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RESUMO 

 

 

A Arqueação de Tanques no Brasil, não é uma atividade regulamentada como as demais da 

Metrologia Legal, nem tampouco, recebeu um ato normativo específico do Conmetro. O 

Inmetro foi designado no passado como prestador de serviço nesta área, tendo recebido esta 

tarefa do INT e do INPM; sendo assim o Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e 

Qualidade Industrial, vem prestando estes serviços à sociedade desde 1973, utilizando-se da 

metodologia herdada e repassada internamente entre os técnicos envolvidos com a atividade. 

Com o advento das filosofias da Qualidade e a nova lei do petróleo, e outros agentes 

motivadores, se faz necessário rever alguns aspectos gerenciais e operacionais desta área. 

Buscou-se estudar e analisar as prescrições normativas de organizações representativas no 

mundo, assim como novas tecnologias disponíveis e preconizadas nas normas. Fez-se 

aplicação prática em tanques, cujos cálculos foram apresentados para ilustração da teoria; bem 

como as tabelas volumétricas e os certificados de arqueação. Entrevistou-se especialistas em 

metrologia, procurando encontrar a melhor metodologia para incrementar a capacidade de 

atendimento do sistema Inmetro; e isto significa utilizar as prescrições normativas mais 

adequadas ao nosso país, trabalhando harmonicamente com nossos parceiros comerciais. E 

por fim recomendando que a atividade seja regulamentada o mais breve possível, e 

qualitativamente  descentralizada. 

 

 

Palavra Chave: Arqueação de tanques, armazenamento de produtos, determinação da 
capacidade volumétrica. 



ABSTRACT 

 

 

There isn’t a Legal Metrology regulation in Brasil for measurement storage tanks, such as 

other activities that received a regulatory order by Inmetro. Also, there isn’t anything like that 

by Conmetro; but, rules and regulations are established by ANP, Receita da Fazenda Federal 

and requirement from companies, that are interested in process control. Inmetro was designed, 

a long time ago, to be a measurement storage tanks servicing, receiving this tasks from INT 

and INPM. Inmetro is working in this area since 1973. Using procedures established by your 

antecedents and has improved on the job training. After quality subject and a new law for 

petroleum area, and other motivation agents, it is necessary to review a lot of things about 

this. We’ve just studied a lot of subjects, standards and other documents of importance 

organization’s for tanks calibration methods around the world. We’ve seen that there are some 

new technology just standardized. We did some calculations of real tanks and we are 

presenting the volumetric table and the storage tank’s certificate. We’ve studied looking for to 

discover the best way to improve our servicing area. Meeting a great number of attendances, 

reducing measurement uncertainty, based on the best standards applications, like our partner 

countries are doing. Ending this research, we hope that everybody can find this subject, we 

hope this area in Brazil meet a regulatory order by Inmetro. And that comes true the 

metrological states organizations will be allowed and able to help us, also in this deal.  

  

 

Key words: Storage Tanks Calibration, Storage Tanks Inspections, Volumetric Tanks 

Capacity.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Os faturamentos, as movimentações de produtos a granel, o processo de refino, o 

recebimento e entregas do petróleo líquido e gasoso e seus derivados, são baseados nas 

quantidades dos produtos considerados, que são determinados através da tabela volumétrica de 

cada tanque de armazenamento ou do tanque utilizado para o transporte de produtos. 

As tabelas volumétricas são peças fundamentais para o controle quantitativo dos produtos, 

se faz necessário que ofereçam confiança, universalidade e segurança indispensáveis à 

incolumidade das pessoas envolvidas na comercialização dos produtos e/ou em suas 

movimentações. 

Dentro das diversas fases da vida de um tanque, existem níveis diferentes de 

responsabilidades e obrigações, destaque-se aqui a conclusão das obras, quando o 

detentor/distribuidor deverá solicitar a Agência Nacional de Petróleo – ANP, a vistoria das 

instalações e a emissão de autorização de operação, somente para as atividades que  sejam objeto 

de fiscalização por parte daquela Agência; entenda-se que a fiscalização é exercida no 

cumprimento da função do papel do estado com referência a legislação específica, e para isso, na 

ocasião da vistoria inicial, deverão estar disponíveis no canteiro de obras vários documentos, 

entre eles citamos: 

 Alvará de funcionamento emitido pela Prefeitura Municipal; 

 Licença de operação emitida pelo Órgão do meio ambiente competente; 

 Certificado de arqueação e tabela volumétrica dos tanques de armazenamento 

emitidos pelo INMETRO; 

 

 Como pela Legislação Metrológica e da Qualidade, a arqueação de tanques, ou seja: a 

determinação da capacidade volumétrica de tanques, não é uma atividade obrigatória ou 

compulsória, pelo Inmetro, o que leva as empresas a realizá-las é a exigência da Portaria ANP n. º 

29, de 09 de fevereiro de 1999, que estabelece a regulamentação da atividade de distribuição de 

combustíveis líquidos derivados de petróleo, álcool combustível e outros, para que possa 

autorizar a operação dos tanques e a comercialização com outras empresas. 

Os tanques utilizados para medição de petróleo, seus derivados e outros devem atender 
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aos seguintes requisitos: 

- Os instrumentos de medição, as medidas materializadas e os sistemas de medição 

devem ser submetidos ao controle metrológico do Inmetro, quando houver, ou 

comprovar a rastreabilidade aos padrões do Inmetro. 

- Serem providos de boca de medição e de amostragem do produto armazenado. 

- Serem providos de mesa de medição no fundo e de marca de referência próxima à 

boca de medição. 

 

As linhas de enchimento devem ser projetadas para minimizar a queda livre de líquido e 

respingo; 

Sendo assim, quando a empresa atende as exigências, ou suas instalações estão conforme 

os requisitos estabelecidos, são efetuadas as medições geométricas dos tanques e em seguida os 

cálculos, necessários para geração da tabela volumétrica e o certificado específico de Arqueação 

do Tanque. 

Quando o certificado e a tabela volumétrica estiverem disponíveis para a empresa, esta 

deve apresentá-las a ANP para assim dar continuidade ao processo de autorização, para que o 

tanque possa entrar em operação. 

Segundo a portaria conjunta número 001:2000 da ANP/Inmetro, o tanque deve ser medido 

com trena manual ou com sistemas automáticos de medição de nível.  A trena manual consiste de 

uma fita metálica com escala métrica com dispositivo de enrolamento da mesma com manivela, 

além do chamado prumo. 

As trenas utilizadas para medição e os tanques devem ser calibradas/verificados 

periodicamente pelo Inmetro, ou calibradas em laboratórios acreditados por ele. 

A primeira arqueação de um determinado tanque, com referência à legislação 

metrológica, Resolução Conmetro número 11 de 12 de outubro de 1988, é considerada 

verificação inicial, ou seja, verificação de um instrumento de medição ou medida materializada, 

após a sua fabricação/construção e antes de sua utilização e/ou instalação. Só haverá a 

necessidade de realizar a verificação eventual, caso o usuário/detentor faça a solicitação ao 

Inmetro/Dimel/Divol, ou, quando as autoridades competentes julgarem necessário. 

A verificação periódica é efetuada em intervalos de tempo pré-determinados, conforme os 

citados diplomas. No caso da arqueação de tanques a freqüência da verificação periódica é de 
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10(dez) anos, para os tanques que em plena medição e inspeção estiverem abertos, caso contrário 

esta freqüência será de 5(cinco) anos.  Os principais tipos de tanque para armazenamento e/ou 

transporte de petróleo líquido ou gasoso, seus derivados e outros produtos são: 

- Cilíndricos verticais de teto fixo. 

- Cilíndricos verticais de teto flutuante ou selo flutuante. 

- Cilíndricos horizontais. 

- Esféricos. 

- De embarcações. 

Com a criação da nova legislação para medição de Petróleo – A ANP e o Inmetro, 

estabeleceram requerimentos a serem implantados e implementados na determinação da 

capacidade volumétrica dos tanques para armazenamento de petróleo e seus derivados, ou seja, 

aqueles vinculados à medição fiscal e na transferência de custódia, que devem estar conforme a 

toda a normalização técnica da grandeza volume e especialmente as prescrições normativas 

compulsórias da referida Portaria conjunta 001:2000. 

Aqui neste estudo, pretende-se estabelecer, desenvolver, e, implementar em todo o país, o 

sistema gerencial da atividade de arqueação de tanques; uma vez que esta atividade, com o 

advento da indústria petrolífera nos anos 50 requereu investimentos vultuosos do governo federal, 

para dotar o país de tecnologia e método harmonizado com os paises exportadores e 

importadores, de produtos na área de petróleo, e dentre estes produtos se incluem as medidas 

materializadas de grande porte, estáticas, chamadas “Tanques para o armazenamento”, até 

mesmo as plantas de canalização que os interligam, bem como as embarcações utilizadas para o 

transporte de produtos, desde a matéria prima, os que estão em processo, até os produtos 

processados, resultantes do processo de refino, considerados neste trabalho como produtos 

intencionais. 

Nos anos 50, mais precisamente 1953, quando se criou a Petrobrás, o controle 

metrológico foi estabelecido por setores e produtos deste mercado; sendo que a exploração, a 

produção, os testes, a utilização de produtos para operação de máquinas e equipamentos inerentes 

aos processos, permaneceram sendo de responsabilidade da própria Petrobrás e sua 

concessionária de transporte, a BR Distribuidora. Fez-se necessário então, a partir dos anos 90, o 

incremento do controle metrológico, uma vez que a abertura do mercado permitiu a 

descentralização de todas as atividades, para todas as fases deste ramo da atividade humana.   
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Porém, associado a este cenário, encontramos a exploração do Petróleo e do Gás Natural 

em diversos Estados da Federação, juntam-se a isto as importações do Gás Natural da Argentina, 

e da Bolívia. Já a edição da Portaria conjunta 001/2000 impacta esta nossa pesquisa, quando se 

toma uma de suas questões como o problema fundamental a ser solucionado através, do estudo 

das metodologias de paises que, encontraram a maneira de desenvolver e operacionalizar o 

controle volumétrico dos produtos, através da utilização dos tanques de aço; que no Brasil 

operacionalmente se agrava, em função da grande extensão territorial, heterogeneidade da cultura 

metrológica e da qualidade, dentre outras. 

