesquisa e estudos aos instrumentos de medição e as medidas 

materializadas de volume; 

                  5) Elaborar projetos de RTM e de NIE’s específicas; 

                  6) Desenvolver atividades práticas voltadas para avaliação dos procedimentos 

elaborados e das instalações visitadas; 

Visando garantir o desenvolvimento dos trabalhos, nos encontros com os técnicos 

envolvidos no projeto de regulamentação MMV, foram estabelecidas linhas de ação no 

sentido de que as atividades visassem cumprir os vários objetivos assim definidos: 

a. estimular um processo de elaboração conjunta de procedimentos normativos na 

área de medição de volume;  

b.  disponibilizar aos participantes meios para o desenvolvimento de atividades 

durante os encontros e no  ambiente de trabalho;  

c.  avaliar as condições disponíveis nos órgãos visitados;  

d.  divulgar os resultados parciais obtidos;  

e.  realizar as atividades práticas em conformidades com as normas elaboradas;. 

Buscou-se estabelecer que o objetivo principal  do GT-MMV era a garantia  

metrológica nas medição de volume a nível nacional, independente das diferentes condições 

técnicas,  operacionais e de infra-estrutura encontradas nas visitas realizadas por ocasião das 

realizações dos encontros. 

Desta forma, definiu-se que os encontro técnicos, nesta primeira face dos trabalhos 

seriam realizados nas unidades organizacionais dos componentes do GT-MMV, visando um 

melhor aproveitamento do tempo disponível em função dos objetivos pretendidos.  

Todo material gerado durante as reuniões era citado em ata e revisado pelo coordenado 

e secretário e posteriormente encaminhado aos componentes do GT, suas respectivas unidades 

gerenciais e à Dider. 

 No âmbito do GT-MM, foram realizadas 06 encontros, 07 visitas técnicas, diversas 

consultas a órgãos da RBMLQ, distribuidores de combustíveis e transportadores, que 

convergiram para a análise e interpretação dos dados obtidos durante os trabalhos realizados 

no transcorrer das atividades. 

 



 

Reunião Local Atividades 

 
1º 

Ipem – PR, Regional 
Maringá 

Avaliação conjunta do material encaminhado 
Início de elaboração de minuta de procedimento de 
calibração e verificação de MMV 
Calibração pelo método gravimétrico de MMV de 
500 L 

2º Ipem -  PR, Curitiba 

Avaliação conjunta do material encaminhado 
Início de elaboração de minuta de procedimento de 
calibração e verificação de MMV 
Calibração pelo método gravimétrico de MMV de 
500 L 

3º Ipem – PR, Regional 
Maringá 

Calibração do padrão itinerante de 500L utilizado na 
verificação de 6 conjuntos de MMV referentes aos 
estados do RS/SC/PR 
Avaliação dos resultados obtidos nas verificações e 
calibração 
Discussão quanto ao método mais confiável para 
determinação da massa específica da água utilizada 
nas calibrações (densímetro de vidro, densímetro 
eletrônico, tabela, picnômetro). 
Calibração de picnômetro de vidro, em conjunto com 
Ipem-SP/CETEC, com elaboração de minuta NIE 
sobre metodologia e cálculo de incerteza de medição. 

4º Ipem – SP – São Paulo 

Apresentação por parte do Ipem-SP das atividades 
desenvolvidas na área de volume, da infra-estrutura 
laboratorial existente e dos trabalhos recentemente 
executados. 
Discussão: RTM sobre medidas materializadas de 
volume em conformidade com a OIML R120 (texto 
base). 
Calibração de padrão de 5000L pelo método 
gravimétrico na regional Campinas. 
Calibração de padrão itinerante de 500 L pelo método 
volumétrico no Ipem-SP com objetivo de comparar 
resultados com os obtidos no laboratório do Ipem-PR, 
regional Maringá. 
Calibração de padrão de 50 L pelo método 
volumétrico a partir de um padrão de 5 L, calibrado 
pelo método gravimétrico, com o objetivo de avaliar 
resultados, visando consolidar procedimento. 
Calibração de padrão de 200 L pelo método 
gravimétrico – Ipem-SP, regional Campinas – e 
comparação com resultado de calibração pelo método 
volumétrico, visando consolidar procedimento. 

5º IBAMETRO – Simões 
Filhos - BA 

Apresentação por parte do Ipem-SP das atividades 
desenvolvidas na área de volume, da infra-estrutura 
laboratorial existente e dos trabalhos recentemente 
executados. 
Discussão: RTM sobre medidas materializadas de 
volume em conformidade com a OIML R120 (texto 



 

base). 
Calibração de padrão de 5000L pelo método 
gravimétrico na regional Campinas. 
Calibração de padrão itinerante de 500 L pelo método 
volumétrico no Ipem-SP com objetivo de comparar 
resultados com os obtidos no laboratório do Ipem-PR, 
regional Maringá. 
Calibração de padrão de 50 L pelo método 
volumétrico a partir de um padrão de 5 L, calibrado 
pelo método gravimétrico, com o objetivo de avaliar 
resultados, visando consolidar procedimento. 
Calibração de padrão de 200 L pelo método 
gravimétrico – Ipem-SP, regional Campinas – e 
comparação com resultado de calibração pelo método 
volumétrico, visando consolidar procedimento. 

6º Ipem – PR- Curitiba e 
Regional Cascavel 

Visita ao Posto VT de Cascavel e apresentação das 
particularidades construtivas 
Discussão da minuta de NIE sobre avaliação de 
Postos de VT com sistema dinâmico de medição. 

Quadro 18: Resumo das atividades desenvolvidas durante os encontros 
Fonte: Próprio Autor (2003) 

5.1.5.1- Primeiro encontro técnico do GT – MMV 

 

O primeiro encontro foi realizado no IPEM-PR, regional Maringá, considerando que  

esta unidade possuía em suas dependências a instalações laboratório de massa credenciado 

pela RBC. Fato este que possibilitava a adequação para a execução de calibrações pelo 

método gravimétrico e volumétrico por meio de conjunto de medidas materializadas de 

volume destinadas à verificação de veículos-tanque. 

 Durante os trabalhos foram analisados os documentos encaminhados em atendimento 

à solicitação direcionada à formação do GT-MMV, elaborada minuta de procedimento de 

calibração de MMV, e realizada, ainda de modo incipiente, uma calibração pelo método 

gravimétrico de uma medida padrão de 500 L, com o objetivo inicial de por em prática os 

procedimentos ora definidos. 

Verificou-se que apesar do laboratório reunir condições adequadas para determinação 

da massa de água medida, dentro das condições desejadas, para determinação do volume 

encontramos dificuldade na determinação da massa específica da água medida, em função dos 

meios disponíveis, ou seja, utilizamos o método de picnometria, entretanto, os instrumentos 

utilizados não garantiam os níveis de exatidão necessários para se obter a incerteza requeridas 

para calibração de um padrão.  



 

Desta forma, foi possível somente analisar os procedimentos, ficando para 2º encontro 

avaliação mais consistente dos métodos de determinação da massa específica da água.  

Na conclusão dos trabalhos, podemos destacar as seguintes ações e decisões 

relevantes: 

1. buscar subsídios para definição quanto ao método mais adequado para determinação 

da massa específica da água durante a realização das calibrações, tendo em vista as seguintes 

questões levantadas: 

a) densimetro de vidro – tensão superficial 

b) densímetro eletrônico – rastreabilidade 

c) tabela – volume de água destilada 

d) picnômetro – instrumento de pesagem adequado; 

e) terceiros – laboratório da RBC credenciados; 

2. definição pela realização de projeto voltado à avaliação dos postos de verificação de 

veículos-tanque, com as seguintes etapas iniciais: 

a) definição quanto ao padrão de volume ser utilizado nas calibrações dos padrões de 

trabalho; 

b) local e método de calibração a ser adotado 

c) equipe e logística para desenvolver e realizar as atividades 

d) elaboração e roteiro e cronograma 

3. levantamento das necessidades para estabelecer o laboratório da regional Maringá, 

do Ipem-PR, como piloto para o desenvolvimento dos trabalhos, tais como: 

 a) instrumentos de pesagem adequados para picnometria 

 b) medidas materializadas de volume padrão 

 c)  picnômetros compatíveis com a atividade 

4. estabelecer programa de intercomparação, inicialmente com o Ipem-SP, visando 

avaliar resultados de calibração pelo método volumétrico e gravimétrico; 

 5. assuntos a serem abordados no próximo encontro: 

a) discussão sobre a OIML R 119 – Tubos  Padrão; 

b) tratar os comentários relativos a OIML R 120 quanto calibrações /verificações 

c) avaliar a necessidade de formação de grupo específico  os trabalhos relativos a 

cálculo de incerteza de medição  

d) continuidade das atividades de elaboração dos procedimentos  de calibração pelo 

método gravimétrico. 

 



 

5.1.5.2 Segundo encontro técnico do GT – MMV 

 

O segundo encontro foi realizado na sede do Ipem – PR. 

Tendo em vista que um dos assuntos a serem tratados seria justamente a questão da 

avaliação dos postos de verificação de veículos-tanque, abordada no encontro anterior, 

participaram também, alguns diretores e técnicos e metrologistas envolvidos diretamente 

nesta atividade de campos.  

Neste encontro foi apresentado trabalho elaborado pelo Ipem-PR - Regional Maringá, 

relativo à calibração do padrão de 500 L, pelo método gravimétrico. Este trabalho visou 

contornar as dificuldades encontradas inicialmente para determinação da massa específica da 

água utilizada nos ensaios de calibração realizados durante o encontro anterior. 

Tendo o padrão definido, que a partir de então estamos designando de itinerante, 

iniciamos as atividades de intercomparação pelo posto de Curitiba, por ser oportuno e pela 

necessidade de se estar estabelecendo em conjunto o método e os procedimentos de calibração 

a serem  adotado. 

 Para manter a continuidade das atividades de intercomparação dos postos ficou 

estabelecido que nesta fase inicial seriam visitados os da Região Sul (Curitiba, Itajaí Canoas, 

Passo Fundo e Caxias do Sul), tendo em vista a infra-estrutura disponível  tais como: 

• Deslocamentos relativamente curtos entre os postos; 

•  Disponibilidade na região de viatura apropriada; 

•  Rodovias em bom estado de conservação; 

•  Concentração de postos que operam com sistema de medição estática (medidas 

materializas de volume); 

•  Proximidade com o laboratório utilizado para calibração. 

Antes da continuidade das verificações será realizada uma visita prévia, quando 

necessário, para avaliação das condições necessárias para a execução dos trabalhos. As visitas 

e execução das atividades serão efetuadas por integrantes do GT.  

Após discussões internas, ficou definida a formação de grupo de trabalho específico 

para análise e comentários do calculo de incerteza, com posterior repasse dos conceitos e 

critérios adotados. Devendo o grupo apresentar a conclusão ou o andamento dos estudos na 

próxima reunião Na oportunidade foi levantada questão relativa a condições da água utilizada 

nos serviços de verificação dos veículos – tanque, uma vez que seria a mesma a ser utilizada 

na calibração dos padrões de trabalho. O fato se deve, uma vez que os serviços prestados 



 

nestas áreas de atuação estão voltados na quase totalidade do caos a veículos destinados ao 

transporte e comercialização de produtos derivados de petróleo e álcool. 

As empresas transportadoras ou proprietários de veículos-tanque estão obrigados a 

apresentares os veículos limpos e desgaseificados para a realização dos serviços, conforme 

estabelecido em RTM específico, entretanto resíduos sempre se acumula nas paredes dos 

tanques, desta maneira, conseqüentemente a água utilizada vem a ser cominada, podendo 

alterar as características dos padrões. 

Para tratar o assunto, ficou estabelecido que seriam mantidos contatos com a Regional 

Cascavel do Ipem – PR, visando obter dados quanto ao projeto desenvolvido e que veio a 

atender as exigências técnicas ambientais  do Estado, quanto ao tratamento da água utilizada 

neste tipo de atividade, segundo informações prestadas durante o encontro. 

Abordou-se a inexistência de controle metrológico dos sistemas de medição em geral, 

utilizados em transações comerciais, inclusive os utilizados em abastecimentos de aeronaves e 

embarcações. Destacaram-se  questões relativas a novas fontes de arrecadação, e a 

necessidade do controle metrológico frente à responsabilidade envolvida nas medições. 

Com relação à pendência da reunião anterior referente à recomendação OIML-R119 – 

Tubos Padrão, foi proposto e aceito a criação de grupo específico para avaliação e estudo do 

assunto, devendo o material ser disponibilizado àqueles técnicos que já desenvolvem 

atividades na área ou se disponham a estudar o tema. 

 

5.1.5.3  Terceiro encontro técnico do GT – MMV 

 

O encontro foi novamente realizado no Ipem – PR regional Maringá, tendo em vista a 

necessidade de realização de avaliação do padrão itinerante após conclusão da primeira face 

das atividades de verificação dos postos da região sul. 

A reunião teve início com a proposta de simplificar a equação geral para cálculo do 

volume por processo gravimétrico, que após ponderações foram mantidas. 

Em seguida foi realizada a revalidação da calibração do padrão itinerentede 500 L, 

segundo critérios preestabelecidos, tendo os seguintes objetivos: 

a) Consolidar os procedimentos e critérios de calibração de modo a 

estabelecer um procedimento geral; 

b) Avaliar a permanência das características do padrão  após a realização das 

verificações em campo dos Estados da Região Sul. 



 

c) Definir o procedimento quanto à determinação da massa específica da 

água; 

d) Avaliar os procedimentos de avaliação dos serviços de verificação em 

campo de modo a identificar as fontes de incertezas inerentes ao processo 

volumétrico. 

e) Definir em função dos resultados alcançados a logística necessária para dar 

continuidade aos trabalhos nos demais estados. 

f) Ficou acertado que a próxima reunião seria realizada no Ipem – SP, que se 

comprometeu a enviar proposta de programação para o próximo encontro.  

 

5.1.5.4 Quarto encontro técnico do GT – MMV 

 

As atividades relativas ao quarto encontro do GT – MMV, foram realizadas na sede do  

Ipem-SP e na regional de Campinas. 

Para que seja possível conhecer as atividades, na área de interesse, do Ipem-SP, foi 

realizada apresentação quanto à atuação do referido órgão, no tocante a experiência e 

desenvolvimento técnico nas atividades correlatas a grandeza volume, bem como 

apresentação da estrutura disponível e as necessidades deste segmento. 

 Dando continuidade aos trabalhos para fundamentar as discussões sobre as 

NIE’s (Normas INMETRO Específicas) em elaboração, foram executadas algumas 

metodologias: 

- Calibração de medida materializada de volume nominal igual a 5 L, do tipo “a 

fornecer” pelo método gravimétrico; 

- Calibração de medida materializada de volume nominal igual a 50 L, do tipo “a 

conter” contra padrão de 5 L pelo método volumétrico; 

- Calibração de medida materializada de volume nominal igual a 200 L, do tipo “a 

conter” pelo método gravimétrico; 

- Calibração de medida materializada de volume nominal igual a 500 L, do tipo “a 

fornecer” contra padrão de 50 L pelo método volumétrico e 

- Calibração de medida materializada de volume nominal igual a 5000 L, do tipo “a 

conter” pelo método gravimétrico. 



 

Após a execução de tais metodologias foram concluídas as discussões sobre a 

minuta de Norma sobre calibração de medidas materializadas de volume e verificação 

de conjuntos e medidas materializadas utilizadas em postos de verificação. 

Realizou-se visita ao Posto VT Paulínia / NGMGV (Núcleo de Grandes Massas e 

Grandes Volumes) com a demonstração dos equipamentos e metodologia de verificação 

(medidor volumétrico, o qual é verificado com medida de 5000 L). 

Quanto à massa específica da água, ficou acordado que a massa específica da 

água deverá ter rastreabilidade comprovada para efeito das aplicações nos serviços de 

Metrologia Legal. 

Foi levantada a necessidade de se estruturar procedimento para calibração e utilização 

de medidores volumétricos utilizados em Postos de Verificação, prática esta que vem 

aumentando significativamente. 

  O Coordenador deste GT ficou incumbido de contatar o IBAMETRO no intuito de 

agendar a próxima reunião neste órgão, devido a sua localização geográfica favorecer o 

suporte às regiões Norte e Nordeste, por já possuir laboratório credenciado na RBC na área de 

massa e, fundamentalmente, por já prestar serviços na área de volume, a exemplo das 

calibrações de provers. 

A Reunião foi finalizada com a consolidação das alterações sugeridas nas 

NIE´s em elaboração e com a solicitação da colaboração dos presentes na avaliação 

dos documentos elaborados. 

 

5.1.5.5 - Quinto encontro técnico do GT – MMV 

 

Este encontro foi realizado no IBAMETRO – BA, na sede localizada em Simões 

Filho-BA. 

 Este encontro contou com a participação do Gerente da Divisão de Desenvolvimento e 

Regulamentação Metrológica da Dimel/Inmetro - Maurício Martinelli , o qual ressaltou a 

importância das atividades desenvolvidas no âmbito deste GT, bem como agradeceu ao 

Ibametro pela disponibilição dos recursos para realização desta V Reunião e ao Ipem-SP e 

Ipem-PR pelos esforços empenhados nas reuniões anteriores. 

 Dando prosseguimento aos trabalhos realizou-se uma apresentação, resumidamente, 

das etapas já concluídas em reuniões anteriores e a pauta de atuação deste encontro. 



 

 Analisou-se em seguida, os comentários enviados sobre as Normas para calibração e 

cálculo da incerteza de medição para medidas materializadas de volume pelo método 

gravimétrico, bem como para verificação das mesmas, ressaltando-se questões quanto à 

aplicabilidade. Ficando decidido que os itens relevantes serão incluídos na edição final das 

Normas.   

 Como atividade prática e com o intuito de consolidar as NIE´s citadas, efetuou-se 

calibração (metodologia gravimétrica) de medida materializada de volume  igual a 5 L, to tipo 

a fornecer, previamente calibrada pelo Ipem-SP. 

 Realizou-se ainda visita ao posto de verificação de veículos-tanque, sendo elaborada, 

após esta oportunidade, minuta de NIE para avaliação dos postos que utilizam medição 

dinâmica. 

  O grupo ressaltou a necessidade de intercomparação dos serviços realizados nos 

postos de verificação, o que poderia ser feito com um veículo adotado como padrão itinerante; 

sendo assim, ações no sentido de elaborar projeto a ser encaminhado para consideração do 

Diretor da Dimel deverão se apresentadas oportunamente. 

  Da mesma maneira, identificou-se a necessidade de se estabelecer diretrizes para 

avaliação do desempenho dos medidores utilizados nos posto que operam com sistema 

dinâmico de medição. 

 O aspecto da limpeza das medidas materializadas foi amplamente discutido, 

entendendo-se a necessidade de elaborar NIE que contemple o assunto. 

 Solicitou-se ainda, que fosse analisado o documento OIML R 120, para posteriores 

comentários. 

 Quanto à calibração de picnômetros de vidro, utilizado na determinação da massa 

específica da água, discutiu-se minuta de Norma, cujo resultado deverá ser submetido à 

análise do grupo para posteriores comentários. Além disso, sugeriu-se a execução (prática) da 

metodologia, repetidamente, no Ibametro e Ipem-PR, visando consolidar o procedimento. 