Sendo assim, pretende-se ao término deste trabalho, apresentar à Diretoria de Metrologia 

Legal do Inmetro e à sociedade; com fundamento nesta pesquisa, análises e comparações, aquele 

que poderá ser o método brasileiro para arqueação de tanques; e neste se inclui um estudo 

aprofundado das diversas escolas normativas com suas prescrições para a execução da atividade. 

Pretende-se fazer uma síntese da utilização das Estações Totais (uma das novas tecnologias), 

aplicadas na medição tanques, através da utilização de emissão de ondas eletromagnéticas com 

características conhecidas do raio laser ou infravermelho, com ou sem utilização de prisma 

reflexivo, podendo tomar como anteparo reflexivo o próprio objeto da medição, a parede do 

tanque. E por fim, aplicações práticas de tanques arqueados pelo método atual, através de 

medições executadas com trenas metálicas utilizando a metodologia existente. 

 

 

1.1 FORMULAÇÃO DO PROBLEMA 

 

 

Atualmente o modelo de gestão da arqueação de tanques, embarcações, plantas de 

canalização no Brasil, não permite a execução por outras entidades. Não existe delegação desta 

atividade aos Órgãos Metrológicos Estaduais, a empresas públicas ou privadas, bem como não 

existe credenciamento, certificação, reconhecimento de competência por parte do Órgão executor 

desta atividade no Brasil, que é o Inmetro, bem como da Agência Reguladora, ANP, das 

concessionárias e da Receita da Fazenda Federal. Na verdade, não existe também procedimento 

fundamentado em prescrições normativas consagradas; embora exista a padronização por 

entidades representativas no mundo, como a ISO, o IP, a API, a OIML, a Petrobrás e o Inmetro. 
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O fato de o Inmetro ser o único executor da arqueação no país vêm dificultando, onerando, e até 

mesmo inviabilizando o atendimento por parte do Inmetro, no que se refere ao custo do serviço, 

ao prazo e a qualidade desejada. 

Assim imagina-se que existam alguns problemas, e que este trabalho, se propõe a 

solucionar alguns deles, equivalentes a relevância do setor, pois, não se pode afirmar qual a 

metodologia utilizada no País. Isto se amplifica principalmente considerando o seguinte: 

- o Inmetro é a única organização apta a executar esta tarefa, 

- a  demanda por estes serviços é cada vez maior,  

- a quantidade de metrologistas capacitados para arqueação é  a mesma, e a idade 

média tende a aumentar, 

- as medições requerem desenvoltura e resistência física, acuidade visual, e, outras 

características inerentes; 

- os nossos clientes estão dispersos pelos Estados da Federação, 

- temos cadastrados no Inmetro aproximadamente 20.000 tanques instalados no 

país. 

- a atividade não é regulamentada pelo Inmetro 

- não existe um modelo oficial formalmente estabelecido para a atividade no país. 

- dificuldade em se obter autorização do governo para contratação de pessoal 

Sendo assim, 2 (dois) problemas principais estão sendo apontados: 

1. A inexistência de um Modelo Brasileiro para a Arqueação de Tanques, 

fundamentado nas prescrições normativas, na experiência do autor e seus pares. 

2. Incapacidade do Sistema Inmetro em atender à demanda estabelecida pelos 

clientes cadastrados de cerca de 19.000, e pelos novos clientes.  

  

 

1.2 OBJETIVO DO ESTUDO 

 

 

O principal objetivo da pesquisa é desenvolver um método de gestão a ser aplicado às 

atividades de arqueação de tanques, considerando a infra-estrutura atual; o modelo de gestão 

estabelecido e prescrito pela normalização dos USA, que significa NAFTA; dos países europeus, 
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representando a União Européia; da OIML, representando os seus países membros; da ISO, 

considerando-a como normalização internacional; e de outros sistemas de gestão em outras áreas 

de prestação de serviço do próprio Inmetro.  

Objetivos intermediários e complementares deverão ser alcançados, para atingir os 

objetivos principais, como por exemplo: 

- Revisão bibliográfica fundamentada na literatura e na normalização disponível. 

- Participação em seminários internacionais, nacionais, de empresas e associações. 

- Pesquisa exploratória nas prescrições normativas da OIML, levantando dados e 

informações dos seus modelos de gestão e de execução, já estabelecidos e 

consagrados pelos signatários, bem como nas prescrições do IP, da ISO, do API, 

da Petrobrás e do Inmetro. 

- Realizar seminários no Inmetro, trazendo especialistas, estudiosos, para apresentar 

seus conhecimentos relativos ao tema. 

- Promover reuniões com Associações, Agências, Laboratórios, outras entidades de 

governo, entidades de classe, etc. 

- Entrevistar especialistas, usuários, clientes, funcionários, administradores, etc; 

- Analisar e avaliar as prescrições normativas estudadas em seus respectivos 

mercados, no referente à arqueação de tanques. 

 

 

1.3 JUSTIFICATIVAS 

 

 

1.3.1 Institucional 

 

 

A ANP exige que os diversos tipos de tanques de aço e navios para armazenamento e 

transporte de petróleo líquido ou gasoso, devem obrigatoriamente ser arqueado, ou seja, ter o seu 

volume declarado pelo Inmetro, através de processo de medição geométrica ou outro, conforme 

apropriado; e informado através de um certificado de arqueação e de uma tabela volumétrica 

(centimétrica); que são os documentos utilizados como referência, dentre outros, para a 
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necessária aprovação por aquela Agência Reguladora. Como os tanques estão dispersos pelo 

Brasil, os custos são elevados, as distâncias são grandes, e os prazos são dilatados para 

atendimento e emissão dos documentos requeridos ao Inmetro; se faz necessário desenvolver um 

sistema confiável, ágil e exeqüível, e que possa sanar o problema da temporalidade e dos custos 

elevados com deslocamentos, que agregue valor à atividade de um modo geral, e que seus 

resultados sejam universalmente reconhecidos e compatíveis, e que seja provida a necessária 

confiança a todas as partes interessadas, e que se possa responder com eficácia as questões a 

serem respondidas. 

 

 

1.3.2 Social 

 

 

Justifica-se também o aperfeiçoamento do sistema gerencial, ou seja, do modelo de gestão 

e operação a ser proposto, aplicado às atividades de determinação da capacidade volumétrica de 

tanques para armazenamento de produtos a granel, de embarcações, de plantas de canalização, a 

cargo da Diretoria de Metrologia Legal do Inmetro. Seguindo as tendências e práticas 

internacionais das diversas entidades pertencentes aos países parceiros comerciais, que utilizam 

normas da ISO, da API, do IP, e países signatários e membros da OIML. Estar-se-á, assim, 

acompanhando o contexto internacional, a partir da utilização da capacidade técnica e da infra-

estrutura instalada no país, permitindo a expansão do seu campo de atuação, com impactos no 

segmento produtivo, governamental, e principalmente, no atendimento das expectativas da 

sociedade, que reclama pela melhoria da qualidade de produtos e serviços, fundamentada nos 

princípios de Gestão da Qualidade Total, refletindo positivamente para o atendimento da missão, 

das metas e dos objetivos do Inmetro.  

 

 

1.4 RELEVÂNCIA 

 

 

Com a criação da Petrobrás em 1953, e a necessidade de se importar petróleo líquido para 
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o processo de refino, automaticamente cresceu a demanda do serviço de arqueação de tanques, 

incrementou-se também, o número de tanques para armazenamento e transporte dos derivados 

dele advindos. Com a falta de pessoal especializado quantitativamente e qualitativamente, e pela 

inexistência de um programa específico de treinamento, ou de um curso regular acreditado para a 

adequação, qualificação e certificação de pessoal; o Inmetro buscou nos países desenvolvidos 

esta formação técnica, a exemplo de tantas outras atividades e, compôs as principais equipes com 

um metrologista - chefe da equipe operando como colega-instrutor, e assim, repassasse na prática 

o conhecimento adquirido (conhecimento tácito) e o conhecimento teórico ou intrínseco, segundo 

Ikujiro Nonaka, e um segundo metrologista da equipe, para que juntos executassem o serviço 

necessário. Por questões funcionais, o Inmetro obrigava-se a regularizar a situação deste corpo 

técnico que, na realidade, não apresentava o nivelamento e igualdade na proficiência das 

medições e cálculos dos diversos tipos de tanques.  

Após a análise dessas questões, foram determinadas as causas fundamentais do baixo 

desempenho técnico e conseqüentemente a existência de uma grande demanda reprimida; São 

elas: 

• Qualificação inadequada de alguns técnicos que atuam diretamente no serviço. 

• Modelo de gestão inadequado 

• Baixa remuneração do pessoal 

• Incremento na autorização da ANP em função das Centrais Termoelétricas. 

• Aumento da demanda das atividades, gerando redução do nível da qualidade dos 

serviços prestados. 

• Aumento do tempo de espera para prestação dos serviços de medição. 

• Aumento do tempo de espera pelas tabelas volumétricas e certificados. 

Por outro lado, é sabido que a atividade Petrolífera diariamente no Brasil, faz circular em 

números correspondentes a barris/dia de Petróleo, a quantia de aproximadamente $72.000.000,00 

USD (setenta e dois milhões de dólares americanos por dia), considerando os dois milhões de 

barris necessários ao cumprimento da sua meta de produção (acesso ao www.petrobras.com.br, 

no dia 23/12/03), e o valor de $36,00 USD do barril de petróleo divulgado pela imprensa no dia 

24/12/03, considerando $1.00 USD equivalente  a  R$3,00 (três reais), chega-se a um valor 

aproximado de R$216.000.000,00 (duzentos e dezesseis milhões de reais por dia), considerando-

se estes valores, percebe-se que pequenos desvios podem significar perdas significativas nas 
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transações comerciais.  

 

 

1.5 PRINCIPAIS QUESTÕES A SEREM RESPONDIDAS 

 

 

1) O que existe nos países escolhidos para fundamentação e referência ? 

2) O que é exigido pela ANP, Receita da Fazenda Federal, Concessionárias? 

3) Quais as contribuições advindas da RBMLQ-Inmetro? 

4) Quais os requisitos da portaria conjunta Inmetro x ANP – nº 001/2000? 

5) Quais as dificuldades do Inmetro para atender os clientes? 

6) Quais as ações a serem desenvolvidas pelo Inmetro e parceiros, para a atividade gerencial e 

tática do sistema brasileiro? 

7) Quais os problemas relacionados à aquisição de equipamentos/instrumentos de inspeção, 

medição e ensaio? 

8) Como adotar novas tecnologias, como as estações totais e outras? 

9) Quais os pontos fortes e pontos fracos para implantação do modelo de gestão? 

10)  Qual o modelo de gestão da atividade, adequado à realidade brasileira? 

11)  Quais as principais reclamações dos clientes? 

12)  Quais as principais reclamações dos nossos metrologistas? 

13) Quais as principais reclamações dos nossos administradores? 

 

 

1.6 DELIMITAÇÃO DO ESTUDO 

 

 

A pesquisa propõe apresentar um modelo para a execução e gestão da atividade de 

arqueação de tanques fixos, embarcações, plantas de canalização, silos e armazéns para produtos 

a granel no Brasil, mas como delimitação primordial, vamos estabelecer que: O foco da pesquisa 

são os tanques fixos para armazenamento de petróleo e seus derivados, conforme requerido pela 

portaria conjunta ANP/Inmetro número 001/2000, implementando estratégias de melhoria da 
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qualidade para o setor petrolífero, tomando como base o faseamento exposto nos objetivos 

intermediários citados no item 1.2. 

Embora o Inmetro seja o responsável pela execução da atividade no país e tenha uma 

metodologia implantada desde os anos 70, ela não é regulamentada como as outras atividades da 

metrologia Legal. Sendo assim, o método está limitado a estudar a teoria disponível para os tipos 

de tanques existentes no nosso país. Também se pretende estudar as prescrições normativas das 

entidades consideradas mais importantes e representativas do mundo, no que se refere à 

normalização voluntária. Foram consideradas as teorias dos diversos tipos de tanques. 

Esta pesquisa pretende contribuir para os esforços de estudiosos interessados na matéria, 

motivando-os a desenvolver softwares mais modernos e capazes de executar cálculos mais 

exatos, experimentos práticos, mais abrangente com uso das novas tecnologias, incertezas de 

medição menores,etc. 

Pretende-se através deste estudo contribuir com a comissão temática da Dimel/Dider, para 

auxiliar na elaboração do regulamento técnico metrológico do Inmetro para arqueação de tanques 

fixos. 

Pretende-se, ainda, deixar claro para os leitores qual a metodologia do Inmetro para 

arqueação de tanques, especialmente os fixos, facilitar a gestão e o controle da atividade no país, 

a partir da implementação do gerenciamento pela qualidade, com a adoção de cláusulas 

específicas da NBR ISO 9001:2000.    

 

 

1.7 ORGANIZAÇÃO DA DISSERTAÇÃO 

 

 

No primeiro capítulo, apresenta-se os objetivos, justificativas, relevância do tema, 

principais questões a serem respondidas e a delimitação do estudo.  

No segundo capítulo apresenta-se a fundamentação teórica, para estabelecimento da 

pesquisa bibliográfica realizada para definição da metodologia, apresenta-se a teoria e as 

aplicações práticas nos diversos tipos de tanques, com os quais se trabalhou. Apresentou-se as 

prescrições normativas para novas tecnologias utilizadas para calibração de tanques. Inclui-se 

neste capítulo fundamentos e práticas da arqueação de tanques no Brasil, através de entrevistas de 
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ex-funcionários do Inmetro, como o  prof. Archimedes Palma e do físico Armênio Lobo da 

Cunha Filho, ex-diretor geral do INPM. 

No terceiro capítulo mostra-se através das fases da pesquisa o aprendizado das prescrições 

normativas encontradas sobre o tema, bem como da teoria encontrada no Inmetro, e que foi 

repassada pelos colegas instrutores, constatou-se também que a Gestão da Qualidade Total é uma 

meta a ser buscada e não uma metodologia ou ferramenta. As metodologias e ferramentas surgem 

para ajudar as pessoas a alcançarem a meta, não como um fim em si mesmas.    

No quarto capítulo, apresenta-se as discussões das prescrições normativas estudadas, 

mostrou-se alguns quadros que sintetizam os diferentes parâmetros relativos aos requisitos 

estabelecidos para os diversos tipos de tanques, pelas escolas normativas estudadas e a 

metodologia adotada pelo Inmetro para a gestão e execução da arqueação de tanques através do 

serviço de técnicos metrologistas de seu quadro funcional lotados na Divisão de Instrumentos de 

medição de volume-Divol, as vantagens e desvantagens desta modalidade.   

No quinto capítulo, apresenta-se a proposta de um modelo para gerenciamento e execução 

da arqueação de tanques no Brasil, em harmonia com o Mercosul, Nafta e união Européia. E 

demonstra-se no modelo proposto a metodologia de arqueação de tanques conjunta com os 

Órgãos Metrológicos da RBMLQ-Inmetro, as vantagens e desvantagens deste modelo, e as ações 

corretivas/preventivas para sanar tais discrepâncias.    

No sexto capítulo, apresentam-se as conclusões e recomendações, fazendo-se algumas 

sugestões para futuras pesquisas sobre o tema, considerando-se a sua relevância e a escassez de 

trabalhos nesta importante área. E demonstra-se em face dos elevados valores monetários 

envolvidos nas movimentações e no armazenamento de produtos petrolíferos, o que implica em 

grandes cifras quando ocorrem pequenos erros. 

Em seguida apresentam-se os anexos, que trazem a tabela volumétrica, e exemplos de 

trabalhos realizados nos tanques estudados, como formulários de fundo do tanque, certificado de 

arqueação de um tanque com teto flutuante; dados e informações da arqueação de um tanque 

cilíndrico horizontal. Cada conteúdo possui, e apresenta as figuras ilustrativas numeradas, e, os 

gráficos apresentam o quantitativo da execução das arqueações de tanques nos seus respectivos 

Estados, considerando-se o ano de 2000, como o início da observação dos dados para 

acompanhamento das melhorias implementadas, no que se refere ao incremento quantitativo de 

execução e atendimento, e, a referência do Estado serve para planejar e deliberar sobre, como 
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regionalizar os serviços na descentralização e as necessidades de treinamento. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 

2.1 INTRODUÇÃO 

 

 

 A globalização da economia impactou significativamente o movimento de abertura da 

economia do Brasil, que se viu obrigado a revisar sua política de recursos humanos, a adoção de 

programas de privatização, houve a queda de barreiras tarifárias com a extinção do GATT e a 

desregulamentação setorial, dentre os quais o grande mercado produtor, extrativista e 

transformador do petróleo (fonte www.anp.gov.br, acesso em 23/08/03). Ao mesmo tempo houve 

uma grande preocupação do governo com as medições, pois, fundamentado nelas seriam 

estabelecidos os pagamentos dos royalties aos Estados, Municípios e demais produtores. Como a 

Metrologia Legal é responsável pelas atividades relacionadas às unidades de medida, métodos de 

medição e instrumentos de medição, relativas às exigências técnicas e legais obrigatórias 

(portaria n° 102 do Inmetro - Vocabulário de metrologia legal), com o objetivo de garantir 

publicamente a segurança, a exatidão das medições e a concorrência legítima, dentre outros. 

 No campo econômico o objetivo principal é proteger o comprador e o vendedor. Sendo 

assim temos que nos referenciar a Resolução do Conmetro nº 11, de 12 de outubro de 1988, 

capítulo III, subitem 8, que estabelece as diretrizes para o efetivo controle metrológico dos 

instrumentos de medição e das medidas materializadas. 

 A OIML é a organização internacional que tem por objetivo promover a harmonização 

global dos requerimentos da metrologia legal.  Para evitar contradições entre a normalização 

voluntária e as recomendações internacionais e na sua extensão, dos regulamentos técnicos, 

estabelecem-se acordos de cooperação entre associações como a ISO, a IEC e outras. 

 A ISO é uma organização não governamental sem fins lucrativos, com sede em Genebra, 

na Suíça, cujo objetivo é promover o desenvolvimento de normas nos diversos ramos da 

atividade humana e atividades afins em âmbito mundial, procurando facilitar a troca de bens de 

consumo e serviços, e desenvolver atividades de cooperação nos campos intelectual, científico, 

tecnológico e econômico. 
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 No Brasil, a ABNT, fundada em 1940, é a organização responsável pela normalização 

técnica dita voluntária, sendo membro fundador da ISO em 1947, atualmente sócia da ISO na 

categoria P, é o fórum nacional de normalização, e promove a edição de normas nos diversos 

ramos da atividade econômico/industrial brasileira.  

 O Inmetro regulamenta, gerencia, supervisiona e executa as atividades de metrologia, 

legal e científica e da qualidade, através do seu pessoal e da RBMLQ-Inmetro, executando 

verificações metrológicas de instrumentos de medição, medidas materializadas. A Rede é 

composta pelos Órgãos Metrológicos Estaduais conveniados.  A elaboração da regulamentação se 

baseia nas recomendações da OIML à qual estamos filiados, somos o único país na América do 

Sul filiado a ela; e trabalhamos em harmonia com centenas de outros países do mundo; e atuamos 

em colaboração com fabricantes, com entidades de classe e entidades representativas dos 

consumidores. 