 Tendo em vista os aspectos levantados, o grupo julgou viável a realização da próxima 

reunião no Ipem-PR, objetivando: 

- Visitar o Posto de Verificação de Cascavel para conhecer a instalação hidráulica 

projetada em atendimento aos requisitos ambientais, conforme determinação do 

IAP – Instituto Ambiental do Paraná, além de conhecer sistema de medição 

baseado em medidor eletromagnético, digital; 

- Promover intercomparações (provavelmente entre SP e PR); 

- Consolidar NIE sobre postos com medição dinâmica; 



 

- Comentar o documento de referência OIML R 120, com vistas a estruturar 

regulamento; 

- Discutir NIE para limpeza de medidas materializadas de volume; 

- Avaliar procedimento para calibração e cálculo da incerteza pelo método 

volumétrico. 

 A reunião foi finalizada com o comprometimento de todos no que diz respeito a 

análise dos documentos a serem enviados e na preparação da próxima reunião. 

 

5.1.5.6  Sexto encontro técnico do GT – MMV 

 

Novamente realizado no Ipem – PR, sendo desta vez programada visita as instalações 

da regional Cascavel, de forma a possibilitar o grupo conhecer o sistema de reaproveitamento 

e tratamento das águas utilizada nas calibrações dos veículos tanque. 

 Dando início as atividades submeteram-se à discussão a minuta de NIE sobre 

avaliação de postos de verificação com sistema de medição dinâmico, sendo as decisões 

resultantes registradas para revisão do documento.  

 Tendo como objetivo uma avaliação mais detalhada sobre a adequação desta Norma 

em elaboração solicitou-se aos componentes do grupo, um “acompanhamento” dos postos aos 

quais a mesma se aplica, no que diz respeito aos requisitos a serem atendidos, inclusive com 

registro de temperatura. 

 Visitou-se o Posto de Verificação de Cascavel, onde foi apresentada a unidade de 

tratamento de água projetada em atendimento às especificações ambientais, segundo o IAP – 

Instituto Ambiental do Paraná, bem como o sistema de medição dinâmico utilizado nas 

verificações de veículos-tanque. 

 Quanto aos aspectos da limpeza das medidas materializadas levantado nas reuniões 

anteriores, apresentou-se para avaliação e posteriores comentários, o procedimento adotado na 

limpeza das medidas materializadas do Ibametro, por ocasião da última reunião. 

 O procedimento para calibração de picnômetros por metodologia gravimétrica foi 

executado para consolidar a NIE em elaboração, sendo, nesta oportunidade, avaliadas as 

fontes de incerteza envolvidas neste processo.  

 Em relação à determinação da massa específica da água, ficou acordado que a Dimel 

deverá interagir com o Lab. de Fluidos – Laflu/Dimci, com o objetivo de viabilizar a 

calibração dos densímetros eletrônicos da Dimel e do Ipem-SP, para que seja estabelecida a 

cadeia de rastreabilidade nestas medições. 



 

 O grupo solicitou que fosse elaborado um resumo das atividades já realizadas no 

âmbito deste GT. 

 Ficou acordado que a próxima reunião deverá ser realizada no Ipem-MG, devendo 

incluir os tópicos seguintes na pauta de atividades: 

- Apresentação dos relatórios de acompanhamento dos postos de verificação com 

sistema de medição dinâmico, seguindo orientações da minuta de NIE referente a 

este assunto; 

- Calibração de medida materializada de 20 L, do tipo a fornecer por método 

gravimétrico, conforme NIE-DIMEL-045 – Calibração de Medidas Materializadas 

de Volume pelo Método Gravimétrico; 

- Discussão de Norma para cálculo da incerteza de medição na calibração de 

picnômetro; 

- Apresentação de densímetro eletrônico; 

- Abordagem das diretrizes a serem adotadas pelo GT. 

 Finalizou-se, assim as atividades do GT – MMV no exercício de 2003, não tendo sido 

possível a realização acima  programada.   

 

5.1.6   Reuniões técnicas  

 

Para facilitar os trabalhos e buscando agilizar o desenvolvimento das atividades 

específicas foi estimulada a realização de reuniões entre os técnicos que atuavam em um 

mesmo segmento, como por exemplo, a relativa determinação de massa específica e calculo 

de incerteza de medição e calibração de tubos padrão. 

Cabe destacar que foi desenvolvido e/ou encontra-se em desenvolvimento no âmbito 

do que poderíamos assim chamar de Sub -grupo, todo o cálculo de incerteza de medição 

relativo aos diversos métodos e processos adotados nas calibrações. E aos procedimentos de 

calibração de tubos padrão, que são utilizados no controle das estações de medição das 

unidades das companhias  de exploração, refino, transporte e distribui petróleo e seus 

derivados.   

Nota-se, que na falta de regulamentação destas atividades, serviços vêm sendo 

prestados em conformidade com os procedimentos internos das empresas contratantes, os 

quais são analisados a luz das normas internacionais referente ao assunto, notadamente as 

emanadas pela ISO. 



 

Os serviços realizados têm como referência às prescrições técnicas metrológicas 

estabelecidas na R 119 da OIML, que se encontra em processo de estudos voltado a 

elaboração de regulamentação técnica nacional.   

Conforme vem sendo observado, essas atividades provocam deslocamentos de 

técnicos de um estado para o outro, uma vez que nem todos os órgãos da RBMLQ as 

realizam. 

Ocorre, também, em alguns caso, que na ausência de padrões adequados às 

capacidades solicitadas ou em função de dificuldade para deslocamento dos mesmos é feito 

uso daqueles pertencentes à própria contratante ou disponibilizados pelo órgão metrológico 

local. 

Tal fato, torna necessário observar a documentação referente à calibração, e quando 

for o caso, providenciar a realização da mesma.  

Desta forma, observa-se que  um sistema de metrologia legal assegurado por uma corrente 

inquebrável de medidas comparáveis é recomendável e se faz necessário para  garantir a 

qualidade requeridas das medições realizadas.  

Estas atividades tiveram como objetivo principal, reunir elementos necessários à 

elaboração de projetos específicos a serem desenvolvidos e aplicados no âmbito do GT, de 

maneira a implantar por intermédio deles a garantia metrológica requerida às mesmas.  

 

5.2   FASE 2 - DEFINIÇÃO DE  PROJETOS  

 
Para fins de análise e consolidação dos procedimentos ora elaborados, optou-se pelo 

desenvolvimento de projetos específicos que contemplassem tanto as necessidades de 

calibrações/verificação em laboratórios como as de campo. 

Essa distinção ajudou a identificar mais facilmente as fontes de incertezas em cada 

método de medição e quais as práticas necessárias de melhoria de processo que poderiam ser 

aplicadas.  

Assim, definiu-se que o primeiro projeto a ser desenvolvido/implementado seria o de 

avaliação dos postos de verificação de veículos tanque rodoviários utilizados no transporte e 

comercialização de combustíveis líquidos, uma vez que a RTM referente a esta medida 

materializada de volume encontrava-se em processo de revisão no sentido de estar aliada à 

recomendação R-80 da OIML, sobre o assunto.  

 Outro aspecto importante para escolha deste projeto foi o fato de possibilitar no seu 

desenvolvimento, a implantação de outras atividades práticas, tais como: 



 

• Calibração do padrão itinerante e do padrão de trabalho dos postos, segundo 

procedimentos estabelecidos nas NIE”s elaboradas no âmbito do GT ; 

•  Análise crítica dos resultados e das observações realizadas em campo; 

•  Maior facilidade de uniformizar e estabelecer padrões tendo em vista que os 

níveis de exigências e exatidão requerida não são tão críticos, nestas atividades. 

As atividades desenvolvidas, tanto internas como externamente, sempre contou com a 

participação de equipes formadas com componentes do GT, visando assim, garantir a 

confiabilidade requerida às medições, principalmente nesta fase inicial de avaliação de 

procedimentos.   

Buscou-se, também, evidenciar o nível adequado de conhecimento para o desempenho 

das atividades previstas nos projetos a serem desenvolvidos. Podendo-se, a partir de então, 

estabelecer programa de treinamento, no sentido de assegurar que as ações definidas nos 

projetos sejam realizadas de maneira padronizada, gerando um processo de melhoria contínua. 

  

5.3  FASE 3 - CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 

 

Inicialmente, levantou-se a competência técnica existente entre os componentes do 

GT-MMV, uma vez que, a partir da experiência técnica exigida às atividades a serem 

desenvolvidas, de maneira à assegurar que os procedimentos elaborados fossem realizados 

por técnicos nas suas áreas específicas e conseqüentemente de maneira correta. 

Como exemplo de atividade desenvolvida em conjunto relativas às práticas propostas 

no âmbito de GT - MMV, podemos cita a realização de ações voltadas à equacionar questões 

emanadas quanto a determinação da massa específica da água, identificadas no início dos 

trabalhos,  no procedimento de calibração pelo método gravimétrico. 

Com esta visão, foi realizada em conjunto com o Ipem-SP e em suas instalações, 

calibração de picnômetros de vidro com capacidade de 100 ml, em conformidade com minuta 

de NIE’s – Calibração de Picnômetros e Cálculo de Incerteza de Medição na Determinação da 

Água por Picnometria, visando orientação técnica e aprimoramento das citadas normas. 

No mesmo sentido, também foram realizadas atividades de calibração de MMV, pelo 

método gravimétrico e volumétrico, durante os encontros realizados. 

Tal atividade, teve ainda, o objetivo de avaliar procedimentos e identificar 

necessidades relativas a padrões a serem utilizados, uma vez que, em alguns casos se faz 

necessário a utilização dos meios disponíveis na unidade visitada e nas condições 

encontradas. 



 

Sendo assim, em função das especificidades deste tipo de serviços, direcionou-se  os 

treinamentos às condições encontradas, de maneira a suprir as carências, entretanto sem se 

desviar  fins  específicos para a realização das calibrações.  

 Outro assunto que foi bastante trabalho durante os encontros técnicos, referem-se as 

questões relacionadas a determinação das incertezas envolvidas nos processos de 

calibração/verificação.  

 Usualmente, os regulamentos técnicos metrológico só estabelecem critérios para 

verificação dos erros máximos admissíveis dos instrumentos verificados. Entretanto, como já 

mencionado nos Capítulos 2,4 e 5, os mais recentes RTM fazem exigências quanto à 

determinação de cálculo de incerteza de medição nos processo citados. 

 Buscou-se, assim, contemplar nas atividades praticas realizada durante os encontros, 

demonstrar, alem dos procedimentos de medição, os correspondentes cálculos de incertezas 

contemplados nas normas.    

 Faz-se necessário ainda, um trabalho de divulgação dos meios já disponíveis nessas 

novas áreas de atuação, tendo em vista que a partir de uma análise crítica do material gerado, 

por parte do segmento envolvido, será possível identificar mais facilmente as necessidades 

específicas de treinamento e direcionar ações da maneira a plena implementação dos serviços 

ofertados.   

 

5.4   FASE 4 - DISSEMINAÇÃO DO CONHECIMENTO  

 
Conforme mencionado, uma das preocupações desta pesquisa foi com o 

desenvolvimento de referências, métodos e procedimentos que possam ser utilizados para as 

ações necessárias à garantia metrológica nas atividades do controle metrológico dos 

instrumentos de medição por meio de medidas materializadas de volume utilizadas como 

padrão e para estabelecer um sistema de avaliação que seja capaz de avaliar e comprovar sua 

eficácia.  

Este contexto tem como foco principal a elaboração de documentos que irão se 

constituir a base legal para a implantação do controle metrológico pertinente. Sendo assim, foi 

identificado como prioridade a elaboração e edição de NIE’s de calibração de medidas 

materializadas de volume tanto pelo método volumétrico como gravimétrico, bem como 

calculo de incerteza na calibração. 

Cabe mencionar, que não foi priorizada a elaboração de RTM pertinente ao assunto, 

que é o procedimento recomendado, tendo em vista a possibilidade de utilização, na ausência 



 

de regulamentação nacional, as recomendações da OIML neste caso a R-120 – Medidas 

Materializada de Volume Padrão para Ensaio de Sistemas de Medição de Líquidos outros que 

a Água, de acordo com o estabelecido na Portaria Inmetro nº 83, de 01 de Junho de 1990, que, 

no seu artigo 3º, dispõe sobre instrumentos de medição e as medidas materializadas ainda não 

regulamentadas. 

 

TIPO TÍTULO SITUAÇÃO ATUAL 

NIE-DIMEL-

43 

Cálculo da Incerteza de Medição na Calibração de 

Medidas Materializadas de Volume pelo Método 

Gravimétrico 

Finalizado, em implantação 

NIE-DIMEL- 

044 

Verificação de Medidas Materializadas de Volume 

PELO Método Volumétrico 
Finalizado, em implantação 

NIE-DIMEL-

045 

Calibração de Medidas Materializadas de Volume pelo 

Método Gravimétrico 
Finalizado, em implantação 

FOR-

DIMEL012 

VERIFICAÇÃO DE MEDIDA MATERIALIZADA 

DE VOLUME 
Finalizado em Implantação 

FOR-

DIMEL013 

Registro de Medição de Medida Materializada de 

Volume 
Finalizado em Implantação 

NIE Calibração de Picnômetro Em análise 

NIE 
Cálculo da Incerteza de Medição na Calibração de 

Picnômetro 
Em análise 

NIE 
Avaliação de Postos de Verificação de Veículos-Tanque 

com Sistema de Medição Dinâmico 
Em análise 

NIE 
Determinação da Massa Específica da Água por 

Picnometria 
Em análise 

NIE Calibração de Provadores ( Tubo Padrão ) Em Elaboração 

RTM 
Medidas Materializadas de Volume (referência OIML 

R120) 
Em elaboração 

DOC Avaliação de Competência Técnica da RBMLQ Em Elaboração 

NIE 

Cálculo de Incerteza de Medição na Calibração de 

Medidas Materializadas de Volume pelo Método 

Volumétrico 

Assunto a ser abordado na VII 

Reunião 

NIE Calibração de Proveta 
Assunto a ser abordado na VIII 

Reunião 

NIE Cálculo da Incerteza de Medição na Calibração de Assunto a ser abordado na VIII 



 

Proveta Reunião 

NIE 
Cálculo da Incerteza de Medição na Calibração de 

Proveta 

Assunto a ser abordado na VIII 

Reunião 

RTM Provadores (referência OIML R119) 
Assunto a ser abordado na IX 

Reunião 

NIE 
Avaliação de Desempenho de Medidores Empregados 

em Postos de Verificação de Veículos-Tanque 

Assunto a ser abordado na VII 

Reunião 

Quadro 19: Resumo das Normas Elaboradas 
Fonte: Próprio Autor (2003) 
 
 Cabe ressaltar que as normas que se encontram finalizadas, já estão disponíveis no 

banco de dados do Inmetro, e podem ser acessadas através do endereço www.inmetro.gov.br. 

 E, seguindo os procedimentos regulamentares, os documentos que se encontram em 

processo de aprovação, foram encaminhadas a todos os órgãos da RBMLQ, para análise e 

sugestões para possíveis alterações e aprovação final. 

Com relação à  divulgação dos trabalhos em elaboração no âmbito do GT- MMV, cabe 

mencionar, que a  diretoria da Dimel  incluiu na programação do encontro técnico anual com 

a RBMLQ, apresentação de palestras com o  tema: Confiabilidade nas Medições de Volume, 

cujo roteiro incluía abordagem quanto aos  conceitos fundamentais da garantia metrológica e 

painéis demonstrativos dos resultados alcançados até aquele momento,  bem como os 

principais objetivos pretendidos. 

Outro aspecto, quanto a disseminação do conhecimento que podemos retratar, refere-

se a participação de técnicos do Inmetro em eventos, entre outros, METROLOGIA 2003 – 

Metrologia para a Vida, onde foram apresentados artigos referentes aos assuntos abordados 

nos projetos de dissertação do mestrado profissional referente o convênio UFF/INMETRO.  

Tal fato vem demonstrando a importância que o assunto requer, bem como o 

comprometimento da diretoria com as questões relacionadas a garantia de resultados de 

medição adequados nas atividades relatadas.  

 

5.5  FASE 5 - DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS 

 

5.5.1  Implantação de intercomparação na atividade de verificação de veículos-tanque 

rodoviários. 

 

1. Justificativa: A atividade de verificação de veículo tanque rodoviário é executada 

em todo território nacional através da Rede Brasileira de Metrologia Legal e Qualidade - 



 

RBMLQ. Para tanto, dispõe de uma infra-estrutura de 30 postos de verificação distribuídos 

entre 16 estados.  

 Considerando se tratar de uma de uma unidade móvel de medição com demanda de 

serviços entre estados, ora uma unidade pode ser calibrada em um posto ora em outro, 

inclusive de estados diferentes, além de estar sendo carregado em bases de distribuição de 

combustíveis distintas, as quais também estão referenciadas ao posto de verificação local, por 

meio da verificação de sua unidade padrão de trabalho (medida materializada de volume 

utilizada para calibração dos medidores utilizadas no carregamento dos veículos-tanque nas 

bases distribuidoras), na unidade mais próxima. 

Desta forma, diferenças significativas entre resultados de calibração dos padrões de 

volume e outros utilizados na execução das atividades, bem como procedimentos e 

metodologias empregadas podem vir a causar resultados diferentes, comprometendo a 

confiabilidade dos resultados das medições e, conseqüentemente, acarretando perdas e ganhos 

indevidos no sistema de comercialização e distribuição de combustíveis líquidos. 

 2. Objetivos a serem alcançados: O propósito pretendido com a implantação das 

atividades para o estabelecimento de uma cadeia de rastreabilidade, entre outros, é verificar a 

aplicabilidade dos Regulamentos e normas elaborados com o objetivo de estabelecer a 

comparabilidade e a uniformidade das medições executadas no controle metrológico 

realizados na verificação de veículos-tanque rodoviários e ferroviários.   

 Outros objetivos poderão ser alcançados, tendo em vista que refletirão também 

condições dos padrões empregados nas medições, tais como evidência e freqüência de 

calibração, estado de conservação, perícia e uso adequado, sinalizando assim, ações a serem 

implementadas para atuações pontuais e/ou abrangentes. 

 

3. Metodologia: 

I. Elaborar para encaminhamento relatório de avaliação das condições 

técnicas operacionais e de infra-estrutura dos postos da RBMLQ. 

II. Avaliar as informações obtidas através dos relatórios e propor ações 

preventivas/ corretivas, quando necessário, para viabilizar as atividades 

propostas. 

III.  Adquirir um padrão de referência com o objetivo de utiliza-lo como 

padrão itinerante de forma a atender as necessidades da RBMLQ, no 

tocante às calibrações dos padrões de trabalho, utilizados nas verificações 

dos veículos-tanque; 



 

IV. Realizar calibração do padrão definido como itinerante, em conformidade 

com as normas elaboradas no âmbito do GT-MMV; 

V. Definir e estabelecer critérios para realização das atividades principalmente 

quanto a definição do método de calibração ser adotado e da equipe de  

técnico par a execução; 

VI. Levantar custos, elaborar roteiro e cronograma das atividades para primeira 

fase de trabalho; 

VII.  Programar encontro visando avaliar os resultados obtidos, propor ações 

preventivas/corretivas e definir continuidade e freqüência da atividade.    