 O API é a maior associação comercial do mundo, representando os interesses da indústria 

petrolífera dos Estados Unidos, tendo publicado mais de quinhentas normas técnicas, que são 

utilizados por um grande número de companhias de petróleo e gás natural do mundo. 

 O IP é um dos principais centros europeus independentes, voltados para o avanço e a 

disseminação de conhecimentos técnicos e econômicos na indústria de petróleo e gás natural, 

tendo também publicado diversas prescrições normativas para padronizações no setor industrial 

do petróleo líquido e gasoso. 

 

O conhecimento amplo e satisfatório sobre um processo ou fenômeno somente 
existirá quando for possível medi-lo e expressá-lo através de números (LORD 
KELVIN, 1883). 

 

 

2.2 CONCEITOS DE ARQUEAÇÃO DE TANQUES 

 

 

Para efeito deste trabalho foram considerados os conceitos e definições estabelecidas pela 

R 071 da OIML, pela NBR ISO 9000:2000 e pelo VIM. 

 Arqueação – conjunto de operações, efetuadas com vistas a determinar a capacidade de 

um tanque ou reservatório até um ou vários níveis de enchimento. 
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 Tanque – reservatório destinado a armazenar produtos a granel 

 Costado – superfície lateral do tanque, formada por anéis de aço, concreto ou similar. 

 Mesa de medição – placa de metal de superfície lisa e perfeitamente nivelada, fixada ao 

fundo ou ao costado do tanque e localizada na direção de vertical de medição. 

 Boca de medição – tubo cilíndrico existente na parte superior do tanque, destinado a 

introdução da trena para medir a altura do produto nele contido. 

 Altura de referência – é a distância entre a parte superior do bocal de medição 

(escotilha) e o ponto zero. 

 Altura do produto – é a distância entre o ponto zero e o corte do produto na trena, ou a 

diferença entre a altura de referência e a altura do espaço vazio. 

 Espaço vazio – é a diferença entre a altura de referência e altura do produto. 

 Distância M-H – é a distância entre a parte superior da boca de medição do teto e o nível 

de produto nos tanques de teto-flutuante. Através dela verifica-se a condição de flutuação do teto 

e o conseqüente deslocamento do produto. 

 Ponto zero – é a parte superior do mês de medição, que corresponde a altura zero da 

tabela volumétrica do tanque. 

 Lastro – volume de líquido contido no fundo do tanque, até o ponto de referência 

superior. 

 Vertical de medição (tubo de medição) – linha imaginária, perpendicular a mesa de 

medição, e referencial para a medição manual ou automática. 

 Ponto de referência inferior – interseção de vertical de medição com a superfície 

superior da mesa de medição, ou com o fundo do tanque, se não houver mesa de medição. 

 Ponto de referência superior – ponto situado sobre a vertical de medição, em relação ao 

qual são medidos os espaços vazios. 

 Ponto alto – ponto mais elevado do fundo de um tanque cilíndrico vertical, esse ponto é o 

último a ser coberto pelo líquido no enchimento do tanque. 

  Corpos internos e externos – acessórios de um tanque, cujo volume influi na capacidade 

do mesmo, esses volumes gerados são classificados como volume adicional, se sua capacidade é 

somada à capacidade efetiva do tanque e, volume morto se o volume dos acessórios diminui sua 

capacidade efetiva, em razão do deslocamento de líquido. 
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  Tabela volumétrica – expressão, sob forma de escala, da função matemática v (h) que 

representa a relação entre a altura h (variável independente) e o volume v 

(variável dependente). 

 Tanque cilíndrico vertical – tanque cilíndrico de eixo vertical com fundo plano, cônico, 

tronco-cônico, semi-esférico ou de meridiano elíptico. 

 Tanque cilíndrico horizontal – tanque cilíndrico de eixo horizontal, com ou sem 

inclinação, com as extremidades fechadas por seções planas, tronco cônico, semi-esférico ou de 

meridiano elíptico. 

 Tanque esférico ou esferoidal – reservatório de forma esférica. 

 Tanque especial – reservatório sem forma geométrica definida ou cujo formato apresenta 

duas ou mais figuras geométricas simultâneas. 

 Capacidade nominal – valor arredondado de volume máximo de líquido que um tanque 

pode conter nas condições normais de uso. 

 Capacidade total – volume máximo de líquido que o tanque pode conter 

 Serpentina interna – tabulação de diâmetro reduzido que percorre o interior do tanque 

ou compartimento, com objetivo de auxiliar a descarga de determinados produtos através de seu 

aquecimento. 

 Certificado de arqueação – documento de caráter oficial, que acompanha a tabela 

volumétrica, certificando que foi procedida à arqueação de um tanque/reservatório, com vistas a 

atender exigências de Órgãos Governamentais. 

 Faixa da tabela – intervalos de volumes, entre o lastro e a capacidade nominal, para os 

tanques, nos quais é estabelecida uma tabela de arqueação. 

 Volume mínimo menor - volume cuja medição é autorizada para entrega ou recebimento 

de quantidade de líquido contido, em qualquer ponto da faixa da tabela. A altura mínima medida 

de um tanque é a variação de nível que corresponde ao voluma medido. 

  Limite inferior da capacidade tabelada – capacidade, abaixo da qual não se aplica o 

erro máximo tolerado, considerando –se a forma do tanque e método de arqueação. 

 Vertical de medição – linha imaginária, perpendicular à mesa de medição, e referencial 

para a medição manual ou automática. 
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  Rastreabilidade – propriedade do resultado de uma medição ou do valor de um padrão 

estar relacionada a referências estabelecidas, geralmente a padrões nacionais ou internacionais 

através de uma cadeia contínua de comparações, toda tendo incertezas estabelecidas. 

 Calibração – conjunto de operações que estabelece, sob condições especificadas, 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 valores 

correspondentes das grandezas estabelecidas por padrões. 

 
Arqueação, segundo Aurélio Buarque de Holanda-1. É o ato ou efeito de arquear. 
2. Medida da capacidade dos espaços internos de embarcação mercante. Arquear 
– É curvar em forma de arco. 2. Fazer arqueação (2) de.P 3. Curvar-se em forma 
de arco. 

 

 

2.3 CLASSIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO DOS TANQUES 

 

 

 Com vistas à execução das arqueações e elaboração das tabelas volumétricas, os tanques 

podem ser classificados segundo os seguintes critérios: 

 Posição em relação ao solo; 

 Meios utilizados para a medição dos níveis ou dos volumes de 

Líquido contido; 

 Condições utilizadas relativas a(grandezas suplementares de influência). 

Quanto à posição referente ao solo, os tanques podem ser: 

 Apoiados no solo; 

 Parcialmente enterrados; 

 Enterrados e, 

 Acima do solo. 

Quanto às formas os tanques podem ser: 

 Cilíndrico vertical, com fundo plano, tronco-cônico, semi-esférico ou meridiano 

elíptico; 

 Cilíndrico horizontal, com ou sem inclinação, com as extremidades fechadas por 

seções planas, tronco-cônico, semi-esféricos ou de meridiano elíptico; 
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 Esférico ou esferoidal; 

 Paralelepipédico, 

 Especial 

 Cilíndricos verticais 

 Os tanques podem ter teto fixo, teto flutuante e, teto fixo com selo flutuante. 

 Os tanques especiais são reservatórios sem figura geométrica definida ou cujo formato 

apresenta mais de duas figuras geométricas simultâneas. 

 Quanto aos meios utilizados para a medição das quantidades de líquido contido, os 

tanques podem ser: 

 Uma única marca de graduação 

 Um dispositivo de medição com escala graduada (com janela de visita ou com 

tubo de nível externo) 

 Uma régua graduada ou uma trena graduada com lastro (medição manual); e, 

 Um medidor (medição automática).No que se refere aos medidores, somente serão 

aceitos aqueles com modelos aprovados pelo Inmetro e passíveis de controle 

metrológico (Resolução Conmetro 11/88). 

 No que se refere às grandezas de influência os tanques podem ser: 

 Com referência à pressão 

 À pressão atmosférica ambiente 

 Estanques à baixa pressão e 

 Estanques à alta pressão 

 Com referência à temperatura 

 Sem aquecimento 

 Com aquecimento e isolamento térmico 

 Com refrigeração e isolamento térmico.  

 

 

 

 

 



 38 

2.4 ARQUEAÇÃO TANQUES CILÍNDRICOS VERTICAIS DE TETO FIXO 

 

 

 São reservatórios de forma cilíndrica, montados no sentido vertical, fechado na sua parte 

superior por um teto que pode ser cônico ou  não, onde se localiza o bocal , boca ou escotilha de 

medição: 

Figura 1 - Tanque com chapas soldadas de topo 
Fonte:Medição e Cálculo Volumétrico –Inmetro,1984,p.6 
 

Figura 02 - Tanques com chapas soldadas com superposição 
Fonte. Medição e Cálculo Volumétrico - Inmetro,1984-p.6 
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 A parte cilíndrica do tanque, ou seja, o costado, é formado por chapas de aço que podem 

ser soldadas de topo ou com superposição (bainha). 

 A figura anterior (fig.01) representa um tanque com as chapas soldadas de topo e a figura 

2 e representa as chapas soldadas com superposição. 

 Os tetos destes tanques são sustentados por colunas internas que se dispõem 
paralelamente às partes cilíndricas (fig. 03) e suas seções retas podem ter várias formas 
geométricas, como mostra a figura 04.            
 

Figura 3 - Tanque com colunas internas 
Fonte: Medição e Cálculo Volumétrico - Inmetro,1984-p.7 - Bainhas no sentido vertical (projetadas num plano 
horizontal) 
 
 

Figura 4 - Projeções das seções das colunas internas 
Fonte: Medição e Cálculo Volumétrico - Inmetro,1984-p.7 - Bainhas no sentido vertical (projetadas num plano 
horizontal) 
 

 Os fundos dos tanques, também são formados por chapas de aço e nem sempre são 

planos, como indicado na figura 04. São geralmente cônicos de vértice voltado para cima ou para 

baixo. 
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Vértice do cone do fundo para cima                                  Vértice do cone do fundo para baixo 

Figura 05 - Tanque cilíndrico vertical vértice para cima e vertical vértice para baixo 
Fonte: Medição e Cálculo Volumétrico - Inmetro, 1984-p. 8 
 

 

2.5 PRINCÍPIO DE ARQUEAÇÃO DE TANQUES CILÍNDRICOS VERTICAIS 

 

 

 A arqueação consiste na determinação do volume contido em um tanque cilíndrico 

vertical, no qual dependendo da forma do fundo e das estruturas internas, deverão ser efetuadas 

algumas correções.  

 

 

2.5.1 Execução das medicões externas do tanque 

 

 

 Para determinar as dimensões do tanque, tendo em vista a elaboração do cálculo do 

volume do tanque, devem ser observados critérios extremamente importantes, como: 
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Figura 6 - Bainha no sentido vertical (projetada num plano horizontal) 
Fonte: Medição e cálculo volumétrico- Inmetro,1984-p.7 
 

• Comprimento da circunferência do tanque, que deve ser medido no mínimo em 

duas alturas diferentes em todos os anéis que compõem o costado do tanque; 

• Comprimento total de altura do costado será medido na extremidade inferior do 1º 

anel à extremidade superior do último anel; 

• Comprimento da altura de referência, que é a distância entre a parte superior da 

boca de medição até o ponto zero, ou seja, a mesa de medição.  Essa medida é 

obtida soltando a trena da boca de medição, onde já há uma marcação, até a mesa 

de medição; 

• Espessura da chapas do costado, que será medida em alguns pontos dos anéis, 

através de medidores ultra-sônicos, chamados de medidores de espessura, ou 

também pode ser obtida com auxílio da planta do tanque. 

  Sendo um círculo a seção reta de um cilindro, a sua área S será igual a: πr² mas, 
  r = D/2 

 S = π.(D/2)²      S = π .D²/4        S = 0,7854. D² (onde D é o diâmetro) e e – espessura 

 

 Conhecida a circunferência externa C, o diâmetro externo D’ será: 

 C = π.D’       D’ = 1/π.C       D’ = 0,31831 . C 

 Assim o diâmetro interno D será: D = D’ –2e 
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 Desta forma pode-se calcular a área da seção interna do cilindro que multiplicada pela 

altura h do mesmo, dará volume V, isto é: V = S.h 

 Quanto maior for o numero de circunferências medidas mais representatividade será a 

circunferência média do anel do costado do tanque. 

 Solicitamos a Companhia ChevronTexaco S.A , autorização para apresentar a aplicação 

da teoria da determinação da capacidade volumétrica , cálculos, correções , emissão da tabela 

volumétrica, certificado de arqueação no serviço realizado no tanque 110 703, localizado em 

Campos Elíseos, Duque de Caxias – RJ. Nossa intenção foi fazer um estudo, possibilitando o 

aprendizado da teoria prescrita na literatura e em uso atualmente no sistema Inmetro, que 

possibilitará aprofundar a execução, estabelecendo um paralelo da nossa metodologia e a 

prescrita nas normas estudadas. 

 

Tabela 1 - Os resultados das medições das circunferências externas foram as seguintes: 

Anéis Altura dos anéis 

(cm) 

Circunferências 

(mm) 

Diâmetro 

externo (mm) 

Diâmetro 

interno (mm) 

5º 129 28 730 9 145 9 135 

4º 150 28 736 9 147 9 137 

3º 150 28 737 9 147 9 137 

2º 150 28 737 9 147 9 137 

1º 148 28 737 9 147 9 137 

* sendo a espessura = 5 mm ( Fonte: Arquivo Inmetro/Dimel/Divol) – autorizado pela 
Chevron Texaco, de forma verbal/documental 

 

 Como a altura útil do 1º anel é considerada a partir da mesa de medição, e a mesa de 

medição tem 2cm de altura, logo a altura do 1º anel será de 148cm. 

 

 

2.5.2 Centimétrico 

 

 

      Para a elaboração das tabelas volumétricas da parte cilíndrica de um tanque. É necessário 
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saber qual a capacidade de armazenagem do tanque em cada centímetro de altura.  É o que se 

chama fator centimétrico. 

 Seu cálculo é simples, bastando fazer-se a altura igual a 1cm ou 0,1dm na fórmula do 

volume do anel, isto é: 
 

 Volume por centímetro de altura = fator centimétrico 

 F = 0,7854. D² . 0,1 ou ainda, f = 0,07854. D² 
 

 Ainda em relação ao tanque utilizado (110703–ChevronTexaco), para o valor 

centimétrico temos: 

 
 Tabela 2 - Coluna “fator centimétrico” 

Anéis Fator centimétrico bruto (1/cm) 

5º 655,40 

4º 655,69 

3º 655,69 

2º 655,69 

1º 655,69 
Para efeito de elaboração da tabela volumétrica, os valores constantes da coluna “fator 
centimétrico” sofrerão correções, por esse motivo o chamamos de “fator centimétrico 
bruto” 
Fonte:arquivo Inmetro/Dimel/Divol 
 

 

2.5.3 Volume morto 

 

 

 São considerados os elementos que ocupam espaço no interior do tanque, isto é, as 

estruturas internas, como colunas de sustentação, serpentinas de aquecimento, escadas, etc. 

 O cálculo dos volumes ocupados por esses elementos, chamados de volumes mortos, será 

feito através da determinação das áreas de suas superfícies que multiplicadas por suas alturas 

totalizarão os volumes procurados.  Esses volumes serão descontados do fator centimétrico bruto. 
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2.5.4 Colunas 

 

 
 
 
 Ao lado representamos o tipo de estrutura mais encontrada: 
A área da base dessa coluna será: S = (2a+b).c 
O volume ocupado por esta coluna será: V =S.h 
Onde h representa a altura da coluna. 
Figura 7 - Estrutura mais comum nas colunas de sustentação 
Fonte: Medição e cálculo volumétrico – Inmetro,1984-p.16 
 

 Para cálculo do fator centimétrico, bastará fazer-se na fórmula de volume, a altura h = 

0,1dm. 

 Considerando o tanque 110 703 da ChevronTexaco, ele possui uma coluna de duplo U, 

uma de 8” x  2” ¼” e a outra de 6”x 2”.  A área dessas colunas pode ser encontrada na tabela do 

ANEXO A, que é baseada em normas norte americanas para construção”. 

 Logo: 

 8”x 2” ¼” – tem uma área de 0,22 centímetro quadrado”. 

 6”x 2” – tem uma área de 0,15cm quadrado, somando-se as áreas, temos 0,37cm 

quadrado, logo o volume será igual a S.h – 0,37 . 0,1 = 0,037, aproximadamente 0,04 1/cm. 

 

 

2.5.5 Serpentina ou aquecedor 

 

 

 No caso do tanque ser provido de serpentina ou de aquecedor de forma cilíndrica como na 

próxima figura, a área de sua seção reta será: 

 S = 0,7854. D² e o volume, V = S.L, onde L representará o comprimento total da mesma. 
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 Para efeito de tabelamento volumétrico, o fator centimétrico desta serpentina será: f = 

S.L/b-a 

 

 

 

 

 

 

 

 
         L = ABCDEF 
Figura 8 - Serpentina de aquecimento 
Fonte: medição e cálculo volumétrico – Inmetro,1984-p.17 

 

Como exemplo 

 O tanque que estamos utilizando como exemplo possui um aquecedor, com 52 tubos, 

comprimento (L) de 200cm, diâmetro externo de 1”, altura inicial de 45 (47cm) e altura final de 

95 (97cm), logo a altura ocupada pelo aquecedor é de 50cm. 

 S = π.D²/4 = π .(0,254)² /4 = 0,05067dm² 

 V = S.L = 0,05067. 1040 = 52,70L 

 Vm = 52,70/50 = 1,05L/cm. 

 

2.5.6 Drenos 

 

 

 O tanque também pode ser provido de drenos, neste caso devemos medir o diâmetro e a 

altura do dreno. Logo para calcular o volume utiliza-se a seguinte fórmula: 

 V = π.D².h/4 

O tanque (110 703 – ChevronTexaco) possui 2 drenos com diâmetro de 61cm e h de 

21cm, logo: 

 V = π.D².h/4 

 V = π.(6,1).2,1/4 = 61,37 . 2 (pois são dois drenos) = 122,74L 
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 OBS: Os volumes dos drenos são considerados volumes adicionais ao volume do fundo 

do tanque. 

 

 

2.5.7 Correção devido à boca de visita 

 

 

 Devem ser feitas correções, também, em relação a boca de visita do tanque. 

 O tanque (110 703 - Texaco) possui 2 (duas) bocas de visitas, de h = 45cm (47), diâmetro 

de 60cm e largura = 16cm. 

 V = π.D².h/4 

 V = π.(6,0)².1,6/4 

 V = 45,24 / 60 (usamos o diâmetro para fazer o cálculo do volume por centímetro e 

altura) 

 V = 0,75. 2 (porque o tanque possui duas bocas) 

 V = 1,51 L/cm 

 

2.5.8 Correção de carga 

 

 

 Em virtude da pressão hidrostática exercida pelo líquido sobre as paredes de um tanque, 

suas dimensões quando cheios são maiores do que quando vazio. Conseqüentemente, se ele tiver 

sido medido vazio, haverá necessidade de efetuar-se correções convenientes, prevendo as 

deformações que ele irá sofrer, quando contiver produto. 

  

 Essa correção devido à carga é calculada por intermédio da fórmula: 

 dF = k π.h/e, onde; 

 dF – representa o acréscimo médio em litro por centímetro que sofre cada anel. 
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 k – parâmetro que é dado em função da densidade do produto armazenado e do diâmetro 

interno D de cada anel, logo: 

       k = π. u.Di.0,1/80 000 

 * Onde: Di - é dado em metros, u - a densidade do produto. 

 h – distância da superfície do produto ao meio do anel considerando, expressa em 

centímetros; e – espessura da chapa do anel considerado, expressa em centímetros.    