4. Resultados Esperados: O principal resultado esperado è a garantia metrológica dos 

resultados das medições realizadas através dos padrões de referência de  volume, utilizados 

nas atividades verificação de veículos-tanque, realizadas pela RBMLQ e, conseqüentemente 

gerar um sistema de medição no qual todos possam confiar. 

5. Conclusão: Os resultados deverão propiciar um sistema de medição que reflita a 

confiabilidade requerida, beneficiando, assim, todo o sistema de distribuição e 

comercialização de derivados de petróleo realizado por este tipo de transporte, bem como a 

credibilidade dos órgãos da RBMLQ executoras das atividades de verificação de VTR, 

repercutindo na imagem do Inmetro que é o órgão gestor na área de metrologia legal.    

 

5.5.1.1 Relatório das atividades realizadas durante o desenvolvimento do projeto 

 

Para o desenvolvimento do presente projeto foram necessários conhecer alguns 

aspectos considerados fundamentais para o inicio dos trabalhos, que a partir dos formulários 

elaborados e encaminhados a RBMLQ, possibilitou analise crítica das condições de medição 

disponível nos diversos postos de verificação. 

Com os subsídios obtidos quanto às condições instaladas, foi possível estabelecer os 

meios necessários à definição dos padrões a serem utilizados, bem como os demais 

equipamentos auxiliares. 

  Sendo assim, os trabalhos do GT MMV foram direcionados a elaboração de normas e 

procedimentos voltados a propiciar o suporte fundamental e necessário quanto aos aspectos 

técnico para a realização das atividades, resultando na elaboração e/ou  publicação das 

seguintes normas e formulários:  

• Calculo da Incerteza de Medição na Calibração de Medidas Materializadas de 

Volume pelo Método Gravimétrico – NIE-Dimel n° 043; 



 

• Verificação de Medida Materializada de Volume pelo Método Volumétrico – NIE-

Dimel n°044 de agosto de 2003; 

• Calibração de Medida Materializada de volume pelo Método Gravimétrico – NIE-

Dimel n° 045 de agosto de 2003; 

• Relatório de Verificação – FOR-Dimel-012 de setembro de 2003; 

• Registro de Medição de Medida Materializada de Volume – FOR-Dimel-013 de 

setembro de 2003; 

• Calculo de Incerteza de Medição na calibração de MMV pelo Método Volumétrico 

– Minuta; 

• Calibração de Picnômetro – Minuta; 

• Cálculo de Incerteza de Medição na Calibração de Picnômetro  -  Minuta; 

• Determinação da Massa Específica da Água por Picnometria – Minuta;  

• Cálculo da Determinação da Massa Especificada da Água por Picnometria – 

Minuta; 

Estas normas e formulários foram utilizados na a calibração do padrão de 500L, então 

definido como “padrão de referência itinerante”, como também ao desenvolvimento das 

atividades de verificação em campo. 

Foram tomadas como base para a elaboração e implantação dos documentos acima 

citados, as exigências contidas na recomendação R120 da OIML, quantos a requisito técnicos, 

construtivos e de calibração, buscou-se desta forma, obter resultados de medição que 

contemplassem as incertezas de medição esperada, permitindo também iniciar-se o estudo da 

mesma, com vistas a posterior elaboração de RTM, fornecendo assim o suporte técnico 

necessário a garantia metrológica. 

O projeto inicialmente foi previsto em duas fases, tendo sido realizada na primeira a 

verificação de 06 (seis) conjuntos de MMV, relativos aos estados do RS, SC e PR cujos 

resultados são apresentados no quadro 21. 

 

POSTOS DE VERIFICAÇÃO DE VEÍCULOS-TANQUE 

ESTADO CIDADE SERVIÇO MÉTODO 
MMV À 

FORNECER 

MMV À 

CONTER 

Amazonas Manaus VTR Dinâmico 1000 ---------- 

Pará Belém VTR Estático 1000 ---------- 

Ceará Fortaleza VTR/VTF Estático 1000 ---------- 

Maranhão São Luis VTR/VTF Dinâmico ---------- 5000 



 

Piauí Teresina VTR Estático 500 ---------- 

Paraíba João Pessoa VTR Estático 500 ---------- 

Pernambuco Recife VTR/VTF Estático 1000 ---------- 

Salvador VTR Est. / Din. 500 5000 

Itabuna VTR Estático 1000 ---------- Bahia 

Alagoinhas VTF Estático ---------- 5000 

Espírito Santo Vitória VTR Estático 1000 ---------- 

Contagem VTR Estático 1000 ---------- 

Uberlândia VTR/VTF Estático 1000 ---------- Minas Gerais 

Varginha VTR Estático 1000 ---------- 

Mato Grosso do 

Sul 
Campo Grande VTR Estático 500 

---------- 

Mato Grosso Cuiabá VTR Estático 500 ---------- 

Goiás Anápolis VTR Estático 1000 ---------- 

Rondônia Porto Velho VTR Estático 500 ---------- 

Rio de Janeiro D. Caxias VTR Dinâmico ---------- 5000 

Paulínia VTR Dinâmico ---------- 5000 

Paulínia VTF Dinâmico ---------- 5000 

Guarulhos VTR Dinâmico ---------- 5000 

Bauru VTR Dinâmico ---------- 5000 

São Paulo 

P. Prudente VTR Dinâmico ---------- 5000 

Curitiba VTR Din. / Est. 1000 5000 

Araucária VTR Estático 1000 ---------- 

Maringá VTF Dinâmico ---------- 5000 
Paraná 

Cascavel VTR Dinâmico ---------- 2000 

Santa Catarina Itajaí VTR Estático 1000 ---------- 

Canoas VTR Est. / Din 1000 ---------- 

Passo Fundo VTR Estático 1000 ---------- 

Caxias do Sul 

(Randon) 
VTR Estático 1000 ---------- 

Rio Grande do 

Sul 

Caxias do Sul 

(Guerra) 
VTR Estático 500 ---------- 

 
RESUMO 

ESTADO CIDADE VTR VTF VTR/VTF DINÂMICO ESTÁTICO 

20 31 26 03 04 13 23 

Quadro 20 – Postos de verificação de Veículos-Tanque 
Fonte: Inmetro/Dimel (2003) 
 



 

 A partir dos resultados obtidos e dos aspectos observados nesta face, que foram 

fundamentais para redefinir as ações seguintes à viabilização e prosseguimento das atividades, 

podendo-se destacar as seguintes: 

a) Ficou definido que nesta primeira etapa das atividades do projeto, que 

compreendeu a 1ª e 2ª fases, iríamos somente levantar e avaliar os fatores de 

correção a serem aplicados, quando necessário, ou seja, não seriam realizados 

ajustes; 

a) Opção por padrão construído em aço inox, mais adequados aos grandes 

deslocamentos a serem efetuados e em condições rodoviárias mais severas nesta 2º 

fase; 

b) Calibração do novo padrão itinerante, que foi realizado no laboratório de grandes 

massas da regional Maringá – Ipem-pr, utilizando-se o método gravimétrico; 

c) Calibração do padrão itinerante de 500 L pelo método volumétrico no Ipem-SP 

com objetivo de comparar resultados com os obtidos no laboratório do Ipem-PR, 

regional Maringá. 

d) Viabilização, junto à diretoria de metrologia legal, de veículo específico para 

adaptação e transporte adequado do padrão, o que possibilitou deslocamentos 

seguros pelos 21.000 km percorridos e realização das atividades nas mesmas 

condições de verificação metrológica dos veículos-tanque rodoviários. 

 Segue assim, nos quatros abaixo resultados de calibração e detalhes do veículo 

utilizado. 

 

Local 
Valor nominal 

( Litros ) 

Valor verdadeiro 

Convencional (L) 

Fator de 

conversão 

Posto de Aferição de Itajaí 
1000 

1000 

998,6 

998,47 

0,0014 

0,00153 

Posto de Aferição de Canoas 
1000 

1000 

997,95 

997,63 

0,00205 

0,00237 

Posto de Aferição  F. Randon 
1000 

1000 

1000,13 

999,77 

-0,00013 

0,00023 

Posto de Aferição  F. Randon 
500 

500 

499,72 

499,81 

0,00028 

0,00019 



 

Posto de Aferição F. Guerra 
1000 

1000 

998,94 

999,05 

0,00106 

0,00095 

Posto de Aferição de P. Fundo 
1000 

1000 

998,06 

997,65 

0,000194 

0,00235 
Quadro 21 – Resultado comparativos das calibrações - 1ª fase 
Fonte: Próprio Autor (2003) 

 

 Os dados referem-se ao serviço de verificação efetuado por meio do padrão itinerante, 

calibrado pelo método gravimétrico no Ipem – PR, regional Maringá. 

 

 

 

 

 

 

 
Figura n° 04  - Foto de conjunto de MMV e veículo adaptado para o transporte do padrão itinerante 
Fonte: Próprio Autor (2003) 

 

Podemos observar nas fotos acima detalhes de conjunto de MMV, utilizadas nas 

verificações de veículos-tanque pelo método volumétrico e do veículo adaptado para 

transporte do padrão itinerante. 

Nesta fase foram realizadas as verificações de 15 conjuntos de MMV, distribuídas por 

11 estados, conforme demonstrado no quadro a seguir. 

 

Local 
Valor nominal 

(litros) 

Valor verdadeiro 

convencional (L) 

Fator de 

conversão

Posto de Aferição de Fortaleza 1000 

1000 

997,896 

998,346 

0,002104 

0,001654 

Posto de Aferição de Teresina 500 

500 

449,186 

449,208 

0,050814 

0,050792 

Posto de Aferição de Belém  1000 

1000 

999,633 

999,490 

0,000367 

0,000510 

Posto de Aferição de Anápolis 1000 

1000 

999,054 

999,186 

0,000946 

0,000814 

 



 

Posto de Aferição de  Anápolis 1000 

1000 

999,452 

999,653 

0,000548 

0,000347 

Posto de Aferição de Cuiabá 1000 

1000 

999,121 

998,758 

0,000879 

0,001242 

Posto de Aferição de Porto Velho 500 

500 

499,883 

499,874 

0,000117 

0,000126 

Posto de Aferição de C. Grande 1000 

1000 

999,028 

999,282 

0,000972 

0,000718 

Posto de Aferição de Uberlândia 1000 

1000 

999,404 

1000,116 

0,000596 

-0,000116 

Posto de Aferição de Varginha 1000 

1000 

1000,466 

999,936 

-0,000466 

0,000064 

Posto de Aferição de Contagem 1000 

1000 

1000,178 

999,800 

-0,000178 

0,000200 

Posto de Aferição de Simões Filho 500 

500 

499,834 

499,934 

0,000166 

0,000066 

Posto de Aferição de João Pessoa 500 

500 

499,373 

499,357 

0,000627 

0,000643 

Posto de Aferição de Itabuna 1000 

1000 

998,506 

999,058 

0,001494 

0,000942 

Posto de Aferição de Maceió 1000 

1000 

998,5 

998,5 

0,001500 

0,001500 
Quadro 22: Resultado comparativo das calibrações - 2ª fase 
Fonte: Próprio Autor (2003) 
 

Nesta face foi utilizado como padrão capacidade de 500 L, construído em aço inox, 

calibrado pelo método gravimétrico no Ipem – PR, e pelo método volumétrico no Ipem – SP. 

Nota: Os resultados obtidos foram compatíveis. 

 Além dos resultados de medições efetuadas, constantes do quadro acima, foi possível 

observar o que se segue: 

a) Em alguns casos identificou-se, que em função de manutenções realizadas, 

principalmente aquelas relativas à substituição das válvulas de escoamento 

originais pelas disponíveis no mercado, ocasionou problemas relativos à retenção 

de produto e possivelmente alteração do volume da medida; 



 

b) Constatou-se ainda a necessidade de tratar os aspectos relativos a limpeza das 

medidas verificadas, uma vez que foi possível avaliar através dos resultados 

obtidos e de exame visual, que em função do processo de reutilização da água, 

ocorre formação de película residual nas paredes do padrão, as quais vêm a 

alterar as características metrológicas das mesmas em um determinado período 

de tempo; 

c) Em função do fato acima relatado, foi recomendado que se intensifique a 

inspeção visual quando da apresentação dos veículos para verificação; 

d) Outro indicativo refere-se aos sistemas atualmente utilizados para o tratamento 

da água, que não demonstram a eficiência requerida; 

e) Quanto ao desempenho dos técnicos envolvidos nas atividades de verificação, 

foi possível verificar ainda a necessidade de ministrar treinamento direcionado 

ao principio de medição, face às novas áreas de atuação, nas quais as questões 

relativas às incertezas dos resultados de medição são fundamentais para a 

garantia dos resultados apresentados; 

f) Com relação às condições infra-estruturais, foi possível verificar a necessidade 

de investimentos direcionados principalmente as questões de automação e 

manutenção dos equipamentos e padrões disponíveis, de forma a minimizar o 

tempo de realização dos serviços e garantir a continuidade dos resultados 

declarados.    

Nota: As observações registradas, referem-se ao estado de conservação, utilização  dos 

padrões de volume utilizados nos serviços de verificação de veículos-tanque e 

entrevistas técnicas relativas ao contexto atual da metrologia legal, frente as 

novas áreas de atuação, não tendo sido acompanhado, nesta fase, o desempenho 

dos técnicos na realização das atividades de verificação metrológica referente 

aos veículos-tanque propriamente ditas.  

g) Uma das necessidades identificada nos contatos com os técnicos das atividades 

de campo, refere-se a necessidade da declaração das incertezas dos resultados de 

medições realizadas quando prestados serviços fora da área de metrologia legal, 

na qual de acordo com a série de padrões ISO 9000 e ISSO/IEC 17025, são 

necessárias para a comprovação dos resultados dentro do sistema das unidades 

do SI; 

Nota: No sentido de atender a necessidade acima identificada, no último serviço 

realizado, Ipem – AL, já foi aplicado processo para determinação do cálculo de 



 

incerteza de medição, tendo como base procedimentos internos adotados pelo 

Ipem – SP. 

h) Com relação a serviços prestados, com emissão de certificados de calibração, 

verificou-se que os mesmos não apresentam formatação padronizada, desta 

forma deverá ser revista a NIE – 045, de maneira a estabelecer formulário,  que 

contemplam  todos os requisitos estabelecidos na ISO/IEC 17025.    

 

5.5.2   Projeto de implantação de intercomparação na atividade de verificação de veículos-

tanque 

 

 1 ) Justificativa 

 Considerando a necessidade de avaliação dos procedimentos e metodologias 

empregadas na execução das atividades de verificação dos veículos-tanque rodoviários, tendo 

em vista que diferenças entre resultados de verificação podem estar relacionados com o 

desempenho dos técnicos executores, este projeto se faz necessário para complementar o 

relativo a calibração dos padrões de trabalho utilizados na referida atividade.  

2 ) Objetivos a serem alcançados  

O propósito pretendido com a implantação da atividade de intercomparação, entre 

outros é verificar a aplicabilidade dos Regulamentos técnicos e normas de procedimentos 

estabelecidas para garantir o controle metrológico na execução das atividades de verificação 

de veículos-tanque. 

 Outros objetivos poderão ser alcançados, tendo em vista que refletirão também 

condições dos padrões utilizados nas medições, estado de conservação, perícia na utilização e 

uso adequado, sinalizando, assim ações a serem implementadas para atuações pontuais e/ou 

abrangente.   

3 ) Metodologia 

I) Avaliar os resultados obtidos na realização do projeto nº 01 – Estabelecimento de 

cadeia de rastreabilidade dos padrões de volume utilizados na verificação de 

veículos tanque rodoviários, com vistas a propor ações preventivas/corretivas. 

II) Desenvolver projeto de veículo-tanque rodoviário com as seguintes características: 

ser equipado com tanque de carga composto de dois compartimentos, que 

contemple as modalidades deste tipo de MMV regulamentadas, para ser utilizado 

como instrumento de avaliação; do desempenho dos técnicos da RBMLQ,;  dispor 

de espaço adequado e seguro para fixação de dois padrões de volume do tipo à 



 

conter, sendo um de 500L e outro de 1000L, e para um padrão   do tipo à fornecer 

com capacidade de 500L, 

III) Desenvolver procedimentos para avaliação de desempenho dos técnicos da 

RBMLQ no que se refere a execução das atividade de verificação de VTR. 

IV) Estabelecer procedimentos operacionais para utilização dos padrões de volume 

transportados, e a serem empregados nas calibrações dos padrões de trabalho 

existentes. 

V) Elaborar modelo de relatório de acompanhamento, que contemple elementos 

facilitadores na identificação das necessidades técnicas/operacionais. 

VI) Definir posto de verificação a ser utilizado para determinação do volume dos 

compartimentos do tanque e suas  características metrológicas.          

VII) O veículo deverá ser apresentado para as atividades proposta com as 

características de uma primeira verificação, ou seja, constando na documentação 

somente informações referentes ao projeto de fabricação fornecido pelo fabricante 

através da nota fiscal e placa de identificação. 

VIII)  Realizar análise crítica por meio de comparação dos resultados obtidos com 

aqueles levantados em posto de referência. 

I X)  Em função dos resultados obtidos propor ações preventivas/corretivas e definir 

freqüência da atividade. 

  

 4) Resultados Esperados 

O principal resultado esperado é garantir a confiabilidade metrológica dos resultados 

das medições na atividade de verificação de veículos-tanque rodoviári9os realizadas pela 

RBMLQ. 

 5) Conclusão 

Os resultados a serem obtidos irão propiciar a avaliação do desempenho da RBMLQ, 

neste campo de medição, proporcionando assim o direcionamento de ações relativas à 

calibração dos padrões, necessidade de revisão de regulamento técnico e normas de 

procedimentos, treinamento e investimentos em infra-estrutura, permitindo desta forma  

controle dos elementos relativos a garantia da confiabilidade metrológica.  

 

 

 

 



 

5.5.3 Projeto de desenvolvimento padrão de volume 

 

Visando desenvolver projetos de construção de medidas materializadas de volume a 

ser pregada como padrão de referência, e para definir métodos e procedimentos de calibração, 

visando o estabelecimento de cadeia de rastreabilidade na área de medição volume, solicitou-

se à técnicos de Dimel análise sobre artigo técnico Metrologia 2002, 39, 91-95, Comparação 

Internacional de Medição de Volume Padrão de 50 L assunto do qual segue comentários: 

 Devido ao projeto da Dimel de implantação de um laboratório para calibração de 

medidas materializadas de volume utilizando método gravimétrico, o presente artigo é de 

grande importância, pois apresenta uma série de informações que podem ser utilizadas como 

parâmetros para a implantação do laboratório na Dimel. 

 O artigo trata de uma comparação internacional de uma medida de capacidade de 50 l 

entre os seguintes laboratórios: CENAM (México); PTB (Alemanha);  NIST (EUA) e MC 

(Canadá). Por se tratar de laboratórios pertencentes a renomados Institutos de Metrologia que 

possuem instalações e mão-de-obra reconhecidamente qualificadas, podemos avaliar os 

procedimentos e os resultados obtidos e utilizá-los como parâmetros, adequando-os conforme 

as necessidades de nosso projeto. 

O ponto de partida para a utilização desse artigo como referência é que todos os 

laboratórios utilizaram métodos gravimétricos para a determinação do volume, entretanto, 

com algumas diferenças operacionais.  