 Hoje em dia são utilizados softwares específicos para esses cálculos, bastando-se para isso 

somente fornecer os valores e eles efetuam o cálculo e todas as correções de todos os anéis. 

 A correção de carga só é necessária quando o diâmetro do tanque é superior a 10m, isso 

porque a correção para tanques com diâmetros inferiores a 10m é considerada desprezível. 

 

 

2.5.9 Cálculo do volume contido no fundo de um tanque 

 

 

 O fundo de referência são os das figuras 06 e 07, respectivamente, o qual pode ser 

calculado por dois processos distintos; por enchimento ou por medição e posterior cálculo. 

 Mas como o fundo do tanque não é rigorosamente um cone, não é viável calcular o fundo 

do tanque considerando-o um cone perfeito. O método de enchimento geralmente é utilizado em 

tanques com fundo em forma de calotas, de um modo geral esses tanques são empregados na 

indústria de refrigerantes. Logo o método mais utilizado de se calcular o volume do fundo do 

tanque é através da planimetria do fundo, como se demonstra a seguir: 

 

 FIM
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Figura 9 - Planimetria do fundo do tanque 
Fonte: arquivo Inmetro/Dimel/Divol  
 

➘ Com a utilização de um tubo plástico transparente e cheio d’água coloca-se uma 

escala graduada, ou uma trena, no vértice do cone e outra na extremidade do 

mesmo, ambas em posição vertical. 

➘ Com as extremidades dos tubos paralelos as escalas, deixam-se a água de seu 

interior entrar em equilíbrio. Satisfeita esta condição faz-se a leitura dos níveis da 

água, em vários pontos diferentes como mostra a figura a seguir. 

➘ Pode-se também, fazer essas medições com o auxílio do medidor de nível laser, 

após instalá-lo convenientemente dentro do tanque, procede-se do mesmo modo, 

medindo-se as cotas em diferentes pontos do fundo do tanque. 

➘ Com os valores das cotas, procede-se da seguinte maneira: subtrai-se o valor de 

referência do valor de cada cota média, essas diferenças expressam os desníveis do 

tanque, logo o valor de referência é aquele valor medido na parte superior da mesa 

de medição. 

➘ Com essas diferenças calculadas é utilizado o registro de planimetria do fundo do 

tanque, como mostra o ANEXO B. 

  

 Neste formulário são calculadas: 

➘ A área de cada cota 

INÍCIO



 49 

➘ As áreas médias, que é obtida através do planímetro. Ou seja, depois de marcadas 

todas as cotas no registro de planimetria utiliza-se o planímetro para marcar a área 

de cada cota.  

➘ Logo, o fator é calculado através da área média X o valor de k, então o valor de k, 

é obtido através do cálculo: 

    k = fator bruto do 1º anel/S total 

 

➘ Volume adicional que é somado ao fator 

➘ Correção de carga que também é somada ao fator 

➘ Logo é feita a correção desse fator 

➘ E finalizando é feita a amarração de acordo com as alturas das cotas encontradas, e 

esse valor final, ou seja, da cota de maior valor é o valor do lastro do tanque, o 

zero da tabela. 

 Como estamos falando do tanque 110 703 da ChevronTexaco, no ANEXO C está o 

registro de planimetria do fundo do tanque. 

 Com o valor do lastro calculado e o fator cálculo (fator centimétrico bruto) corrigido, em 

relação às estruturas internas e a correção de carga, é feita a correlação acumulada de acordo com 

as alturas encontradas, e de acordo com esses cálculos a capacidade total do tanque tabelada,  

será o valor correspondente da amarração para o último anel. 

 A amarração é feita da seguinte maneira: para o 1º anel = altura do anel. fator cálculo + o 

lastro, para o 2º anel = altura do anel . fator cálculo + a amarração do 1º anel, para o 3º anel = 

altura do anel . fator cálculo = a amarração até o 2º anel e assim por diante. 

Exemplo prático 

 
Tabela 3 - Capacidade volumétrica do tanque 110 703 – Texaco 

5º 598/727 655,36 479 622,24 
4º 448/598 655,65 395 080,80 
3º 298/448 655,65 296 733,30 
2º 148/298 655,65 198 385,80 

105/148 655,65 100 038,30  
95/105 657,16 71 845,35 
45/95 656,11 65 273,75 

 
 

1º 
0/45 655,65 32 468,25 

Lastro do tanque = 2 9 6 4 1 
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 Logo a capacidade total desse tanque é de 479 622,24L 

 Como esse tanque já havia sido arqueado a 8 (oito) anos passados,  podemos concluir que 

este tanque sofreu deformações, provavelmente no fundo, pois o lastro era  2 330L e hoje é de 2 

964L, vemos então uma diferença de 634 litros. 

 A folha de cálculo desse tanque está no ANEXO D. 

 

 

2.5.10 Utilização da tabela volumétrica 

 

 

 As tabelas volumétricas dos tanques cilíndricos verticais fornecem a capacidade útil dos 

mesmos para cada centímetro de altura do produto armazenado. Sua confecção consiste na 

determinação de um fator centimétrico que será multiplicado por todos os centímetros, desde o 1º 

(primeiro) até o último centímetro representativo da altura total do tanque. 

 A tabela volumétrica do tanque 110 703 – ChevronTexaco, está no ANEXO E. 

 

 

2.5.11 Tabela de interpolação 

 

 

 Toda tabela volumétrica é acompanhada de uma “tabela de interpolação” que fornece o 

volume em litros correspondente aos milímetros eventualmente encontrados nas medições das 

alturas dos produtos. 

 A interpolação é feita de acordo com o fator irregular do tanque, logo se considera “fator 

irregular” todas as cotas positivas encontradas no fundo do tanque. 

 Ainda se tratando do tanque 110 703 – ChevronTexaco, na medição da altura do produto 

armazenado, foi encontrado 57,3cm, a tabela de interpolação desse tanque encontra-se no 

ANEXO F. 

 O volume V armazenado será: 

a) Volume V’ correspondente a 57cm = 39 728L 

b) Volume V’ correspondente a 3mm = 197L 
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 Logo o volume (V) correspondente para a altura de 57,3cm = 39 925L 

 Com relação ao tanque 110 703 – Texaco, para uma altura de 5,5cm: 

 O volume V armazenado será: 

a) Volume V’ correspondente a 5cm = 6 242L 

b) Volume V” correspondente a 5mm = 328L 

c) O volume V = V’ + V” armazenado na altura 5,5cm = 6 242+ 328 = 6 570L  

d) Depois de calculadas todas as correções, conclui-se emitindo o Certificado de 

arqueação do Tanque, como o exemplo utilizado é o do tanque 110 703 – Texaco, 

o certificado desse tanque está no ANEXO G. 

 

 

2.6 TANQUES CILÍNDRICOS VERTICAIS DE TETO FLUTUANTE 

 

 

 
Figura 10 - Tanque cilíndrico vertical de teto flutuante 
Fonte: Medição e cálculo volumétrico –Inmetro,1984-p.29 
 

São tanques cilíndricos verticais cujo teto flutua no líquido armazenado (figura 10) 

 Estes tanques são utilizados para armazenar produtos voláteis, tais como gasolina, nafta, 

petróleo bruto, etc., quando a quantidade movimentada em um ano, é superior a 6 (seis) vezes a 

capacidade total do tanque. 

 Os tetos possuem suportes para apoio no fundo do tanque, ajustáveis em duas posições: 

 1º posição baixa, utilizada quando o tanque estiver em operação 
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 2º posição alta, utilizada quando o tanque for passar por reparos ou então por 

limpeza. 

 

 

2.6.1 Tipos de tetos flutuantes 

 

 

 Os tipos de tetos flutuantes mais comuns são apresentados no ANEXO H. 

 

 

2.6.2 Princípio para a determinação dos volumes armazenados 

 

 

 A determinação do volume armazenado em um tanque de teto flutuante é feita do seguinte 

modo: 

 1º. Quando o nível do líquido não estiver em contato com o teto, o volume 

armazenado será igual ao da parte cilíndrica do tanque. É evidente que para estas 

alturas 
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Figura 11 - Determinação dos volumes armazenados 
Fonte: Medição e cálculo volumétrico – Inmetro,1984-p.31 
 
 h do produto, o teto estará apoiado em seus suportes, o cálculo do volume nessas 

condições, é feito do mesmo modo que é feito para os tanques cilíndricos verticais de teto fixo. 

 2º. Quando o nível do líquido estiver em contato com o teto a quantidade 
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Figura 12 - Volume ocupado pelo teto (empuxo) 
Fonte:Medição e cálculo volumétrico –Inmetro,1984-p.31 
  

 Armazenada será igual ao volume indicado na tabela volumétrica para aquela altura, 

menos o volume deslocado pela massa do teto. 

 Logo, falta apenas saber como calcular o volume ocupado pelo teto, quando imerso no 

líquido. 

 

 

2.6.3 Determinação dos volumes imersos do teto flutuante 

 

 

 Essa determinação pode ser feita por dois processos distintos: 

➘ Colocando ou retirando do tanque volumes conhecidos de líquidos, 

➘ Por cálculo, baseado nas dimensões e formas geométricas do teto e  

➘ Com base no material empregado. 

 O método mais utilizado é o primeiro, pois mais se aproxima das condições reais de 

operação do tanque, não levando em consideração a forma geométrica dos tetos que, devido às 

deficiências de construção, geralmente, não são regulares. 
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2.6.4 Colocando ou retirando do tanque volumes conhecidos de líquidos 

 

 

 Consiste em introduzir no tanque, volumes de líquidos medidos previamente. Para isso, 

são usados caminhões tanque, medidores volumétricos, transferência de líquido entre os tanques 

ou outros meios que mereçam confiança. As operações necessárias são descritas a seguir: 

1. Como o tanque vazio, mede-se a altura ht da parte mais baixa do teto em relação à 

mesa de medição, colocando-se. A seguir, líquido (água ou produto) até o seu 

nível atingir uma altura h1, próxima de ht. 

2. Medem-se as alturas h1 do nível do líquido e m1 da boca de medição. 

Figura 13 - Esquema das medições na flutuação de tetos 
Fonte:Medição e cálculo volumétrico – Inmetro,1984-p.32   
 

3. Introduz-se um certo volume conhecido VI de líquido suficiente para fazer o teto 

flutuar, medindo-se, a seguir, as alturas m2 e h2. 

4. O volume aparente Va da parte cilíndrica correspondente à variação da altura (h2-

h1) que sofreu o nível do líquido será: 

  Va = (h2-h1). F ou Va = dh.f, onde representa o fator centimétrico da parte cilíndrica do 

tanque. 

5. Logo o volume imerso V do teto, quando flutuante, será dado pela diferença: 

 V = Va – Vi 
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 Onde: 

 Va – volume aparente 

 Vi – volume do líquido conhecido introduzido para o teto flutuante. 

 Obs: O volume conhecido (Vi) introduzido no tanque deve ser resultado de um somatório 

de transferências conforme poderemos verificar no exemplo a seguir: 

 
Figura 14 - Esquema das medições na flutuação de teto I 
Fonte:Medição e cálculo volumétrico – Inmetro,1984-p.33 
 

  Nesse exemplo vamos utilizar o método de transferência de um tanque para outro. O 

tanque FB-951-C, com fator = 2375,06 1/mm (tanque doador) e o tanque FB-951-E, com fator = 

2376,36 1/mm (tanque receptor). 
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Tabela 4 - Método de transferência de um tanque para outro 

Tanque doador FB-951-C Tanque receptor FB-951-E  

h inicial 
 

h final Litros Altura 
(mm) 

h inicial h final Litros Altura 
(mm) 

Diferença 
(litros) 

3850 3845 11 875,30 5,0 1748 1753 11 881,80 5,0 +6.50 
3845 3843 4 750,12 2,0 1753 1756 7 129,08 3,0 +2378,96 
3843 3832 26 125,66 11,0 1756 1765 21 387,24 9,0 -4738,42 
3832 3823 21 375,54 9,0 1765 1774 21 387,24 9,0 -11,70 
3823 3812 26 125,66 11,0 1774 1784 23 763,60 10,0 -2362,06 
3812 3801 26 125,66 11,0 1784 1795 26 139,96 11,0 +14,30 
3801 3790 26 125,66 11,0 1795 1805 23 763,60 10,0 -2362,06 
3790 3781 21 375,54 9,0 1805 1815 23 763,60 10,0 +2388,06 

3781 3762 45 126,14 19,0 1815 1836 49 903,56 21,0 +4777,42 

3762 3751 26 125,66 11,0 1836 1847 26 139,96 11,0 +14,30 

3751 3740 26 125,66 11,0 1847 1860 30 892,68 13,0 +4767,02 

3740 3718 52 251,32 22,0 1860 1882 52 279,92 22,0 +28,60 

3718 3690 66 501,68 28,0 1882 1916 80 796,24 34,0 +14294,56 

3690 3652 90 252,28 38,0 1916 1956 95 054,40 40,0 +4802,12 

3652 3624 66 501,68 28,0 1956 2001 106 936,20 45,0 +40434,52 

3624 3595 68 876,74 29,0 2001 2047 109 312,56 46,0 +40435,82 
3595 3578 40 376,02 17,0 2047 2079 76 043,52 32,0 +35667,50 
3578 3560 42 751,08 18,0 2079 2112 78 419,88 33,0 +35668,80 
3560 3552 19 000,48 8,0 2112 2120 19 010,88 8,0 +10,40 
3552 3547 11 875,30 5,0 2120 2125 11 881,80 5,0 +6,50 

         
Obs: Este tanque foi medido com teto em posição alta (em manutenção), sendo que a posição de operação é a 
posição baixa e sabendo que a distância entre os furos é de 90cm, devemos subtrair esse valor do valor inicial das 
medições.  
Fonte:arquivo Inmetro/Dimel/Divol) 
 

 Como o tanque é muito grande, são introduzidos volumes pequenos. Como mostra a 

tabela anterior, vão sendo adicionados volumes no tanque receptor até que o teto comece flutuar. 

Sendo que antes de iniciar as medições o tanque já fica cheio até uma certa altura, um pouco 

abaixo do teto. Nesse exemplo adicionam-se volumes conhecidos da altura de 1748 ate 1815, 

quando o teto já começa a flutuar, ou seja, quando o balanço das diferenças entre o volume que 

saiu do tanque doador e o que chegou ao receptor “ zerar”, no caso do exemplo citado 91 litros. 
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Tabela 5 - Adição de volumes conhecidos 
H inicial h final Litros Altura (mm) Diferença(litros) 
1748 1753 11 881,80 5,0 +6,50 
1753 1756 7 129,08 3,0 +2378,96 
1756 1765 21 387,24 9,0 -4738,42 
1765 1774 21 387,24 9,0 -11,70 
1774 1784 23 763,60 10,0 -2362,06 
1784 1795 26 139,96 11,0 +14,30 
1794 1805 23 763,60 10,0 -2362,06 
1805 1815 23 763,60 10,0 +2388,06 
1815 1836 49 903,56 21,0 +4777,42 

 91 
Fonte:arquivo Inmetro/Dimel/Divol 

 
Tabela 6 - Volume aparente com flutuação do teto 

1836 1847 26 139,96 11,0 +14,30 
1847 1860 30 892,68 13,0 +4767,02 
1860 1882 52 279,92 22,0 +28,60 
1882 1916 80 796,24 34,0 +14294,56 
1916 1956 95 054,40 40,0 +4802,12 
1956 2001 106 936,20 45,0 +40434,52 
2001 2047 109 312,56 46,0 +40435,82 
2047 2079 76 143,52 32,0 +35667,50 
2079 2112 78 419,88 33,0 +35668,80 
2112 2120 19 010,88 8,0 +10,40 
2120 2125 11 881,80 5,0 +6,50 

     
Logo depois o teto começa a flutuar 
Fonte: arquivo Inmetro/Dimel/Divol 
  

 Logo o volume aparente será igual a: 

 Va = (h2 – h1). f      Va = (2112 - 1836) . 2376,36      Va = 276 . 2376,36 = 655 875,36L 

 Vi = (h2 – h1). f         Vi  = (376 – 3560).2375,06       Vi = 20,2 . 2375,06 = 479 762,12L 

 OBS: os valores utilizados para cálculo do Vi, são os valores do tanque doador. 

 Vdeslocado = Va – Vi      Vdeslocado = 655 875,36 – 479 762,12       Vdeslocado = 176 113,24L 

 O volume deslocado pelo teto será igual a 176 113,24 litros. 
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 2.6.5 Massa do teto 

 

 

 O teto, quando flutua, desloca um volume correspondente à massa do teto. Assim, se a 

operação anterior foi realizada com água (densidade = 1kg/m³) a massa do teto será: 

 d = m/v        m = d .v        m = 1.176 113,24        m = 176 113 ,24 kg 

 

 Mas como o tanque é utilizado para armazenamento de nafta (densidade = 0,71kg/m³) a 

massa do teto será: 

 d = m/v        m = d .v        m = 0,71 . 176 113,24        m = 125 040,4kg. 

 

 
2.6.6 Tabelamento volumétrico do teto flutuante 

 

 

 A elaboração da tabela volumétrica do teto flutuante é feita de acordo com os valores 

obtidos para se descobrir o volume imerso pelo teto. 

 1º. Passo: marcamos estes pontos num sistema de eixos coordenados, no qual o eixo 

horizontal representa os volumes imersos do teto e, as ordenadas representam as alturas 

correspondentes. 

 2º. Passo: ligamos os pontos marcados no sistema de eixo e obtemos um gráfico, que 

representará os valores dos volumes imersos do teto flutuante, em função das alturas. 

 Neste gráfico estão duas curvas, a primeira curva esta relacionada ao tanque quando ele 

foi medido utilizando a água e outra corrigida para nafta, que é o produto com que o tanque 

opera. Para fazer essa transformação primeiramente calculamos o k, fazendo a interpolação. 

 248t – Xcm 

 176t – 27,6cm 

 X = 38,9cm 

 38,9 – 27,6 = 11,3cm 

 k = 38,9/27,6 = 1,41 
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 Logo depois se deve corrigir cada ponto medido em água para nafta, em relação ao 

volume deslocado e em relação a altura obtida naquele ponto. Em relação ao volume deslocado 

dividi-se o valor obtido com água pela densidade da nafta (0,71kg/m³), e para corrigir em relação 

a altura subtrai-se o valor do ponto medido com água pelo primeiro ponto, no caso do exemplo 

183,6cm, multiplica-se pelo k e soma-se 183,6 novamente ao 1º ponto, com isso teremos a 

diferença no gráfico de água para nafta. 