O método utilizado pelo CENAM e pelo NIST é o que parece mais adequado ao 

laboratório do Inmetro, pois este método utiliza balanças eletrônicas de plataforma (que o 

Inmetro já possui), o que permite que a medição seja feita utilizando o procedimento de 

substituição dupla, ou seja, do ponto de vista operacional é o que melhor se adapta às 

necessidades e à infra-estrutura já disponível no Inmetro a ser calibrada. 

 Quanto aos resultados, pode-se concluir que apesar da utilização de três métodos 

diferentes, os valores obtidos apresentam um grau de concordância muito bom, já que a 

diferença entre o maior e o menor valor registrado foi de 0,0098%. Sendo assim podemos 

considerar que os três métodos poderiam ser utilizados como parâmetro. 

 Também, podem servir como referência os detalhes construtivos da medida 

materializada ensaiada.  



 

 
Figura 05: Detalhes construtivos do padrão utilizado nos ensaios de calibração referente ao artigo. 
Fonte: Próprio Autor (2003) 
 
 

 
Figura 06: Detalhes construtivos do padrão utilizado atualmente pela Dimel/RBMLQ 
Fonte: Próprio Autor (2003) 
 

Podemos observar, entre outros detalhes, que a região destinada à materialização da 

capacidade, parte superior da medida, apresenta detalhes construtivos bem diferentes do 

padrão utilizado como referencia do artigo. 

A região acima citada é a que caracteriza a sensibilidade da medida, que no caso é 

resposta da medição da medida materializada dividida pela correspondente variação de 

estímulo, ou seja, é a região fundamental para determinação da incerteza de medição da 

medida, desta forma, fator fundamental a ser considerado no desenvolvimento dos projetos. 



 

Ao longo deste Capítulo, procuro-se descrever o desenvolvimento dos trabalhos 

enfocando os aspectos técnicos, administrativos e gerenciais, envolvidos em um processo de 

regulamentação metrológica, que nesse particular buscou-se com a realização de atividades 

práticas, o acompanhamento do processo de implementação de ações voltadas á garantia 

metrológica que se constitui elemento fundamental para o estabelecimento e comprovação da 

confiabilidade metrológica.  

 

5.6 FASE 6 - ESTABELECIMENTO DO LABORATÓRIO DE REFERÊNCIA 

 

As atividades desenvolvidas no âmbito do GT – MMV geraram grande expectativa 

junto aos técnicos da RBMLQ envolvidos na medição de volume, uma vez que veio a levantar 

questões fundamentais para garantia metrologia nesta grandeza. 

Um dos motivos diz respeito à elaboração de projetos de RTM e normas de 

procedimentos para calibração/verificação de medidas materializadas de volume, que 

viabiliza o estabelecimento do controle metrológico dos mais recentes instrumentos e sistemas 

de medição regulamentos pelo Inmetro na área de medição de petróleo e gás (Portaria 

Conjunta ANP/Inmetro 001/2000). 

É importante ressaltar que alguns órgãos da RBMLQ já vêm realizando atividades 

nestas áreas, entretanto carecem de respaldo por parte do Inmetro no sentido de comprovarem 

os requisitos da metrológica requeridos, principalmente quanto a rastreabilidade e declaração 

da incerteza da medição. 

Tal fato se deve, principalmente da falta de laboratórios com os quais se possa 

estabelecer programas de intercomparação laboratorial, que é uma ferramenta necessária para 

verificar a competência do órgão para a realização de tais atividades. 

Neste sentido, busca-se estabelecer nas instalações disponíveis na Dimel, laboratório 

de referencia voltado a suprir a necessidade da RBMLQ, no tocante a calibrações de seus 

padrões de referencia e para o estabelecimento de uma rede que possa prover a rastreabilidade 

requerida as atividades de metrologia legal, e propiciar o estabelecimento de programas de 

intercomparações laboratoriais. 

 Podemos citar como ações já desenvolvidas neste sentido as que se seguem: 

• Elaboração de documentação base para realização dos serviços 

• Identificação dos órgãos da RBMLQ com os quais possam se desenvolvidas 

parcerias voltadas a intercomparação laboratorial 



 

• Identificação dos serviços disponibilizados pelos laboratórios credenciados na 

RBC, nas áreas definidas como auxiliares nas medições de volume 

• Análise crítica quanto aos métodos empregados em órgãos congêneres ao Inmetro, 

de forma a identificar o que melhor se adapta às necessidades e à infra-estrutura já 

disponível na Dimel 

• Calibração dos padrões disponíveis, pelo Inmetro ou RBC, conforme a 

necessidade identificada. 

Desta maneira, a Dimel está em fase de estruturação para atender a este segmento. 

Todavia não se pode desviar das exigências estabelecidas quanto à avaliação da competência 

técnica de laboratórios. 

  

5.7 FASE 7 - AVALIAÇÃO 

 

 Com o objetivo de estabelecer o procedimento e critérios sobre a sistemática de 

avaliação da competência técnica, dos órgãos da RBMLQ, para a execução das atividades na 

área de volume, considerando as documentações geradas no âmbito do GT – MMV, foi criado 

grupo de trabalho com técnicos da Dimel e do Ipem – SP. 

 Este grupo de trabalho desenvolveu ações a partir dos aspectos fundamentais descritos 

no desenvolvimento da pesquisa, e baseando-se principalmente nos procedimentos e critérios 

estabelecidos na NBR ISO/IEC 17025: 200 Requisitos Gerais para competência de órgãos de 

ensaios e calibração, que abordam entre outros os seguintes tópicos: 

 1) Objetivo: Estabelecer o procedimento e critérios sobre a sistemática de avaliação da 

competência técnica, dos órgãos da RBMLQ, para a execução das atividades na área de 

volume, relativas ao controle metrológico das medidas materializadas de volume utilizadas 

como padrão de referência e trabalho.  

 2) Considerações Gerais: A avaliação de competência é direcionada a todos os órgãos 

da RBMLQ, que desejarem realizar serviços de calibração/verificação de MMV, de 

referencia. 

 A aprovação da competência será concedida para execução de atividades metrológicas 

nas próprias instalações, nas instalações de fabricantes, concessionárias e/ou em campo, para 

um determinado escopo, incluindo faixas e melhores capacidades de medição, quando viável. 

 3) Intercomparações: A realização de intercomparações é uma ferramenta utilizada 

para verificar a competência dos órgãos da RBMLQ para realizar as calibrações e/ou 

verificações para os quais está postulando o reconhecimento. 



 

 4) Auditorias: A auditoria de medição é realizada com o objetivo de confirmar a 

competência do órgão para realizar os serviços para os quais postula o reconhecimento, sendo 

verificado se: 

a) Os resultados obtidos pelo órgão, incluindo a incerteza de medição, são 

compatíveis com o valor verdadeiro convencional atribuído ao padrão 

itinerante; 

b) As incertezas obtidas são compatíveis com a melhor capacidade de medição 

informada pelo órgão; 

c) Os registros e os certificados emitidos pelo órgão atendem aos requisitos do 

reconhecimento; 

d) O órgão manuseia corretamente o padrão itinerante. 

 5) Avaliação Inicial: A avaliação inicial consiste de uma visita da equipe de 

avaliadores às instalações do órgão com o objetivo de verificar, pôr meio de evidencias 

objetivas, entre outros: 

a) Os procedimentos e os registros referentes aos requisitos do sistema da 

qualidade pertinente; 

b) Equipamentos, documentos de operação, quando aplicáveis, programa de 

calibração, registros, manutenção e “status” de calibração; 

c) As instalações e as condições ambientais do local de execução do serviço, sua 

adequação de verificação e/ou calibração constantes do escopo do 

reconhecimento; 

d)  Competência da equipe técnica e a implementação dos procedimentos 

técnicos, acompanhando verificações e/ou calibrações, examinando a 

documentação e auditando o pessoal; 

e) Competência do(s) signatários(s) autorizado(s) responsável(s) por aprovar o 

conteúdo técnico dos certificados/relatórios; 

f) Resultados de medições, comparando resultados apresentados nos 

certificados/relatórios com o registro das medições e dados do controle da 

qualidade do órgão; 

g) Capacidade do órgão para realizar medições rastreáveis à padrões nacionais  e 

de acordo com a sua melhor capacidade de medição. 

 6) Decisão sobre a Aprovação da Avaliação da Competência Técnica: A decisão sobre 

a concessão do reconhecimento é feita pelo Diretor de Metrologia Legal, com base nas 

recomendações da equipe avaliadora, evidenciando o escopo do reconhecimento.   



 

 7) Manutenção do Reconhecimento: Com o objetivo de verificar se órgão continua 

atendendo aos requisitos e aos regulamentos do reconhecimento, são realizadas supervisões e 

reavaliações segundo procedimentos similares ao da avaliação inicial, além de auditorias de 

medição. A supervisão é realizada anualmente, contando a partir da data da avaliação inicial. 

 8) Extensão e/ou atualização do escopo do Reconhecimento: O órgão pode solicitar 

extensão do seu reconhecimento quando desejar alterar o seu escopo de reconhecimento para; 

                  a)incluir serviços de calibração/verificação no escopo já reconhecido; 

            b)incluir serviços de calibração/verificação realizados em campo; 

            c)ampliar e/ou alterar as faixas dos serviços já reconhecidos; 

                 d)aprimorar a melhor capacidade de medição dos serviços de calibração já 

reconhecida. 

 9) Considerações Finais: Durante o reconhecimento, o órgão deve cumprir 

continuamente os requisitos do reconhecimento. O não cumprimento destes requisitos pode 

acarretar em suspensão, parcial ou total, redução ou cancelamento do reconhecimento. Alem 

disso, o reconhecimento pode ser suspenso, cancelado ou ter seu escopo reduzido por 

solicitação do próprio órgão.   

A metodologia de atuação desenvolvida, buscou sinalizar à diretoria de metrologia 

legal a estabelecer e disponibilizar os meios necessários à comprovação da garantia 

metrológica requerida às atividades realizadas pela RBMLQ. 

No caso estudado, as garantias são referente aos resultados das medições obtidas na 

execução das atividades de metrologia legal, relativas ao controle metrológico das medidas 

materializadas de volume e dos métodos utilizados em calibrações/verificações destas.  
Como foi possível observar, no desenvolvimento dos projetos propostos, as bases 

técnicas foram estabelecidas através da elaboração das documentações pertinentes. 

Entretanto, ao serem colocadas em praticas surgiram algumas necessidades não 

cobertas e/ou que não foram suficientes para assegurarem os níveis de exigências requeridos, 

sendo assim, o estabelecimento de programa de avaliação da competência Técnica da 

RBMLQ está direcionado a implementar um processo de melhoria contínua, após a adequação 

dos órgãos às diretrizes estabelecidas acima citadas. 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

5 - APLICAÇÃO DA METODOLOGIA DESENVOLVIDA NA PESQUISA  

 
 Neste capítulo será apresentada a sistemática de atuação utilizada para a 

implementação da metodologia da pesquisa-ação, com vistas a fornecer subsídios para o seu 

aperfeiçoamento, conforme apresentada na figura abaixo e que serão explicitadas a seguir:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 03 - Fluxo de desenvolvimento da metodologia proposta 
Fonte: Próprio Autor (2003) 
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5.2 FASE 1 -  REGULAMENTAÇÃO 

 

5.2.1 Considerações gerais 

 

  OIML vem sinalizando, atualmente, a necessidade de adoção de requisitos relativos à 

garantia da qualidade, tais como declaração das incertezas de medição envolvidas nos ensaios, 

necessidade do estabelecimento de uma cadeia de rastreabilidade para os resultados das 

medições, programas de intercomparação laboratorial, entre outros, conforme abordagem 

apresentada no trabalho elaborado por seu consultor Knut Berkland “O Papel e as 

Responsabilidades da Organização Internacional de Metrologia Legal no Século 21”, assunto 

já abordado no Capítulo 2. 

 Segundo este contexto internacional e também, da mesma maneira, no âmbito da 

regulamentação brasileira, os RTM’s mais recentes já incorporam os novos requisitos. Tal 

fato pode ser constatado em documentos como a Portaria Conjunta ANP/Inmetro nº 001/2000, 

observando-se o subitem 5.8 o qual estabelece que os instrumentos de medição, as medidas 

materializadas e os sistemas de medição utilizados devem ser submetidos ao controle 

metrológico do Inmetro, quando houver, ou comprovar rastreabilidade aos padrões do 

Inmetro, já considerado no Capítulo 2, e Portaria Inmetro nº 064/2003 que especifica 

parâmetros tais como a incerteza expandida de medição.   

 Outro aspecto relevante corresponde às demandas do mercado atual que contempla 

instrumentos de medição em conformidade com aos requisitos mencionados. Tal fato torna 

imprescindível conhecer as condições infra-estruturais e a necessidade de procedimentos 

específicos para a realização de ensaios relativos aos serviços de controle metrológico dos 

instrumentos de medição e das mediadas materializadas de volume. 

Neste sentido, no Capítulo 4, foi apresentada a metodologia de atuação que teve como 

base análise do levantamento do estado da arte das medições de volume, e que direcionou as 

ações da Divisão de Regulamentação Técnica Metrológica – Dider, unidade responsável desta 

atividade, que iniciou os processos operacionais, visando disponibilizar os meios e reunir os 

elementos necessários para constituir e compor grupo de trabalho para tratar do assunto. 

 
 
 
 
 
 
 



 

5.1.2  Estruturação do grupo de trabalho 

 

Face à inexistência de Regulamento Técnico Metrológico relativo aos aspectos 

construtivos e requisitos metrológico essenciais para a caracterização e calibração de medidas 

materializadas utilizadas como padrão de volume, conforme evidenciado no Capítulo 4. 

Considerando as prescrições estabelecidas na legislação metrológica brasileira 

relativas ao processo específico de regulamentação metrológica: Elaboração de Projetos de 

Regulamentos Técnicos Metrológicos – NIE - DIMEL - 002; Instalação dos Grupos de 

Trabalho – NIE – DIMEL - 004; Regimento Interno dos Grupos de Trabalho – NIE – DIMEL 

– 003. 
E, ainda, dando prioridade àqueles fatores que mais podem influenciar na demanda de 

confiança nas atividades do controle metrológico que envolvem neste caso a grandeza 

volume, foi criado o Grupo de Trabalho – Medidas Materializadas de Volume – GT - MMV. 

Assim sendo, com o objetivo de propor a formação do GT, solicitou-se  aos órgãos da  

RBMLQ a indicação de técnicos para compor o referido grupo.  

Visando agilizar os trabalhos, solicitou-se também, o encaminhamento da 

documentação utilizada, a época, como referência, relativa aos procedimentos adotados para 

calibração das medidas materializadas, medidores e sistemas de medição e outros que 

julgassem necessários. 

Em função do retorno das solicitações efetuadas, optou-se pela formação do grupo por 

componentes daqueles órgãos que retornaram a consulta formulada e demonstraram, desta 

forma, evidência de executarem atividades na área de interesse, tomando-se como referencia a 

documentação apresentada. 

Assim, foi instituído o GT – Medidas Materializadas de Volume, através da Ordem de 

Serviço nº 006/DIMEL de 15 de abril de 2003, com a indicação do servidor Mauricio 

Evangelista da Silva como coordenador.  

É importante destacar que esta indicação possibilitou uma visão sistêmica e postura 

atuante, a partir da oportunidade do pesquisador, atuando, também como coordenador, 

participar de visitas técnicas, reuniões e eventos, permitindo perceber as dificuldades 

intrínsecas de implementação em áreas técnicas, administrativas, operacionais, entre outras.  

 

 

 

 



 

5.1.3   Material para análise prévia e avaliação durante as reuniões. 

 

Buscou-se adotar o procedimento de envio de material para leitura e para análise 

prévia, o que se tornou um aspecto importante para o bom desenvolvimento das atividades, 

principalmente em função do tempo disponível nos encontros, e por constituir o referencial 

teórico tomado como base para a elaboração dos procedimentos a serem estabelecidos, 

permitindo assim trocas de conhecimento nos intervalos dos encontros e realização de 

atividades específicas quando necessária. 

Da mesma forma, elaborar e programar realização de avaliação baseada nos requisitos 

5.4 e 5.9 estabelecidos na norma ISO/IEC 17025, com vista a garantia metrológica contínua, 

face aos serviços a serem executados. 

 

5.1.4   Documento de solicitação de disponibilidade dos técnicos 

 

As solicitações para participação das reuniões foram elaboradas pelo coordenador do 

GT e encaminhadas pelo gerente da Dider diretamente aos diretores técnicos dos órgãos da 

RBMLQ, estabelecendo criteriosamente os assuntos a serem abordado. 

Esta medida visou direcionar a participação dos técnicos indicados, considerando de 

fundamental importância para o desenvolvimento dos trabalhos.  

Apesar de todas as precauções mencionadas, ainda  assim, houve dificuldade de contar 

com a participação efetiva de todos os componentes do GT-MMV, uma vez que, alguns  se 

desligaram da instituição durante o desenvolvimento dos trabalhos, outros ficavam 

impossibilitados em função de outras atividades rotineiras ou eram substituídos por questões 

internas, fora do controle da coordenação. 

 
5.1.5  Encontros técnicos 

 

Após a conclusão da fase de estruturação do GT e a viabilização dos meios iniciais, a 

fase seguinte foi o agendamento de encontros e visitas técnicas para o desenvolvimento das 

atividades, voltadas à regulamentação, com as seguintes etapas a serem seguidas: 

5) Identificar as prioridades dos temas a serem discutidos no âmbito de atuação; 



 

6) Elaborar programa de trabalho de regulamentação, a partir da documentação 

levantada dentro do campo de atuação, segundo as diretrizes emanadas da 

Dider; 

7) Encaminhar relatório das atividades realizadas; 

8) Realizar pesquisa e estudos aos instrumentos de medição e as medidas 

materializadas de volume; 

                  5) Elaborar projetos de RTM e de NIE’s específicas; 

                  6) Desenvolver atividades práticas voltadas para avaliação dos procedimentos 

elaborados e das instalações visitadas; 

Visando garantir o desenvolvimento dos trabalhos, nos encontros com os técnicos 

envolvidos no projeto de regulamentação MMV, foram estabelecidas linhas de ação no 

sentido de que as atividades visassem cumprir os vários objetivos assim definidos: 

f. estimular um processo de elaboração conjunta de procedimentos normativos na 

área de medição de volume;  

g.  disponibilizar aos participantes meios para o desenvolvimento de atividades 

durante os encontros e no  ambiente de trabalho;  

h.  avaliar as condições disponíveis nos órgãos visitados;  

i.  divulgar os resultados parciais obtidos;  

j.  realizar as atividades práticas em conformidades com as normas elaboradas;. 

Buscou-se estabelecer que o objetivo principal  do GT-MMV era a garantia  

metrológica nas medição de volume a nível nacional, independente das diferentes condições 

técnicas,  operacionais e de infra-estrutura encontradas nas visitas realizadas por ocasião das 

realizações dos encontros. 

Desta forma, definiu-se que os encontro técnicos, nesta primeira face dos trabalhos 

seriam realizados nas unidades organizacionais dos componentes do GT-MMV, visando um 

melhor aproveitamento do tempo disponível em função dos objetivos pretendidos.  

Todo material gerado durante as reuniões era citado em ata e revisado pelo coordenado 

e secretário e posteriormente encaminhado aos componentes do GT, suas respectivas unidades 

gerenciais e à Dider. 

 No âmbito do GT-MM, foram realizadas 06 encontros, 07 visitas técnicas, diversas 

consultas a órgãos da RBMLQ, distribuidores de combustíveis e transportadores, que 

convergiram para a análise e interpretação dos dados obtidos durante os trabalhos realizados 

no transcorrer das atividades. 

 



 

Reunião Local Atividades 

 
1º 

Ipem – PR, Regional 
Maringá 

Avaliação conjunta do material encaminhado 
Início de elaboração de minuta de procedimento de 
calibração e verificação de MMV 
Calibração pelo método gravimétrico de MMV de 
500 L 

2º Ipem -  PR, Curitiba 

Avaliação conjunta do material encaminhado 
Início de elaboração de minuta de procedimento de 
calibração e verificação de MMV 
Calibração pelo método gravimétrico de MMV de 
500 L 

3º Ipem – PR, Regional 
Maringá 

Calibração do padrão itinerante de 500L utilizado na 
verificação de 6 conjuntos de MMV referentes aos 
estados do RS/SC/PR 
Avaliação dos resultados obtidos nas verificações e 
calibração 
Discussão quanto ao método mais confiável para 
determinação da massa específica da água utilizada 
nas calibrações (densímetro de vidro, densímetro 
eletrônico, tabela, picnômetro). 
Calibração de picnômetro de vidro, em conjunto com 
Ipem-SP/CETEC, com elaboração de minuta NIE 
sobre metodologia e cálculo de incerteza de medição. 

4º Ipem – SP – São Paulo 

Apresentação por parte do Ipem-SP das atividades 
desenvolvidas na área de volume, da infra-estrutura 
laboratorial existente e dos trabalhos recentemente 
executados. 
Discussão: RTM sobre medidas materializadas de 
volume em conformidade com a OIML R120 (texto 
base). 
Calibração de padrão de 5000L pelo método 
gravimétrico na regional Campinas. 
Calibração de padrão itinerante de 500 L pelo método 
volumétrico no Ipem-SP com objetivo de comparar 
resultados com os obtidos no laboratório do Ipem-PR, 
regional Maringá. 
Calibração de padrão de 50 L pelo método 
volumétrico a partir de um padrão de 5 L, calibrado 
pelo método gravimétrico, com o objetivo de avaliar 
resultados, visando consolidar procedimento. 
Calibração de padrão de 200 L pelo método 
gravimétrico – Ipem-SP, regional Campinas – e 
comparação com resultado de calibração pelo método 
volumétrico, visando consolidar procedimento. 

5º IBAMETRO – Simões 
Filhos - BA 

Apresentação por parte do Ipem-SP das atividades 
desenvolvidas na área de volume, da infra-estrutura 
laboratorial existente e dos trabalhos recentemente 
executados. 
Discussão: RTM sobre medidas materializadas de 
volume em conformidade com a OIML R120 (texto 



 

base). 
Calibração de padrão de 5000L pelo método 
gravimétrico na regional Campinas. 
Calibração de padrão itinerante de 500 L pelo método 
volumétrico no Ipem-SP com objetivo de comparar 
resultados com os obtidos no laboratório do Ipem-PR, 
regional Maringá. 
Calibração de padrão de 50 L pelo método 
volumétrico a partir de um padrão de 5 L, calibrado 
pelo método gravimétrico, com o objetivo de avaliar 
resultados, visando consolidar procedimento. 
Calibração de padrão de 200 L pelo método 
gravimétrico – Ipem-SP, regional Campinas – e 
comparação com resultado de calibração pelo método 
volumétrico, visando consolidar procedimento. 

6º Ipem – PR- Curitiba e 
Regional Cascavel 

Visita ao Posto VT de Cascavel e apresentação das 
particularidades construtivas 
Discussão da minuta de NIE sobre avaliação de 
Postos de VT com sistema dinâmico de medição. 

Quadro 18: Resumo das atividades desenvolvidas durante os encontros 
Fonte: Próprio Autor (2003) 

5.1.5.1- Primeiro encontro técnico do GT – MMV 

 

O primeiro encontro foi realizado no IPEM-PR, regional Maringá, considerando que  

esta unidade possuía em suas dependências a instalações laboratório de massa credenciado 

pela RBC. Fato este que possibilitava a adequação para a execução de calibrações pelo 

método gravimétrico e volumétrico por meio de conjunto de medidas materializadas de 

volume destinadas à verificação de veículos-tanque. 

 Durante os trabalhos foram analisados os documentos encaminhados em atendimento 

à solicitação direcionada à formação do GT-MMV, elaborada minuta de procedimento de 

calibração de MMV, e realizada, ainda de modo incipiente, uma calibração pelo método 

gravimétrico de uma medida padrão de 500 L, com o objetivo inicial de por em prática os 

procedimentos ora definidos. 

Verificou-se que apesar do laboratório reunir condições adequadas para determinação 

da massa de água medida, dentro das condições desejadas, para determinação do volume 

encontramos dificuldade na determinação da massa específica da água medida, em função dos 

meios disponíveis, ou seja, utilizamos o método de picnometria, entretanto, os instrumentos 

utilizados não garantiam os níveis de exatidão necessários para se obter a incerteza requeridas 

para calibração de um padrão.  



 

Desta forma, foi possível somente analisar os procedimentos, ficando para 2º encontro 

avaliação mais consistente dos métodos de determinação da massa específica da água.  

Na conclusão dos trabalhos, podemos destacar as seguintes ações e decisões 

relevantes: 

1. buscar subsídios para definição quanto ao método mais adequado para determinação 

da massa específica da água durante a realização das calibrações, tendo em vista as seguintes 

questões levantadas: 

a) densimetro de vidro – tensão superficial 

b) densímetro eletrônico – rastreabilidade 

c) tabela – volume de água destilada 

d) picnômetro – instrumento de pesagem adequado; 

e) terceiros – laboratório da RBC credenciados; 

2. definição pela realização de projeto voltado à avaliação dos postos de verificação de 

veículos-tanque, com as seguintes etapas iniciais: 

a) definição quanto ao padrão de volume ser utilizado nas calibrações dos padrões de 

trabalho; 

b) local e método de calibração a ser adotado 

c) equipe e logística para desenvolver e realizar as atividades 

d) elaboração e roteiro e cronograma 

3. levantamento das necessidades para estabelecer o laboratório da regional Maringá, 

do Ipem-PR, como piloto para o desenvolvimento dos trabalhos, tais como: 

 a) instrumentos de pesagem adequados para picnometria 

 b) medidas materializadas de volume padrão 

 c)  picnômetros compatíveis com a atividade 

4. estabelecer programa de intercomparação, inicialmente com o Ipem-SP, visando 

avaliar resultados de calibração pelo método volumétrico e gravimétrico; 

 5. assuntos a serem abordados no próximo encontro: 

a) discussão sobre a OIML R 119 – Tubos  Padrão; 

b) tratar os comentários relativos a OIML R 120 quanto calibrações /verificações 

c) avaliar a necessidade de formação de grupo específico  os trabalhos relativos a 

cálculo de incerteza de medição  

d) continuidade das atividades de elaboração dos procedimentos  de calibração pelo 

método gravimétrico. 

 



 

5.1.5.3 Segundo encontro técnico do GT – MMV 

 

O segundo encontro foi realizado na sede do Ipem – PR. 

Tendo em vista que um dos assuntos a serem tratados seria justamente a questão da 

avaliação dos postos de verificação de veículos-tanque, abordada no encontro anterior, 

participaram também, alguns diretores e técnicos e metrologistas envolvidos diretamente 

nesta atividade de campos.  

Neste encontro foi apresentado trabalho elaborado pelo Ipem-PR - Regional Maringá, 

relativo à calibração do padrão de 500 L, pelo método gravimétrico. Este trabalho visou 

contornar as dificuldades encontradas inicialmente para determinação da massa específica da 

água utilizada nos ensaios de calibração realizados durante o encontro anterior. 

Tendo o padrão definido, que a partir de então estamos designando de itinerante, 

iniciamos as atividades de intercomparação pelo posto de Curitiba, por ser oportuno e pela 

necessidade de se estar estabelecendo em conjunto o método e os procedimentos de calibração 

a serem  adotado. 

 Para manter a continuidade das atividades de intercomparação dos postos ficou 

estabelecido que nesta fase inicial seriam visitados os da Região Sul (Curitiba, Itajaí Canoas, 

Passo Fundo e Caxias do Sul), tendo em vista a infra-estrutura disponível  tais como: 

• Deslocamentos relativamente curtos entre os postos; 

•  Disponibilidade na região de viatura apropriada; 

•  Rodovias em bom estado de conservação; 

•  Concentração de postos que operam com sistema de medição estática (medidas 

materializas de volume); 

•  Proximidade com o laboratório utilizado para calibração. 

Antes da continuidade das verificações será realizada uma visita prévia, quando 

necessário, para avaliação das condições necessárias para a execução dos trabalhos. As visitas 

e execução das atividades serão efetuadas por integrantes do GT.  

Após discussões internas, ficou definida a formação de grupo de trabalho específico 

para análise e comentários do calculo de incerteza, com posterior repasse dos conceitos e 

critérios adotados. Devendo o grupo apresentar a conclusão ou o andamento dos estudos na 

próxima reunião Na oportunidade foi levantada questão relativa a condições da água utilizada 

nos serviços de verificação dos veículos – tanque, uma vez que seria a mesma a ser utilizada 

na calibração dos padrões de trabalho. O fato se deve, uma vez que os serviços prestados 



 

nestas áreas de atuação estão voltados na quase totalidade do caos a veículos destinados ao 

transporte e comercialização de produtos derivados de petróleo e álcool. 

As empresas transportadoras ou proprietários de veículos-tanque estão obrigados a 

apresentares os veículos limpos e desgaseificados para a realização dos serviços, conforme 

estabelecido em RTM específico, entretanto resíduos sempre se acumula nas paredes dos 

tanques, desta maneira, conseqüentemente a água utilizada vem a ser cominada, podendo 

alterar as características dos padrões. 

Para tratar o assunto, ficou estabelecido que seriam mantidos contatos com a Regional 

Cascavel do Ipem – PR, visando obter dados quanto ao projeto desenvolvido e que veio a 

atender as exigências técnicas ambientais  do Estado, quanto ao tratamento da água utilizada 

neste tipo de atividade, segundo informações prestadas durante o encontro. 

Abordou-se a inexistência de controle metrológico dos sistemas de medição em geral, 

utilizados em transações comerciais, inclusive os utilizados em abastecimentos de aeronaves e 

embarcações. Destacaram-se  questões relativas a novas fontes de arrecadação, e a 

necessidade do controle metrológico frente à responsabilidade envolvida nas medições. 

Com relação à pendência da reunião anterior referente à recomendação OIML-R119 – 

Tubos Padrão, foi proposto e aceito a criação de grupo específico para avaliação e estudo do 

assunto, devendo o material ser disponibilizado àqueles técnicos que já desenvolvem 

atividades na área ou se disponham a estudar o tema. 

 

5.1.5.3  Terceiro encontro técnico do GT – MMV 

 

O encontro foi novamente realizado no Ipem – PR regional Maringá, tendo em vista a 

necessidade de realização de avaliação do padrão itinerante após conclusão da primeira face 

das atividades de verificação dos postos da região sul. 

A reunião teve início com a proposta de simplificar a equação geral para cálculo do 

volume por processo gravimétrico, que após ponderações foram mantidas. 

Em seguida foi realizada a revalidação da calibração do padrão itinerentede 500 L, 

segundo critérios preestabelecidos, tendo os seguintes objetivos: 

g) Consolidar os procedimentos e critérios de calibração de modo a 

estabelecer um procedimento geral; 

h) Avaliar a permanência das características do padrão  após a realização das 

verificações em campo dos Estados da Região Sul. 



 

i) Definir o procedimento quanto à determinação da massa específica da 

água; 

j) Avaliar os procedimentos de avaliação dos serviços de verificação em 

campo de modo a identificar as fontes de incertezas inerentes ao processo 

volumétrico. 

k) Definir em função dos resultados alcançados a logística necessária para dar 

continuidade aos trabalhos nos demais estados. 

l) Ficou acertado que a próxima reunião seria realizada no Ipem – SP, que se 

comprometeu a enviar proposta de programação para o próximo encontro.  

 

5.1.5.4 Quarto encontro técnico do GT – MMV 

 

As atividades relativas ao quarto encontro do GT – MMV, foram realizadas na sede do  

Ipem-SP e na regional de Campinas. 

Para que seja possível conhecer as atividades, na área de interesse, do Ipem-SP, foi 

realizada apresentação quanto à atuação do referido órgão, no tocante a experiência e 

desenvolvimento técnico nas atividades correlatas a grandeza volume, bem como 

apresentação da estrutura disponível e as necessidades deste segmento. 

 Dando continuidade aos trabalhos para fundamentar as discussões sobre as 

NIE’s (Normas INMETRO Específicas) em elaboração, foram executadas algumas 

metodologias: 

- Calibração de medida materializada de volume nominal igual a 5 L, do tipo “a 

fornecer” pelo método gravimétrico; 

- Calibração de medida materializada de volume nominal igual a 50 L, do tipo “a 

conter” contra padrão de 5 L pelo método volumétrico; 

- Calibração de medida materializada de volume nominal igual a 200 L, do tipo “a 

conter” pelo método gravimétrico; 

- Calibração de medida materializada de volume nominal igual a 500 L, do tipo “a 

fornecer” contra padrão de 50 L pelo método volumétrico e 

- Calibração de medida materializada de volume nominal igual a 5000 L, do tipo “a 

conter” pelo método gravimétrico. 



 

Após a execução de tais metodologias foram concluídas as discussões sobre a 

minuta de Norma sobre calibração de medidas materializadas de volume e verificação 

de conjuntos e medidas materializadas utilizadas em postos de verificação. 

Realizou-se visita ao Posto VT Paulínia / NGMGV (Núcleo de Grandes Massas e 

Grandes Volumes) com a demonstração dos equipamentos e metodologia de verificação 

(medidor volumétrico, o qual é verificado com medida de 5000 L). 

Quanto à massa específica da água, ficou acordado que a massa específica da 

água deverá ter rastreabilidade comprovada para efeito das aplicações nos serviços de 

Metrologia Legal. 

Foi levantada a necessidade de se estruturar procedimento para calibração e utilização 

de medidores volumétricos utilizados em Postos de Verificação, prática esta que vem 

aumentando significativamente. 

  O Coordenador deste GT ficou incumbido de contatar o IBAMETRO no intuito de 

agendar a próxima reunião neste órgão, devido a sua localização geográfica favorecer o 

suporte às regiões Norte e Nordeste, por já possuir laboratório credenciado na RBC na área de 

massa e, fundamentalmente, por já prestar serviços na área de volume, a exemplo das 

calibrações de provers. 

A Reunião foi finalizada com a consolidação das alterações sugeridas nas 

NIE´s em elaboração e com a solicitação da colaboração dos presentes na avaliação 

dos documentos elaborados. 

 

5.1.5.5 - Quinto encontro técnico do GT – MMV 

 

Este encontro foi realizado no IBAMETRO – BA, na sede localizada em Simões 

Filho-BA. 

 Este encontro contou com a participação do Gerente da Divisão de Desenvolvimento e 

Regulamentação Metrológica da Dimel/Inmetro - Maurício Martinelli , o qual ressaltou a 

importância das atividades desenvolvidas no âmbito deste GT, bem como agradeceu ao 

Ibametro pela disponibilição dos recursos para realização desta V Reunião e ao Ipem-SP e 

Ipem-PR pelos esforços empenhados nas reuniões anteriores. 

 Dando prosseguimento aos trabalhos realizou-se uma apresentação, resumidamente, 

das etapas já concluídas em reuniões anteriores e a pauta de atuação deste encontro. 



 

 Analisou-se em seguida, os comentários enviados sobre as Normas para calibração e 

cálculo da incerteza de medição para medidas materializadas de volume pelo método 

gravimétrico, bem como para verificação das mesmas, ressaltando-se questões quanto à 

aplicabilidade. Ficando decidido que os itens relevantes serão incluídos na edição final das 

Normas.   

 Como atividade prática e com o intuito de consolidar as NIE´s citadas, efetuou-se 

calibração (metodologia gravimétrica) de medida materializada de volume  igual a 5 L, to tipo 

a fornecer, previamente calibrada pelo Ipem-SP. 

 Realizou-se ainda visita ao posto de verificação de veículos-tanque, sendo elaborada, 

após esta oportunidade, minuta de NIE para avaliação dos postos que utilizam medição 

dinâmica. 

  O grupo ressaltou a necessidade de intercomparação dos serviços realizados nos 

postos de verificação, o que poderia ser feito com um veículo adotado como padrão itinerante; 

sendo assim, ações no sentido de elaborar projeto a ser encaminhado para consideração do 

Diretor da Dimel deverão se apresentadas oportunamente. 

  Da mesma maneira, identificou-se a necessidade de se estabelecer diretrizes para 

avaliação do desempenho dos medidores utilizados nos posto que operam com sistema 

dinâmico de medição. 

 O aspecto da limpeza das medidas materializadas foi amplamente discutido, 

entendendo-se a necessidade de elaborar NIE que contemple o assunto. 

 Solicitou-se ainda, que fosse analisado o documento OIML R 120, para posteriores 

comentários. 

 Quanto à calibração de picnômetros de vidro, utilizado na determinação da massa 

específica da água, discutiu-se minuta de Norma, cujo resultado deverá ser submetido à 

análise do grupo para posteriores comentários. Além disso, sugeriu-se a execução (prática) da 

metodologia, repetidamente, no Ibametro e Ipem-PR, visando consolidar o procedimento. 

 Tendo em vista os aspectos levantados, o grupo julgou viável a realização da próxima 

reunião no Ipem-PR, objetivando: 

- Visitar o Posto de Verificação de Cascavel para conhecer a instalação hidráulica 

projetada em atendimento aos requisitos ambientais, conforme determinação do 

IAP – Instituto Ambiental do Paraná, além de conhecer sistema de medição 

baseado em medidor eletromagnético, digital; 

- Promover intercomparações (provavelmente entre SP e PR); 

- Consolidar NIE sobre postos com medição dinâmica; 



 

- Comentar o documento de referência OIML R 120, com vistas a estruturar 

regulamento; 

- Discutir NIE para limpeza de medidas materializadas de volume; 

- Avaliar procedimento para calibração e cálculo da incerteza pelo método 

volumétrico. 

 A reunião foi finalizada com o comprometimento de todos no que diz respeito a 

análise dos documentos a serem enviados e na preparação da próxima reunião. 

 

5.1.5.6  Sexto encontro técnico do GT – MMV 

 

Novamente realizado no Ipem – PR, sendo desta vez programada visita as instalações 

da regional Cascavel, de forma a possibilitar o grupo conhecer o sistema de reaproveitamento 

e tratamento das águas utilizada nas calibrações dos veículos tanque. 

 Dando início as atividades submeteram-se à discussão a minuta de NIE sobre 

avaliação de postos de verificação com sistema de medição dinâmico, sendo as decisões 

resultantes registradas para revisão do documento.  

 Tendo como objetivo uma avaliação mais detalhada sobre a adequação desta Norma 

em elaboração solicitou-se aos componentes do grupo, um “acompanhamento” dos postos aos 

quais a mesma se aplica, no que diz respeito aos requisitos a serem atendidos, inclusive com 

registro de temperatura. 