  
Tabela 7 - Correção em relação ao volume deslocado 

 h (cm)  Volume deslocado - nafta 
183,6 0/0,71 0 
184,7 14.30/0,71 20,14 
186,0 4781.32/0,71 6734,25 
188,2 4809.92/0,71 6774,54 
191,6 19104.48/0,71 26907,72 
195,6 23906.60/0,71 33671,27 
200,1 64341.12/0,71 90621,30 
204,7 104776.940/0,71 147573,15 
207,9 140444.44/0,71 197809,7 
211,2 176113.24/0,71 248046,2 

 Correção em relação ao volume deslocado 
 Fonte:arquivo Inmetro/Dimel/Divol  
 
Tabela 8 - Correção em relação às alturas encontradas 

(183,6-183,6). 1,41 = 0+183,6 = 183,6 183,6 
(184,7-183,6). 1,41 =1,551+183,6 = 185.,5 185,15 

(186,0-183,6). 1.41 = 3,384+183,6 = 186,984 186,98 
(188,2-183,6). 1.41 = 6,486+183,6 = 190,086 190,09 
(191,6-183,6). 1,41 = 11,28+183,6 =194,88 194,88 
(195,6-183,6). 1,41 =16,92+183,6 = 200,52 200,52 

(200,1-183,6). 1,41 = 23,265+183,6 = 206,865 206,86 
(204,7-183,6). 1,41 = 21,1+183,6 = 204,7 204,7 

(207,9-183,6). 1,41 = 34,263+183,6 = 217,863 217,89 
(211,2-183,6). 1,41 = 38,916+183,6 = 222,516 222,52 

Correção em relação às alturas encontradas, para k = 1,41  
Fonte: arquivo Inmetro/Dimel/Divol 
  

 Finalmente retiramos do gráfico, em relação a curva para nafta, os valores dos volumes do 

teto flutuante. Para cada centímetro de altura correspondente multiplicamos por 1000 por causa 

da escala. O fator é feito da seguinte maneira: subtrai-se o valor do fator atual pelo fator anterior, 

como mostra a tabela em que se encontra no anexo em conjunto com o gráfico. 
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2.6.7 Tabelamento volumétrico dos tanques de teto flutuante 

 
  

 As tabelas volumétricas dos tanques de teto flutuante fornecem o volume de líquido 

contido no tanque, em função das alturas de seus níveis medidos na boca de medição. 

 Sua elaboração é baseada no volume contido em um cilíndrico de altura igual ao nível do 

produto, menos o volume correspondente à parte imersa do teto flutuante. 

 Essas tabelas anexas são elaboradas de forma a apresentarem os volumes em função das 

alturas. 

 

2.6.8 Volumes imersos já descontados na tabela do cilindro 

  

 

 Os volumes imersos do teto já vêm descontados na própria tabela da parte cilíndrica. 

Assim, para uma altura h de produto, o volume Vh correspondente lido na tabela, já representa o 

volume Va armazenado no tanque. O volume imerso é considerado volume morto na elaboração 

da folha de cálculo do tanque. 
Tabela 9 - Fator L/cm – volume morto do tanque FB 951-E 

 Descontar na tabela volumétrica 
h (cm)   Fator (1/cm) volume morto Total (1) 

184-190 1166,67 7000,02 
190-195 3800,00 26000,02 
195-201 1666,67 38000,02 
201-219 8916,67 143000,08 
213-229 10500,00 248000,08 

Estamos utilizando como exemplo o tanque FB-951-E, no qual o volume morto dele é o seguinte: 
OBS: Essa tabela referente a faixa de flutuação do tanque será utilizada na elaboração da folha de 
cálculo do mesmo. 
Fonte:arquivo Inmetro/Dimel/Divol 
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2.7 TANQUES CILÍNDRICOS HORIZONTAIS 

 

 

 São tanques de forma cilíndrica, colocada no sentido horizontal e fechada nas 

extremidades por cabeças (ou calotas), que podem ser de diversos tipos. A figura 15 mostra um 

tanque fechado com cabeças planas. 

Figura 15 - Soldagem de topo em tanque cilíndrico horizontal  
Fonte:Medição e cálculo volumétrico – Inmetro,1984-p.49 
 

 As chapas de aço que formam a parte cilíndrica podem ser soldadas de topo ou bainha. A 

figura anterior representa um tanque com chapas soldadas de topo e a figura que segue representa 

um tanque com chapas soldadas em bainha.  

 
Figura 16 - Tanque com chapas soldadas em bainha 
Fonte:Medição e cálculo volumétrico – Inmetro,1984-p.40 
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 Geralmente, estes tanques são utilizados para armazenamento de gás liquefeito de 

petróleo (GLP) ou outro produto sob pressão normal. No caso de armazenamento de GLP, a boca 

de medição é substituída por varetas de medição, figura a seguir. 

Figura 17 - Detalhe da vareta de medição 
Fonte:Medição e cálculo volumétrico – Inmetro,1984-p.40  
 

 

2.7.1 Princípios de arqueação dos tanques cilíndricos horizontais 

 

 

 Consiste no cálculo do volume de um cilindro de diâmetro interno D e altura L (fig. a 

seguir), que será adicionado ao volume correspondente das duas cabeças, de flecha máxima igual 

a b. 
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Figura 18 - Longitudes e magnitudes de um tanque cilíndrico horizontal 
Fonte: Medição e cálculo volumétrico – Inmetro,1984-p.50 
 Dividiremos o estudo do cálculo para determinação dos volumes armazenados nestes 

tanques da seguinte maneira: 

 

 

 2.7.2 Volume armazenado no corpo cilíndrico 

  

 

2.7.2.1 Determinação do volume total do corpo cilíndrico 

  

 

 A determinação do diâmetro interno D é feita por intermédio da circunferência média 

externa. O procedimento para a medição destas circunferências é análogo ao descrito nos tanques 

cilíndricos verticais: envolve-se o tanque com uma trena milimetrada e faz-se a leitura 

correspondente. Todos os anéis devem ser medidos, pelo menos em duas posições deferente, 

sendo C a circunferência média dos valores encontrados nas medições, o diâmetro externo D’ 

será: D’ = 0,31831. C e o diâmetro interno D será: D = D’ – 2. e 

  Onde e representa a espessura das chapas que formam o corpo cilíndrico. 

 Por conseguinte, as áreas da seção reta da parte interna serão: S = 0,7854 . D² 

 E o volume total Vt do corpo cilíndrico é: Vt = S . L ou Vt = 0,7854. D² . L 
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 Como exemplo prático vamos utilizar o tanque nº 02, cilíndrico horizontal da Cia 

Distribuidora Gás Butano, fechado nas extremidades por calotas. Com as seguintes 

características: 

 Cm – 8 796mm, e = 25mm, comprimento da parte cilíndrica = 18000mm. 

 D’ = 0,31831. C        D’ = 0,31831 . 8796 = 2800mm 

 D = D’ – 2e        D = 2800 – 2.25 = 2750mm 

 S = 0,7854. D²        S = 0,784 .(27,50)² = 593,96dm² 

 Vt = S  L        Vt = 593,96 . 180,00 = 106 912,58dm³ 

  

Volume total da parte cilíndrica do tanque igual a 106 912,58dm³ 

  

2.7.2.2 Determinação do volume contido numa altura h qualquer do corpo cilíndrico 

  

 

 Quando o nível do produto estiver a uma altura h qualquer (fig. 19) a determinação deste 

volume armazenado será feita pela fórmula: 

 

 
Figura 19 - Volume contido numa altura h do corpo cilíndrico horizontal 
Fonte:Medição e cálculo volumétrico,Inmetro,1984-p.52 
 

 Vh = k. Vt, onde: 

 Vh - volume em litros da parte cilíndrica na altura h 
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 k – é um parâmetro que se obtém na tabela do ANEXO J, que estão valores de 

            H/D 

 H – altura do produto, medida na boca de medição. 

 D – diâmetro interno do tanque 

 Vt – volume total da parte cilíndrica do tanque 

 

 Seja o tanque do exemplo anterior (nº 02 da Cia Nacional Gás Butano) com as seguintes 

características: 

 Diâmetro interno D = 2750mm 

 Comprimento da parte cilíndrica = 18000mm 

 Desejamos calcular o seu volume numa altura H = 500mm 

 

 
h=50 cm 
Figura 20 - Volume contido numa altura h do corpo cilíndrico horizontal I  
Fonte:Medição e cálculo volumétrico – Inmetro,1984-p.52 
 

Teremos, como solução: 

 1º). Volume total: 106 912,58dm³ 

 2º). Cálculo de H/D, para altura de 500mm. 

 H/D = 500/2750 = 0,182 
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 3º). Na tabela localizada no Anexo I, encontramos a constante k para 0,182, que é: 

k = 0,092 116 

 4º). Volume do tanque na altura 50cm: 

 V50 = k. Vt = 0,092 116. 106 912,56 = 9 848 litros 

 

2.7.2.3 Volume armazenado nas cabeças - Calculo do volume total 

 

 

 Vários são os tipos de cabeças utilizadas para fechamento das extremidades dos tanques 

cilíndricos horizontais. 

 

 

 

 

 

 
Figura 21 - Esquema da cabeça de tanques cilíndricos horizontais 

 

Para calcular o volume das duas cabeças, procede-se da seguinte maneira: 

Sabemos que o volume total de um elipsóide (fig.22), em sua forma mais geral, é dado pela 

expressão: V = 4.π.ab.c/3 (Fonte:medição e cálculo volumétrico – arquivo Inmetro/Dimel/Divol 

 Fazendo-se nesta Expressão   

 

 Sessão: a = D/2b/a = K1 logo, b = K1. a ou b = K1  . D/2 

 c/a = K2  logo c = K2 .a ou c = K2 . D/2  

 Teremos: 

 V = 4/3. π .D/2. K1. D/2. K2.D/2 ou           V = π . K1. K2.D³/6 
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 No caso dos tanques cilíndricos horizontais, teremos: c = a, então: K2 = 1 e a fórmula 

serão: V = π . K1. D³/6 e as cabeças serão elipsóides. 

Para se obter o valor da flecha interna tiramos a média dos valores das flechas e subtraímos uma 

vez a espessura. Fi = fe – 1.e 

Figura 22 - Esquema da cabeça de tanques cilíndricos horizontais I 
 

 No caso do tanque nº 02 da Nacional Gás Butano, a flecha interna será a seguinte: 

 fi = 134,5 – 1 . 2,20 

 fi = 132,3cm 

 

 

2.7.2.4 Determinação do volume contido numa altura h qualquer 

 

 

 Para se determinar o volume Vh armazenado nas duas cabeças, correspondentes a uma 

altura H de produto, aplica-se a fórmula: Vk = K . V 

  Onde: 

 Vh = volume armazenado nas duas cabeças 

 K = parâmetro que se obtém em função de H/D (ANEXO I) 

 H = altura do produto 

 D = diâmetro interno do tanque 

 Vc = volume total das duas cabeças 

 

 