 Visitou-se o Posto de Verificação de Cascavel, onde foi apresentada a unidade de 

tratamento de água projetada em atendimento às especificações ambientais, segundo o IAP – 

Instituto Ambiental do Paraná, bem como o sistema de medição dinâmico utilizado nas 

verificações de veículos-tanque. 

 Quanto aos aspectos da limpeza das medidas materializadas levantado nas reuniões 

anteriores, apresentou-se para avaliação e posteriores comentários, o procedimento adotado na 

limpeza das medidas materializadas do Ibametro, por ocasião da última reunião. 

 O procedimento para calibração de picnômetros por metodologia gravimétrica foi 

executado para consolidar a NIE em elaboração, sendo, nesta oportunidade, avaliadas as 

fontes de incerteza envolvidas neste processo.  

 Em relação à determinação da massa específica da água, ficou acordado que a Dimel 

deverá interagir com o Lab. de Fluidos – Laflu/Dimci, com o objetivo de viabilizar a 

calibração dos densímetros eletrônicos da Dimel e do Ipem-SP, para que seja estabelecida a 

cadeia de rastreabilidade nestas medições. 



 

 O grupo solicitou que fosse elaborado um resumo das atividades já realizadas no 

âmbito deste GT. 

 Ficou acordado que a próxima reunião deverá ser realizada no Ipem-MG, devendo 

incluir os tópicos seguintes na pauta de atividades: 

- Apresentação dos relatórios de acompanhamento dos postos de verificação com 

sistema de medição dinâmico, seguindo orientações da minuta de NIE referente a 

este assunto; 

- Calibração de medida materializada de 20 L, do tipo a fornecer por método 

gravimétrico, conforme NIE-DIMEL-045 – Calibração de Medidas Materializadas 

de Volume pelo Método Gravimétrico; 

- Discussão de Norma para cálculo da incerteza de medição na calibração de 

picnômetro; 

- Apresentação de densímetro eletrônico; 

- Abordagem das diretrizes a serem adotadas pelo GT. 

 Finalizou-se, assim as atividades do GT – MMV no exercício de 2003, não tendo sido 

possível a realização acima  programada.   

 

5.1.6   Reuniões técnicas  

 

Para facilitar os trabalhos e buscando agilizar o desenvolvimento das atividades 

específicas foi estimulada a realização de reuniões entre os técnicos que atuavam em um 

mesmo segmento, como por exemplo, a relativa determinação de massa específica e calculo 

de incerteza de medição e calibração de tubos padrão. 

Cabe destacar que foi desenvolvido e/ou encontra-se em desenvolvimento no âmbito 

do que poderíamos assim chamar de Sub -grupo, todo o cálculo de incerteza de medição 

relativo aos diversos métodos e processos adotados nas calibrações. E aos procedimentos de 

calibração de tubos padrão, que são utilizados no controle das estações de medição das 

unidades das companhias  de exploração, refino, transporte e distribui petróleo e seus 

derivados.   

Nota-se, que na falta de regulamentação destas atividades, serviços vêm sendo 

prestados em conformidade com os procedimentos internos das empresas contratantes, os 

quais são analisados a luz das normas internacionais referente ao assunto, notadamente as 

emanadas pela ISO. 



 

Os serviços realizados têm como referência às prescrições técnicas metrológicas 

estabelecidas na R 119 da OIML, que se encontra em processo de estudos voltado a 

elaboração de regulamentação técnica nacional.   

Conforme vem sendo observado, essas atividades provocam deslocamentos de 

técnicos de um estado para o outro, uma vez que nem todos os órgãos da RBMLQ as 

realizam. 

Ocorre, também, em alguns caso, que na ausência de padrões adequados às 

capacidades solicitadas ou em função de dificuldade para deslocamento dos mesmos é feito 

uso daqueles pertencentes à própria contratante ou disponibilizados pelo órgão metrológico 

local. 

Tal fato, torna necessário observar a documentação referente à calibração, e quando 

for o caso, providenciar a realização da mesma.  

Desta forma, observa-se que  um sistema de metrologia legal assegurado por uma corrente 

inquebrável de medidas comparáveis é recomendável e se faz necessário para  garantir a 

qualidade requeridas das medições realizadas.  

Estas atividades tiveram como objetivo principal, reunir elementos necessários à 

elaboração de projetos específicos a serem desenvolvidos e aplicados no âmbito do GT, de 

maneira a implantar por intermédio deles a garantia metrológica requerida às mesmas.  

 

5.2   FASE 2 - DEFINIÇÃO DE  PROJETOS  

 
Para fins de análise e consolidação dos procedimentos ora elaborados, optou-se pelo 

desenvolvimento de projetos específicos que contemplassem tanto as necessidades de 

calibrações/verificação em laboratórios como as de campo. 

Essa distinção ajudou a identificar mais facilmente as fontes de incertezas em cada 

método de medição e quais as práticas necessárias de melhoria de processo que poderiam ser 

aplicadas.  

Assim, definiu-se que o primeiro projeto a ser desenvolvido/implementado seria o de 

avaliação dos postos de verificação de veículos tanque rodoviários utilizados no transporte e 

comercialização de combustíveis líquidos, uma vez que a RTM referente a esta medida 

materializada de volume encontrava-se em processo de revisão no sentido de estar aliada à 

recomendação R-80 da OIML, sobre o assunto.  

 Outro aspecto importante para escolha deste projeto foi o fato de possibilitar no seu 

desenvolvimento, a implantação de outras atividades práticas, tais como: 



 

• Calibração do padrão itinerante e do padrão de trabalho dos postos, segundo 

procedimentos estabelecidos nas NIE”s elaboradas no âmbito do GT ; 

•  Análise crítica dos resultados e das observações realizadas em campo; 

•  Maior facilidade de uniformizar e estabelecer padrões tendo em vista que os 

níveis de exigências e exatidão requerida não são tão críticos, nestas atividades. 

As atividades desenvolvidas, tanto internas como externamente, sempre contou com a 

participação de equipes formadas com componentes do GT, visando assim, garantir a 

confiabilidade requerida às medições, principalmente nesta fase inicial de avaliação de 

procedimentos.   

Buscou-se, também, evidenciar o nível adequado de conhecimento para o desempenho 

das atividades previstas nos projetos a serem desenvolvidos. Podendo-se, a partir de então, 

estabelecer programa de treinamento, no sentido de assegurar que as ações definidas nos 

projetos sejam realizadas de maneira padronizada, gerando um processo de melhoria contínua. 

  

5.3  FASE 3 - CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 

 

Inicialmente, levantou-se a competência técnica existente entre os componentes do 

GT-MMV, uma vez que, a partir da experiência técnica exigida às atividades a serem 

desenvolvidas, de maneira à assegurar que os procedimentos elaborados fossem realizados 

por técnicos nas suas áreas específicas e conseqüentemente de maneira correta. 

Como exemplo de atividade desenvolvida em conjunto relativas às práticas propostas 

no âmbito de GT - MMV, podemos cita a realização de ações voltadas à equacionar questões 

emanadas quanto a determinação da massa específica da água, identificadas no início dos 

trabalhos,  no procedimento de calibração pelo método gravimétrico. 

Com esta visão, foi realizada em conjunto com o Ipem-SP e em suas instalações, 

calibração de picnômetros de vidro com capacidade de 100 ml, em conformidade com minuta 

de NIE’s – Calibração de Picnômetros e Cálculo de Incerteza de Medição na Determinação da 

Água por Picnometria, visando orientação técnica e aprimoramento das citadas normas. 

No mesmo sentido, também foram realizadas atividades de calibração de MMV, pelo 

método gravimétrico e volumétrico, durante os encontros realizados. 

Tal atividade, teve ainda, o objetivo de avaliar procedimentos e identificar 

necessidades relativas a padrões a serem utilizados, uma vez que, em alguns casos se faz 

necessário a utilização dos meios disponíveis na unidade visitada e nas condições 

encontradas. 



 

Sendo assim, em função das especificidades deste tipo de serviços, direcionou-se  os 

treinamentos às condições encontradas, de maneira a suprir as carências, entretanto sem se 

desviar  fins  específicos para a realização das calibrações.  

 Outro assunto que foi bastante trabalho durante os encontros técnicos, referem-se as 

questões relacionadas a determinação das incertezas envolvidas nos processos de 

calibração/verificação.  

 Usualmente, os regulamentos técnicos metrológico só estabelecem critérios para 

verificação dos erros máximos admissíveis dos instrumentos verificados. Entretanto, como já 

mencionado nos Capítulos 2,4 e 5, os mais recentes RTM fazem exigências quanto à 

determinação de cálculo de incerteza de medição nos processo citados. 

 Buscou-se, assim, contemplar nas atividades praticas realizada durante os encontros, 

demonstrar, alem dos procedimentos de medição, os correspondentes cálculos de incertezas 

contemplados nas normas.    

 Faz-se necessário ainda, um trabalho de divulgação dos meios já disponíveis nessas 

novas áreas de atuação, tendo em vista que a partir de uma análise crítica do material gerado, 

por parte do segmento envolvido, será possível identificar mais facilmente as necessidades 

específicas de treinamento e direcionar ações da maneira a plena implementação dos serviços 

ofertados.   

 

5.4   FASE 4 - DISSEMINAÇÃO DO CONHECIMENTO  

 
Conforme mencionado, uma das preocupações desta pesquisa foi com o 

desenvolvimento de referências, métodos e procedimentos que possam ser utilizados para as 

ações necessárias à garantia metrológica nas atividades do controle metrológico dos 

instrumentos de medição por meio de medidas materializadas de volume utilizadas como 

padrão e para estabelecer um sistema de avaliação que seja capaz de avaliar e comprovar sua 

eficácia.  

Este contexto tem como foco principal a elaboração de documentos que irão se 

constituir a base legal para a implantação do controle metrológico pertinente. Sendo assim, foi 

identificado como prioridade a elaboração e edição de NIE’s de calibração de medidas 

materializadas de volume tanto pelo método volumétrico como gravimétrico, bem como 

calculo de incerteza na calibração. 

Cabe mencionar, que não foi priorizada a elaboração de RTM pertinente ao assunto, 

que é o procedimento recomendado, tendo em vista a possibilidade de utilização, na ausência 



 

de regulamentação nacional, as recomendações da OIML neste caso a R-120 – Medidas 

Materializada de Volume Padrão para Ensaio de Sistemas de Medição de Líquidos outros que 

a Água, de acordo com o estabelecido na Portaria Inmetro nº 83, de 01 de Junho de 1990, que, 

no seu artigo 3º, dispõe sobre instrumentos de medição e as medidas materializadas ainda não 

regulamentadas. 

 

TIPO TÍTULO SITUAÇÃO ATUAL 

NIE-DIMEL-

43 

Cálculo da Incerteza de Medição na Calibração de 

Medidas Materializadas de Volume pelo Método 

Gravimétrico 

Finalizado, em implantação 

NIE-DIMEL- 

044 

Verificação de Medidas Materializadas de Volume 

PELO Método Volumétrico 
Finalizado, em implantação 

NIE-DIMEL-

045 

Calibração de Medidas Materializadas de Volume pelo 

Método Gravimétrico 
Finalizado, em implantação 

FOR-

DIMEL012 

VERIFICAÇÃO DE MEDIDA MATERIALIZADA 

DE VOLUME 
Finalizado em Implantação 

FOR-

DIMEL013 

Registro de Medição de Medida Materializada de 

Volume 
Finalizado em Implantação 

NIE Calibração de Picnômetro Em análise 

NIE 
Cálculo da Incerteza de Medição na Calibração de 

Picnômetro 
Em análise 

NIE 
Avaliação de Postos de Verificação de Veículos-Tanque 

com Sistema de Medição Dinâmico 
Em análise 

NIE 
Determinação da Massa Específica da Água por 

Picnometria 
Em análise 

NIE Calibração de Provadores ( Tubo Padrão ) Em Elaboração 

RTM 
Medidas Materializadas de Volume (referência OIML 

R120) 
Em elaboração 

DOC Avaliação de Competência Técnica da RBMLQ Em Elaboração 

NIE 

Cálculo de Incerteza de Medição na Calibração de 

Medidas Materializadas de Volume pelo Método 

Volumétrico 

Assunto a ser abordado na VII 

Reunião 

NIE Calibração de Proveta 
Assunto a ser abordado na VIII 

Reunião 

NIE Cálculo da Incerteza de Medição na Calibração de Assunto a ser abordado na VIII 



 

Proveta Reunião 

NIE 
Cálculo da Incerteza de Medição na Calibração de 

Proveta 

Assunto a ser abordado na VIII 

Reunião 

RTM Provadores (referência OIML R119) 
Assunto a ser abordado na IX 

Reunião 

NIE 
Avaliação de Desempenho de Medidores Empregados 

em Postos de Verificação de Veículos-Tanque 

Assunto a ser abordado na VII 

Reunião 

Quadro 19: Resumo das Normas Elaboradas 
Fonte: Próprio Autor (2003) 
 
 Cabe ressaltar que as normas que se encontram finalizadas, já estão disponíveis no 

banco de dados do Inmetro, e podem ser acessadas através do endereço www.inmetro.gov.br. 

 E, seguindo os procedimentos regulamentares, os documentos que se encontram em 

processo de aprovação, foram encaminhadas a todos os órgãos da RBMLQ, para análise e 

sugestões para possíveis alterações e aprovação final. 

Com relação à  divulgação dos trabalhos em elaboração no âmbito do GT- MMV, cabe 

mencionar, que a  diretoria da Dimel  incluiu na programação do encontro técnico anual com 

a RBMLQ, apresentação de palestras com o  tema: Confiabilidade nas Medições de Volume, 

cujo roteiro incluía abordagem quanto aos  conceitos fundamentais da garantia metrológica e 

painéis demonstrativos dos resultados alcançados até aquele momento,  bem como os 

principais objetivos pretendidos. 

Outro aspecto, quanto a disseminação do conhecimento que podemos retratar, refere-

se a participação de técnicos do Inmetro em eventos, entre outros, METROLOGIA 2003 – 

Metrologia para a Vida, onde foram apresentados artigos referentes aos assuntos abordados 

nos projetos de dissertação do mestrado profissional referente o convênio UFF/INMETRO.  

Tal fato vem demonstrando a importância que o assunto requer, bem como o 

comprometimento da diretoria com as questões relacionadas a garantia de resultados de 

medição adequados nas atividades relatadas.  

 

5.5  FASE 5 - DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS 

 

5.5.1  Implantação de intercomparação na atividade de verificação de veículos-tanque 

rodoviários. 

 

1. Justificativa: A atividade de verificação de veículo tanque rodoviário é executada 

em todo território nacional através da Rede Brasileira de Metrologia Legal e Qualidade - 



 

RBMLQ. Para tanto, dispõe de uma infra-estrutura de 30 postos de verificação distribuídos 

entre 16 estados.  

 Considerando se tratar de uma de uma unidade móvel de medição com demanda de 

serviços entre estados, ora uma unidade pode ser calibrada em um posto ora em outro, 

inclusive de estados diferentes, além de estar sendo carregado em bases de distribuição de 

combustíveis distintas, as quais também estão referenciadas ao posto de verificação local, por 

meio da verificação de sua unidade padrão de trabalho (medida materializada de volume 

utilizada para calibração dos medidores utilizadas no carregamento dos veículos-tanque nas 

bases distribuidoras), na unidade mais próxima. 

Desta forma, diferenças significativas entre resultados de calibração dos padrões de 

volume e outros utilizados na execução das atividades, bem como procedimentos e 

metodologias empregadas podem vir a causar resultados diferentes, comprometendo a 

confiabilidade dos resultados das medições e, conseqüentemente, acarretando perdas e ganhos 

indevidos no sistema de comercialização e distribuição de combustíveis líquidos. 

 2. Objetivos a serem alcançados: O propósito pretendido com a implantação das 

atividades para o estabelecimento de uma cadeia de rastreabilidade, entre outros, é verificar a 

aplicabilidade dos Regulamentos e normas elaborados com o objetivo de estabelecer a 

comparabilidade e a uniformidade das medições executadas no controle metrológico 

realizados na verificação de veículos-tanque rodoviários e ferroviários.   

 Outros objetivos poderão ser alcançados, tendo em vista que refletirão também 

condições dos padrões empregados nas medições, tais como evidência e freqüência de 

calibração, estado de conservação, perícia e uso adequado, sinalizando assim, ações a serem 

implementadas para atuações pontuais e/ou abrangentes. 

 

3. Metodologia: 

VIII. Elaborar para encaminhamento relatório de avaliação das condições 

técnicas operacionais e de infra-estrutura dos postos da RBMLQ. 

IX. Avaliar as informações obtidas através dos relatórios e propor ações 

preventivas/ corretivas, quando necessário, para viabilizar as atividades 

propostas. 

X.  Adquirir um padrão de referência com o objetivo de utiliza-lo como 

padrão itinerante de forma a atender as necessidades da RBMLQ, no 

tocante às calibrações dos padrões de trabalho, utilizados nas verificações 

dos veículos-tanque; 



 

XI. Realizar calibração do padrão definido como itinerante, em conformidade 

com as normas elaboradas no âmbito do GT-MMV; 

XII. Definir e estabelecer critérios para realização das atividades principalmente 

quanto a definição do método de calibração ser adotado e da equipe de  

técnico par a execução; 

XIII. Levantar custos, elaborar roteiro e cronograma das atividades para primeira 

fase de trabalho; 

XIV.  Programar encontro visando avaliar os resultados obtidos, propor ações 

preventivas/corretivas e definir continuidade e freqüência da atividade.    

4. Resultados Esperados: O principal resultado esperado è a garantia metrológica dos 

resultados das medições realizadas através dos padrões de referência de  volume, utilizados 

nas atividades verificação de veículos-tanque, realizadas pela RBMLQ e, conseqüentemente 

gerar um sistema de medição no qual todos possam confiar. 

5. Conclusão: Os resultados deverão propiciar um sistema de medição que reflita a 

confiabilidade requerida, beneficiando, assim, todo o sistema de distribuição e 

comercialização de derivados de petróleo realizado por este tipo de transporte, bem como a 

credibilidade dos órgãos da RBMLQ executoras das atividades de verificação de VTR, 

repercutindo na imagem do Inmetro que é o órgão gestor na área de metrologia legal.    

 

5.5.1.1 Relatório das atividades realizadas durante o desenvolvimento do projeto 

 

Para o desenvolvimento do presente projeto foram necessários conhecer alguns 

aspectos considerados fundamentais para o inicio dos trabalhos, que a partir dos formulários 

elaborados e encaminhados a RBMLQ, possibilitou analise crítica das condições de medição 

disponível nos diversos postos de verificação. 

Com os subsídios obtidos quanto às condições instaladas, foi possível estabelecer os 

meios necessários à definição dos padrões a serem utilizados, bem como os demais 

equipamentos auxiliares. 

  Sendo assim, os trabalhos do GT MMV foram direcionados a elaboração de normas e 

procedimentos voltados a propiciar o suporte fundamental e necessário quanto aos aspectos 

técnico para a realização das atividades, resultando na elaboração e/ou  publicação das 

seguintes normas e formulários:  

• Calculo da Incerteza de Medição na Calibração de Medidas Materializadas de 

Volume pelo Método Gravimétrico – NIE-Dimel n° 043; 



 

• Verificação de Medida Materializada de Volume pelo Método Volumétrico – NIE-

Dimel n°044 de agosto de 2003; 

• Calibração de Medida Materializada de volume pelo Método Gravimétrico – NIE-

Dimel n° 045 de agosto de 2003; 

• Relatório de Verificação – FOR-Dimel-012 de setembro de 2003; 

• Registro de Medição de Medida Materializada de Volume – FOR-Dimel-013 de 

setembro de 2003; 

• Calculo de Incerteza de Medição na calibração de MMV pelo Método Volumétrico 

– Minuta; 

• Calibração de Picnômetro – Minuta; 

• Cálculo de Incerteza de Medição na Calibração de Picnômetro  -  Minuta; 

• Determinação da Massa Específica da Água por Picnometria – Minuta;  

• Cálculo da Determinação da Massa Especificada da Água por Picnometria – 

Minuta; 

Estas normas e formulários foram utilizados na a calibração do padrão de 500L, então 

definido como “padrão de referência itinerante”, como também ao desenvolvimento das 

atividades de verificação em campo. 

Foram tomadas como base para a elaboração e implantação dos documentos acima 

citados, as exigências contidas na recomendação R120 da OIML, quantos a requisito técnicos, 

construtivos e de calibração, buscou-se desta forma, obter resultados de medição que 

contemplassem as incertezas de medição esperada, permitindo também iniciar-se o estudo da 

mesma, com vistas a posterior elaboração de RTM, fornecendo assim o suporte técnico 

necessário a garantia metrológica. 

O projeto inicialmente foi previsto em duas fases, tendo sido realizada na primeira a 

verificação de 06 (seis) conjuntos de MMV, relativos aos estados do RS, SC e PR cujos 

resultados são apresentados no quadro 21. 

 

POSTOS DE VERIFICAÇÃO DE VEÍCULOS-TANQUE 

ESTADO CIDADE SERVIÇO MÉTODO 
MMV À 

FORNECER 

MMV À 

CONTER 

Amazonas Manaus VTR Dinâmico 1000 ---------- 

Pará Belém VTR Estático 1000 ---------- 

Ceará Fortaleza VTR/VTF Estático 1000 ---------- 

Maranhão São Luis VTR/VTF Dinâmico ---------- 5000 



 

Piauí Teresina VTR Estático 500 ---------- 

Paraíba João Pessoa VTR Estático 500 ---------- 

Pernambuco Recife VTR/VTF Estático 1000 ---------- 

Salvador VTR Est. / Din. 500 5000 

Itabuna VTR Estático 1000 ---------- Bahia 

Alagoinhas VTF Estático ---------- 5000 

Espírito Santo Vitória VTR Estático 1000 ---------- 

Contagem VTR Estático 1000 ---------- 

Uberlândia VTR/VTF Estático 1000 ---------- Minas Gerais 

Varginha VTR Estático 1000 ---------- 

Mato Grosso do 

Sul 
Campo Grande VTR Estático 500 

---------- 

Mato Grosso Cuiabá VTR Estático 500 ---------- 

Goiás Anápolis VTR Estático 1000 ---------- 

Rondônia Porto Velho VTR Estático 500 ---------- 

Rio de Janeiro D. Caxias VTR Dinâmico ---------- 5000 

Paulínia VTR Dinâmico ---------- 5000 

Paulínia VTF Dinâmico ---------- 5000 

Guarulhos VTR Dinâmico ---------- 5000 

Bauru VTR Dinâmico ---------- 5000 

São Paulo 

P. Prudente VTR Dinâmico ---------- 5000 

Curitiba VTR Din. / Est. 1000 5000 

Araucária VTR Estático 1000 ---------- 

Maringá VTF Dinâmico ---------- 5000 
Paraná 

Cascavel VTR Dinâmico ---------- 2000 

Santa Catarina Itajaí VTR Estático 1000 ---------- 

Canoas VTR Est. / Din 1000 ---------- 

Passo Fundo VTR Estático 1000 ---------- 

Caxias do Sul 

(Randon) 
VTR Estático 1000 ---------- 

Rio Grande do 

Sul 

Caxias do Sul 

(Guerra) 
VTR Estático 500 ---------- 

 
RESUMO 

ESTADO CIDADE VTR VTF VTR/VTF DINÂMICO ESTÁTICO 

20 31 26 03 04 13 23 

Quadro 20 – Postos de verificação de Veículos-Tanque 
Fonte: Inmetro/Dimel (2003) 
 



 

 A partir dos resultados obtidos e dos aspectos observados nesta face, que foram 

fundamentais para redefinir as ações seguintes à viabilização e prosseguimento das atividades, 

podendo-se destacar as seguintes: 

b) Ficou definido que nesta primeira etapa das atividades do projeto, que 

compreendeu a 1ª e 2ª fases, iríamos somente levantar e avaliar os fatores de 

correção a serem aplicados, quando necessário, ou seja, não seriam realizados 

ajustes; 

e) Opção por padrão construído em aço inox, mais adequados aos grandes 

deslocamentos a serem efetuados e em condições rodoviárias mais severas nesta 2º 

fase; 

f) Calibração do novo padrão itinerante, que foi realizado no laboratório de grandes 

massas da regional Maringá – Ipem-pr, utilizando-se o método gravimétrico; 

g) Calibração do padrão itinerante de 500 L pelo método volumétrico no Ipem-SP 

com objetivo de comparar resultados com os obtidos no laboratório do Ipem-PR, 

regional Maringá. 

h) Viabilização, junto à diretoria de metrologia legal, de veículo específico para 

adaptação e transporte adequado do padrão, o que possibilitou deslocamentos 

seguros pelos 21.000 km percorridos e realização das atividades nas mesmas 

condições de verificação metrológica dos veículos-tanque rodoviários. 

 Segue assim, nos quatros abaixo resultados de calibração e detalhes do veículo 

utilizado. 

 

Local 
Valor nominal 

( Litros ) 

Valor verdadeiro 

Convencional (L) 

Fator de 

conversão 

Posto de Aferição de Itajaí 
1000 

1000 

998,6 

998,47 

0,0014 

0,00153 

Posto de Aferição de Canoas 
1000 

1000 

997,95 

997,63 

0,00205 

0,00237 

Posto de Aferição  F. Randon 
1000 

1000 

1000,13 

999,77 

-0,00013 

0,00023 

Posto de Aferição  F. Randon 
500 

500 

499,72 

499,81 

0,00028 

0,00019 



 

Posto de Aferição F. Guerra 
1000 

1000 

998,94 

999,05 

0,00106 

0,00095 

Posto de Aferição de P. Fundo 
1000 

1000 

998,06 

997,65 

0,000194 

0,00235 
Quadro 21 – Resultado comparativos das calibrações - 1ª fase 
Fonte: Próprio Autor (2003) 

 

 Os dados referem-se ao serviço de verificação efetuado por meio do padrão itinerante, 

calibrado pelo método gravimétrico no Ipem – PR, regional Maringá. 

 

 

 

 

 

 

 
Figura n° 04  - Foto de conjunto de MMV e veículo adaptado para o transporte do padrão itinerante 
Fonte: Próprio Autor (2003) 

 

Podemos observar nas fotos acima detalhes de conjunto de MMV, utilizadas nas 

verificações de veículos-tanque pelo método volumétrico e do veículo adaptado para 

transporte do padrão itinerante. 

Nesta fase foram realizadas as verificações de 15 conjuntos de MMV, distribuídas por 

11 estados, conforme demonstrado no quadro a seguir. 

 

Local 
Valor nominal 

(litros) 

Valor verdadeiro 

convencional (L) 

Fator de 

conversão

Posto de Aferição de Fortaleza 1000 

1000 

997,896 

998,346 

0,002104 

0,001654 

Posto de Aferição de Teresina 500 

500 

449,186 

449,208 

0,050814 

0,050792 

Posto de Aferição de Belém  1000 

1000 

999,633 

999,490 

0,000367 

0,000510 

Posto de Aferição de Anápolis 1000 

1000 

999,054 

999,186 

0,000946 

0,000814 

 



 

Posto de Aferição de  Anápolis 1000 

1000 

999,452 

999,653 

0,000548 

0,000347 

Posto de Aferição de Cuiabá 1000 

1000 

999,121 

998,758 

0,000879 

0,001242 

Posto de Aferição de Porto Velho 500 

500 

499,883 

499,874 

0,000117 

0,000126 

Posto de Aferição de C. Grande 1000 

1000 

999,028 

999,282 

0,000972 

0,000718 

Posto de Aferição de Uberlândia 1000 

1000 

999,404 

1000,116 

0,000596 

-0,000116 

Posto de Aferição de Varginha 1000 

1000 

1000,466 

999,936 

-0,000466 

0,000064 

Posto de Aferição de Contagem 1000 

1000 

1000,178 

999,800 

-0,000178 

0,000200 

Posto de Aferição de Simões Filho 500 

500 

499,834 

499,934 

0,000166 

0,000066 

Posto de Aferição de João Pessoa 500 

500 

499,373 

499,357 

0,000627 

0,000643 

Posto de Aferição de Itabuna 1000 

1000 

998,506 

999,058 

0,001494 

0,000942 

Posto de Aferição de Maceió 1000 

1000 

998,5 

998,5 

0,001500 

0,001500 
Quadro 22: Resultado comparativo das calibrações - 2ª fase 
Fonte: Próprio Autor (2003) 
 

Nesta face foi utilizado como padrão capacidade de 500 L, construído em aço inox, 

calibrado pelo método gravimétrico no Ipem – PR, e pelo método volumétrico no Ipem – SP. 

Nota: Os resultados obtidos foram compatíveis. 

 Além dos resultados de medições efetuadas, constantes do quadro acima, foi possível 

observar o que se segue: 

i) Em alguns casos identificou-se, que em função de manutenções realizadas, 

principalmente aquelas relativas à substituição das válvulas de escoamento 

originais pelas disponíveis no mercado, ocasionou problemas relativos à retenção 

de produto e possivelmente alteração do volume da medida; 



 

j) Constatou-se ainda a necessidade de tratar os aspectos relativos a limpeza das 

medidas verificadas, uma vez que foi possível avaliar através dos resultados 

obtidos e de exame visual, que em função do processo de reutilização da água, 

ocorre formação de película residual nas paredes do padrão, as quais vêm a 

alterar as características metrológicas das mesmas em um determinado período 

de tempo; 

k) Em função do fato acima relatado, foi recomendado que se intensifique a 

inspeção visual quando da apresentação dos veículos para verificação; 

l) Outro indicativo refere-se aos sistemas atualmente utilizados para o tratamento 

da água, que não demonstram a eficiência requerida; 

m) Quanto ao desempenho dos técnicos envolvidos nas atividades de verificação, 

foi possível verificar ainda a necessidade de ministrar treinamento direcionado 

ao principio de medição, face às novas áreas de atuação, nas quais as questões 

relativas às incertezas dos resultados de medição são fundamentais para a 

garantia dos resultados apresentados; 

n) Com relação às condições infra-estruturais, foi possível verificar a necessidade 

de investimentos direcionados principalmente as questões de automação e 

manutenção dos equipamentos e padrões disponíveis, de forma a minimizar o 

tempo de realização dos serviços e garantir a continuidade dos resultados 

declarados.    

Nota: As observações registradas, referem-se ao estado de conservação, utilização  dos 

padrões de volume utilizados nos serviços de verificação de veículos-tanque e 

entrevistas técnicas relativas ao contexto atual da metrologia legal, frente as 

novas áreas de atuação, não tendo sido acompanhado, nesta fase, o desempenho 

dos técnicos na realização das atividades de verificação metrológica referente 

aos veículos-tanque propriamente ditas.  

o) Uma das necessidades identificada nos contatos com os técnicos das atividades 

de campo, refere-se a necessidade da declaração das incertezas dos resultados de 

medições realizadas quando prestados serviços fora da área de metrologia legal, 

na qual de acordo com a série de padrões ISO 9000 e ISSO/IEC 17025, são 

necessárias para a comprovação dos resultados dentro do sistema das unidades 

do SI; 

Nota: No sentido de atender a necessidade acima identificada, no último serviço 

realizado, Ipem – AL, já foi aplicado processo para determinação do cálculo de 



 

incerteza de medição, tendo como base procedimentos internos adotados pelo 

Ipem – SP. 

p) Com relação a serviços prestados, com emissão de certificados de calibração, 

verificou-se que os mesmos não apresentam formatação padronizada, desta 

forma deverá ser revista a NIE – 045, de maneira a estabelecer formulário,  que 

contemplam  todos os requisitos estabelecidos na ISO/IEC 17025.    

 

5.5.2   Projeto de implantação de intercomparação na atividade de verificação de veículos-

tanque 

 

 1 ) Justificativa 

 Considerando a necessidade de avaliação dos procedimentos e metodologias 

empregadas na execução das atividades de verificação dos veículos-tanque rodoviários, tendo 

em vista que diferenças entre resultados de verificação podem estar relacionados com o 

desempenho dos técnicos executores, este projeto se faz necessário para complementar o 

relativo a calibração dos padrões de trabalho utilizados na referida atividade.  

4 ) Objetivos a serem alcançados  

O propósito pretendido com a implantação da atividade de intercomparação, entre 

outros é verificar a aplicabilidade dos Regulamentos técnicos e normas de procedimentos 

estabelecidas para garantir o controle metrológico na execução das atividades de verificação 

de veículos-tanque. 

 Outros objetivos poderão ser alcançados, tendo em vista que refletirão também 

condições dos padrões utilizados nas medições, estado de conservação, perícia na utilização e 

uso adequado, sinalizando, assim ações a serem implementadas para atuações pontuais e/ou 

abrangente.   

5 ) Metodologia 

I) Avaliar os resultados obtidos na realização do projeto nº 01 – Estabelecimento de 

cadeia de rastreabilidade dos padrões de volume utilizados na verificação de 

veículos tanque rodoviários, com vistas a propor ações preventivas/corretivas. 

II) Desenvolver projeto de veículo-tanque rodoviário com as seguintes características: 

ser equipado com tanque de carga composto de dois compartimentos, que 

contemple as modalidades deste tipo de MMV regulamentadas, para ser utilizado 

como instrumento de avaliação; do desempenho dos técnicos da RBMLQ,;  dispor 

de espaço adequado e seguro para fixação de dois padrões de volume do tipo à 



 

conter, sendo um de 500L e outro de 1000L, e para um padrão   do tipo à fornecer 

com capacidade de 500L, 

III) Desenvolver procedimentos para avaliação de desempenho dos técnicos da 

RBMLQ no que se refere a execução das atividade de verificação de VTR. 

IV) Estabelecer procedimentos operacionais para utilização dos padrões de volume 

transportados, e a serem empregados nas calibrações dos padrões de trabalho 

existentes. 

V) Elaborar modelo de relatório de acompanhamento, que contemple elementos 

facilitadores na identificação das necessidades técnicas/operacionais. 

VI) Definir posto de verificação a ser utilizado para determinação do volume dos 

compartimentos do tanque e suas  características metrológicas.          

VII) O veículo deverá ser apresentado para as atividades proposta com as 

características de uma primeira verificação, ou seja, constando na documentação 

somente informações referentes ao projeto de fabricação fornecido pelo fabricante 

através da nota fiscal e placa de identificação. 

VIII)  Realizar análise crítica por meio de comparação dos resultados obtidos com 

aqueles levantados em posto de referência. 

I X)  Em função dos resultados obtidos propor ações preventivas/corretivas e definir 

freqüência da atividade. 

  

 4) Resultados Esperados 

O principal resultado esperado é garantir a confiabilidade metrológica dos resultados 

das medições na atividade de verificação de veículos-tanque rodoviári9os realizadas pela 

RBMLQ. 

 5) Conclusão 

Os resultados a serem obtidos irão propiciar a avaliação do desempenho da RBMLQ, 

neste campo de medição, proporcionando assim o direcionamento de ações relativas à 

calibração dos padrões, necessidade de revisão de regulamento técnico e normas de 

procedimentos, treinamento e investimentos em infra-estrutura, permitindo desta forma  

controle dos elementos relativos a garantia da confiabilidade metrológica.  

 

 

 

 



 

5.7.3 Projeto de desenvolvimento padrão de volume 

 

Visando desenvolver projetos de construção de medidas materializadas de volume a 

ser pregada como padrão de referência, e para definir métodos e procedimentos de calibração, 

visando o estabelecimento de cadeia de rastreabilidade na área de medição volume, solicitou-

se à técnicos de Dimel análise sobre artigo técnico Metrologia 2002, 39, 91-95, Comparação 

Internacional de Medição de Volume Padrão de 50 L assunto do qual segue comentários: 

 Devido ao projeto da Dimel de implantação de um laboratório para calibração de 

medidas materializadas de volume utilizando método gravimétrico, o presente artigo é de 

grande importância, pois apresenta uma série de informações que podem ser utilizadas como 

parâmetros para a implantação do laboratório na Dimel. 

 O artigo trata de uma comparação internacional de uma medida de capacidade de 50 l 

entre os seguintes laboratórios: CENAM (México); PTB (Alemanha);  NIST (EUA) e MC 

(Canadá). Por se tratar de laboratórios pertencentes a renomados Institutos de Metrologia que 

possuem instalações e mão-de-obra reconhecidamente qualificadas, podemos avaliar os 

procedimentos e os resultados obtidos e utilizá-los como parâmetros, adequando-os conforme 

as necessidades de nosso projeto. 

O ponto de partida para a utilização desse artigo como referência é que todos os 

laboratórios utilizaram métodos gravimétricos para a determinação do volume, entretanto, 

com algumas diferenças operacionais.  

O método utilizado pelo CENAM e pelo NIST é o que parece mais adequado ao 

laboratório do Inmetro, pois este método utiliza balanças eletrônicas de plataforma (que o 

Inmetro já possui), o que permite que a medição seja feita utilizando o procedimento de 

substituição dupla, ou seja, do ponto de vista operacional é o que melhor se adapta às 

necessidades e à infra-estrutura já disponível no Inmetro a ser calibrada. 

 Quanto aos resultados, pode-se concluir que apesar da utilização de três métodos 

diferentes, os valores obtidos apresentam um grau de concordância muito bom, já que a 

diferença entre o maior e o menor valor registrado foi de 0,0098%. Sendo assim podemos 

considerar que os três métodos poderiam ser utilizados como parâmetro. 

 Também, podem servir como referência os detalhes construtivos da medida 

materializada ensaiada.  



 

 
Figura 05: Detalhes construtivos do padrão utilizado nos ensaios de calibração referente ao artigo. 
Fonte: Próprio Autor (2003) 
 
 

 
Figura 06: Detalhes construtivos do padrão utilizado atualmente pela Dimel/RBMLQ 
Fonte: Próprio Autor (2003) 
 

Podemos observar, entre outros detalhes, que a região destinada à materialização da 

capacidade, parte superior da medida, apresenta detalhes construtivos bem diferentes do 

padrão utilizado como referencia do artigo. 

A região acima citada é a que caracteriza a sensibilidade da medida, que no caso é 

resposta da medição da medida materializada dividida pela correspondente variação de 

estímulo, ou seja, é a região fundamental para determinação da incerteza de medição da 

medida, desta forma, fator fundamental a ser considerado no desenvolvimento dos projetos. 



 

Ao longo deste Capítulo, procuro-se descrever o desenvolvimento dos trabalhos 

enfocando os aspectos técnicos, administrativos e gerenciais, envolvidos em um processo de 

regulamentação metrológica, que nesse particular buscou-se com a realização de atividades 

práticas, o acompanhamento do processo de implementação de ações voltadas á garantia 

metrológica que se constitui elemento fundamental para o estabelecimento e comprovação da 

confiabilidade metrológica.  

 

5.8 FASE 6 - ESTABELECIMENTO DO LABORATÓRIO DE REFERÊNCIA 

 

As atividades desenvolvidas no âmbito do GT – MMV geraram grande expectativa 

junto aos técnicos da RBMLQ envolvidos na medição de volume, uma vez que veio a levantar 

questões fundamentais para garantia metrologia nesta grandeza. 

Um dos motivos diz respeito à elaboração de projetos de RTM e normas de 

procedimentos para calibração/verificação de medidas materializadas de volume, que 

viabiliza o estabelecimento do controle metrológico dos mais recentes instrumentos e sistemas 

de medição regulamentos pelo Inmetro na área de medição de petróleo e gás (Portaria 

Conjunta ANP/Inmetro 001/2000). 

É importante ressaltar que alguns órgãos da RBMLQ já vêm realizando atividades 

nestas áreas, entretanto carecem de respaldo por parte do Inmetro no sentido de comprovarem 

os requisitos da metrológica requeridos, principalmente quanto a rastreabilidade e declaração 

da incerteza da medição. 

Tal fato se deve, principalmente da falta de laboratórios com os quais se possa 

estabelecer programas de intercomparação laboratorial, que é uma ferramenta necessária para 

verificar a competência do órgão para a realização de tais atividades. 

Neste sentido, busca-se estabelecer nas instalações disponíveis na Dimel, laboratório 

de referencia voltado a suprir a necessidade da RBMLQ, no tocante a calibrações de seus 

padrões de referencia e para o estabelecimento de uma rede que possa prover a rastreabilidade 

requerida as atividades de metrologia legal, e propiciar o estabelecimento de programas de 

intercomparações laboratoriais. 

 Podemos citar como ações já desenvolvidas neste sentido as que se seguem: 

• Elaboração de documentação base para realização dos serviços 

• Identificação dos órgãos da RBMLQ com os quais possam se desenvolvidas 

parcerias voltadas a intercomparação laboratorial 



 

• Identificação dos serviços disponibilizados pelos laboratórios credenciados na 

RBC, nas áreas definidas como auxiliares nas medições de volume 

• Análise crítica quanto aos métodos empregados em órgãos congêneres ao Inmetro, 

de forma a identificar o que melhor se adapta às necessidades e à infra-estrutura já 

disponível na Dimel 

• Calibração dos padrões disponíveis, pelo Inmetro ou RBC, conforme a 

necessidade identificada. 

Desta maneira, a Dimel está em fase de estruturação para atender a este segmento. 

Todavia não se pode desviar das exigências estabelecidas quanto à avaliação da competência 

técnica de laboratórios. 

  

5.9 FASE 7 - AVALIAÇÃO 

 

 Com o objetivo de estabelecer o procedimento e critérios sobre a sistemática de 

avaliação da competência técnica, dos órgãos da RBMLQ, para a execução das atividades na 

área de volume, considerando as documentações geradas no âmbito do GT – MMV, foi criado 

grupo de trabalho com técnicos da Dimel e do Ipem – SP. 

 Este grupo de trabalho desenvolveu ações a partir dos aspectos fundamentais descritos 

no desenvolvimento da pesquisa, e baseando-se principalmente nos procedimentos e critérios 

estabelecidos na NBR ISO/IEC 17025: 200 Requisitos Gerais para competência de órgãos de 

ensaios e calibração, que abordam entre outros os seguintes tópicos: 

 1) Objetivo: Estabelecer o procedimento e critérios sobre a sistemática de avaliação da 

competência técnica, dos órgãos da RBMLQ, para a execução das atividades na área de 

volume, relativas ao controle metrológico das medidas materializadas de volume utilizadas 

como padrão de referência e trabalho.  

 2) Considerações Gerais: A avaliação de competência é direcionada a todos os órgãos 

da RBMLQ, que desejarem realizar serviços de calibração/verificação de MMV, de 

referencia. 

 A aprovação da competência será concedida para execução de atividades metrológicas 

nas próprias instalações, nas instalações de fabricantes, concessionárias e/ou em campo, para 

um determinado escopo, incluindo faixas e melhores capacidades de medição, quando viável. 

 3) Intercomparações: A realização de intercomparações é uma ferramenta utilizada 

para verificar a competência dos órgãos da RBMLQ para realizar as calibrações e/ou 

verificações para os quais está postulando o reconhecimento. 



 

 4) Auditorias: A auditoria de medição é realizada com o objetivo de confirmar a 

competência do órgão para realizar os serviços para os quais postula o reconhecimento, sendo 

verificado se: 

e) Os resultados obtidos pelo órgão, incluindo a incerteza de medição, são 

compatíveis com o valor verdadeiro convencional atribuído ao padrão 

itinerante; 

f) As incertezas obtidas são compatíveis com a melhor capacidade de medição 

informada pelo órgão; 

g) Os registros e os certificados emitidos pelo órgão atendem aos requisitos do 

reconhecimento; 

h) O órgão manuseia corretamente o padrão itinerante. 

 5) Avaliação Inicial: A avaliação inicial consiste de uma visita da equipe de 

avaliadores às instalações do órgão com o objetivo de verificar, pôr meio de evidencias 

objetivas, entre outros: 

h) Os procedimentos e os registros referentes aos requisitos do sistema da 

qualidade pertinente; 

i) Equipamentos, documentos de operação, quando aplicáveis, programa de 

calibração, registros, manutenção e “status” de calibração; 

j) As instalações e as condições ambientais do local de execução do serviço, sua 

adequação de verificação e/ou calibração constantes do escopo do 

reconhecimento; 

k)  Competência da equipe técnica e a implementação dos procedimentos 

técnicos, acompanhando verificações e/ou calibrações, examinando a 

documentação e auditando o pessoal; 

l) Competência do(s) signatários(s) autorizado(s) responsável(s) por aprovar o 

conteúdo técnico dos certificados/relatórios; 

m) Resultados de medições, comparando resultados apresentados nos 

certificados/relatórios com o registro das medições e dados do controle da 

qualidade do órgão; 

n) Capacidade do órgão para realizar medições rastreáveis à padrões nacionais  e 

de acordo com a sua melhor capacidade de medição. 

 6) Decisão sobre a Aprovação da Avaliação da Competência Técnica: A decisão sobre 

a concessão do reconhecimento é feita pelo Diretor de Metrologia Legal, com base nas 

recomendações da equipe avaliadora, evidenciando o escopo do reconhecimento.   



 

 7) Manutenção do Reconhecimento: Com o objetivo de verificar se órgão continua 

atendendo aos requisitos e aos regulamentos do reconhecimento, são realizadas supervisões e 

reavaliações segundo procedimentos similares ao da avaliação inicial, além de auditorias de 

medição. A supervisão é realizada anualmente, contando a partir da data da avaliação inicial. 

 8) Extensão e/ou atualização do escopo do Reconhecimento: O órgão pode solicitar 

extensão do seu reconhecimento quando desejar alterar o seu escopo de reconhecimento para; 

                  a)incluir serviços de calibração/verificação no escopo já reconhecido; 

            b)incluir serviços de calibração/verificação realizados em campo; 

            c)ampliar e/ou alterar as faixas dos serviços já reconhecidos; 

                 d)aprimorar a melhor capacidade de medição dos serviços de calibração já 

reconhecida. 

 9) Considerações Finais: Durante o reconhecimento, o órgão deve cumprir 

continuamente os requisitos do reconhecimento. O não cumprimento destes requisitos pode 

acarretar em suspensão, parcial ou total, redução ou cancelamento do reconhecimento. Alem 

disso, o reconhecimento pode ser suspenso, cancelado ou ter seu escopo reduzido por 

solicitação do próprio órgão.   

A metodologia de atuação desenvolvida, buscou sinalizar à diretoria de metrologia 

legal a estabelecer e disponibilizar os meios necessários à comprovação da garantia 

metrológica requerida às atividades realizadas pela RBMLQ. 

No caso estudado, as garantias são referente aos resultados das medições obtidas na 

execução das atividades de metrologia legal, relativas ao controle metrológico das medidas 

materializadas de volume e dos métodos utilizados em calibrações/verificações destas.  
Como foi possível observar, no desenvolvimento dos projetos propostos, as bases 

técnicas foram estabelecidas através da elaboração das documentações pertinentes. 

Entretanto, ao serem colocadas em praticas surgiram algumas necessidades não 

cobertas e/ou que não foram suficientes para assegurarem os níveis de exigências requeridos, 

sendo assim, o estabelecimento de programa de avaliação da competência Técnica da 

RBMLQ está direcionado a implementar um processo de melhoria contínua, após a adequação 

dos órgãos às diretrizes estabelecidas acima citadas. 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
6  CONCLUSÕES 

 

6.1  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  O papel da metrologia legal deve ser ressaltado como ferramenta capaz da veicular a 

confiabilidade nas relações comerciais, promovendo exigências e diretrizes aplicáveis nas 

áreas de interesses conflitantes, onde o alto nível de exatidão nos resultados de medição é 

apropriado do ponto de vista político e sócio econômico. O estabelecimento da garantia 

metrológica nas atividades de controle metrológico visa assegurar um nível adequado de 

credibilidade e exatidão confirmada das medições. 

 Segundo este contexto, no desenvolvimento da pesquisa foi possível ter um panorama 

da situação atual, tais como: 

• Capacidades instaladas; 

• Competência técnica existente; 

• Documentação de referência disponível; e 

• Demandas atuais e futuras. 

 A pesquisa possibilitou cobrir uma série de lacunas relativas à falta de regulamentação 

e normas, dentre as quais podemos citar as relacionadas no quadro abaixo: 

 

 
TIPO TÍTULO SITUAÇÃO ATUAL 

NIE-DIMEL-

43 

Cálculo da Incerteza de Medição na Calibração de 

Medidas Materializadas de Volume pelo Método 

Gravimétrico 

Finalizado, em implantação 

NIE-DIMEL- 

044 

Verificação de Medidas Materializadas de Volume 

PELO Método Volumétrico 
Finalizado, em implantação 



 

NIE-DIMEL-

045 

Calibração de Medidas Materializadas de Volume pelo 

Método Gravimétrico 
Finalizado, em implantação 

FOR-

DIMEL012 

VERIFICAÇÃO DE MEDIDA MATERIALIZADA 

DE VOLUME 
Finalizado em Implantação 

FOR-

DIMEL013 

Registro de Medição de Medida Materializada de 

Volume 
Finalizado em Implantação 

Quadro 23: Documentos aprovados no âmbito do desenvolvimento dos trabalhos do GT-MMV 
Fonte: Disponível no banco de dados do Inmetro, www.inmetro.gov.br (2003) 
 

 Além dos documentos acima relacionados, encontram-se também em processo de 

elaboração e/ou análise, para publicação, outros documentos necessário para efetiva 

implementação da metodologia proposta, como pode ser verificado no Quadro 24: 

 
NIE Calibração de Picnômetro Em análise 

NIE 
Cálculo da Incerteza de Medição na Calibração de 

Picnômetro 
Em análise 

NIE 
Avaliação de Postos de Verificação de Veículos-Tanque 

com Sistema de Medição Dinâmico 
Em análise 

NIE 
Determinação da Massa Específica da Água por 

Picnometria 
Em análise 

NIE Calibração de Provadores ( Tubo Padrão ) Em Elaboração 

RTM 
Medidas Materializadas de Volume (referência OIML 

R120) 
Em elaboração 

DOC Avaliação de Competência Técnica da RBMLQ Em Elaboração 

NIE 

Cálculo de Incerteza de Medição na Calibração de 

Medidas Materializadas de Volume pelo Método 

Volumétrico 

Assunto a ser abordado na VII 

Reunião 

NIE Calibração de Proveta 
Assunto a ser abordado na VIII 

Reunião 

NIE 
Cálculo da Incerteza de Medição na Calibração de 

Proveta 

Assunto a ser abordado na VIII 

Reunião 

NIE 
Cálculo da Incerteza de Medição na Calibração de 

Proveta 

Assunto a ser abordado na VIII 

Reunião 

RTM Provadores (referência OIML R119) 
Assunto a ser abordado na IX 

Reunião 

NIE 

Avaliação de Desempenho de Medidores Empregados 

em Postos de Verificação de Veículos-Tanque 
 

Assunto a ser abordado na VII 

Reunião 
 

Quadro 24: Documentos em processo de elaboração/aprovação. 
Fonte: Próprio Autor (2003) 



 

 

 Desta forma, se necessário, por exemplo, calibrar um padrão de volume, agora já é 

possível, graças à identificação das competências técnicas existentes e das práticas 

desenvolvidas ao longo da pesquisa.  

 

6.2 ATENDIMENTO AOS OBJETIVOS DA PESQUISA 

 

 A presente dissertação teve como objetivo principal adaptar uma metodologia de 

atuação para sinalizar os meios necessários à garantia metrológica dos resultados das 

medições obtidas na execução das atividades de metrologia legal, relativas a 

calibração/verificação das medidas materializadas e instrumentos de medição de volume.  

 Para atender ao objetivo pretendido, foi realizada revisão bibliográfica, fundamentada 

principalmente quanto às recomendações da OIML praticadas em organismos congêneres ao 

Inmetro, um estudo da situação atual relativa a estes controles e o levantamento da demandas 

de serviço atuais e futuras. 

           Foram levantadas na presente pesquisa, as principais  dificuldades para o 

estabelecimento da garantia metrológica: 

1 )  inexistência de regulamento técnica metrológica relativo aos aspectos construtivos e 

requisitos metrológicos essenciais para a caracterização de tais medidas como padrão nos 

parâmetros atualmente exigidos; 

2 )  inexistência de laboratórios credenciados para medições da grandeza de interesse na 

totalidade das demandas existentes; 

3 )  falta de padronização de procedimentos de calibração de medidas materializadas de 

volume; 

4 ) demanda crescente e diversificada em função das novas regulamentações.   

 Os dados referentes aos assuntos acima citados, e que constam dos Capítulos 2 e 4, 

respectivamente, levou à conclusão de que a Dimel deve exercer o controle na viabilização de 

infra-estrutura laboratorial, direcionada à calibração  dos padrões de volume utilizados nas 

atividades de controle metrológico,  promover o reconhecimento e a supervisão daqueles 

órgãos da RBMLQ que venham a se habilitar para essas atividades. 

             Para tanto, a metodologia proposta, apresentada no Capítulo 4 e desenvolvida 

no Capítulo 5, possibilitará a Diretoria de Metrologia Legal do Inmetro ofertar ao país um 

aumento de infra-estrutura de serviços na área de volume e resultados de medições 



 

compatíveis com as novas exigências regulamentares, relativas ao controle metrológico no 

âmbito da metrologia legal, que visa a assegurar um nível adequado de credibilidade e 

exatidão confirmada na medição.   

 No tocante às questões relativas a elaboração/edição de regulamentos técnicos e das 

respectivas normas de procedimentos, as ações desenvolvidas no âmbito do GT – MMV 

possibilitaram a realização de atividades que forneceram condições técnicas e operacionais 

para a implantação de projetos desenvolvido no Capítulo 5, que atenderam os níveis de 

exatidão requeridos, tendo sido tomado como base legal às normas já aprovadas e 

regulamentação metrológica pertinente. Constituindo-se, assim, um fator importante para 

tomadas de decisão quanto à viabilidade do modelo proposto. 

 Neste processo de regulamentação, em que o número de verificações de instrumentos 

de medição deverá aumentar significativamente em termos quantitativos e qualitativos, com a 

implementação da Portaria ANP/INMETRO 001/2000 e Portaria INMETRO nº 064/2003, 

conforme pode ser  observado no Capítulo 4.  

 Pode-se observar assim, que a relação custo-benefício de investimentos que priorizem 

programas voltados a garantia metrológica, neste campo de atuação, trás benefícios quanto a 

aspectos de arrecadação e aperfeiçoamento profissional para a RBMLQ, pela inserção de 

novos controles a serem implantados e em função das tecnologias disponibilizadas. 

Cabe, também ressaltar os reflexos para o segmento envolvido, pela importância fiscal 

e econômica associada à medição, que afetam diretamente a economia, tanto em nível 

nacional, quanto individual, à medida que o valor nominal crescente dos produtos cria 

demandas maiores por exatidão de medições. 

A infra-estrutura de pessoal se constitui fator relevante tanto para o quadro funcional 

do Inmetro quanto da RBMLQ, que devem ser aumentado e qualificado para atender à 

demanda sinalizada.  

Conforme apresentado na proposta de atuação constante do Capítulo 5, devem ser 

priorizados os órgãos que já desenvolvem as atividades citadas, inclusive objetivando 

aproveitar os técnicos participantes como futuros instrutores, uma vez que atuaram em suas 

especialidades nas respectivas  atividades do GT – MMV. Desta forma, tem a experiência 

exigida referente aos métodos propostos.  

O reconhecimento proposto deve ser ressaltado como ferramenta capaz de veicular a 

garantia metrológica nas relações comerciais, fiscais e de apropriação, provendo exigências e 

diretrizes aplicáveis nas áreas de interesses conflitantes, onde o alto nível de exatidão nos 

resultados das medições é apropriado do ponto de vista político e sócio econômico.     



 

A grande contribuição da pesquisa foi disponibilizar os meios necessários à garantia 

metrológica, tendo em vista que os meios anteriores disponíveis não comprovavam as 

medições realizadas no controle metrológico das medidas materializadas de volume, pois não 

havia nenhuma sistematização de procedimentos para tal. Na verdade o que se utilizavam 

eram procedimentos específicos, conforme detalhado no quadro nº 05. 

Hoje, quando um Estado da Federação deseja realizar um serviço na área de calibração 

de medidas materializadas de volume, já dispõe das documentações de referência que 

identificam os meios necessários para a execução das mesmas.     

 

6.3  SUGESTÕES PARA FUTURAS PESQUISAS 
 

O tema, abordado na pesquisa em relação à garantia metrológica, refere-se a uma área 

bastante carente de infra-estrutura no Brasil, para as atividades de calibração relativas às 

medições de volume. Sendo assim, esta pesquisa direcionou ações voltadas mais 

especificamente quanto aos aspectos relacionados ao controle metrológico dos padrões 

utilizados nas atividades da RBMLQ, ou seja, verificações metrológicas. 

 Todavia, não se pode desviar das atividades da Dimel que é a unidade gestora do 

Inmetro responsável pela execução do controle metrológico relativo aos ensaios com vistas à 

apreciação técnica de modelo de instrumentos de medição e de medidas materializadas.  

 É fato a carência de Laboratórios credenciados na RBC nas áreas de medição volume, 

especialmente para atender as demandas de exatidão de medições na realização de ensaios 

com vistas à apreciação técnica de modelo, onde as exigências metrológicas são ainda mais 

rigorosas que as referentes ao tema abordado nesta pesquisa. 

 Desta maneira, fica aqui a sugestão para o desenvolvimento de pesquisa voltada à 

fomentar a estruturação de laboratórios para atender este segmento em nível nacional, que 

possibilite a realização de ensaios com vistas à apreciação técnica de modelo, que se constitui 

de extrema relevância para o pleno estabelecimento do controle metrológico e 

conseqüentemente para o desenvolvimento tecnológico e sócio-econômico do País. 


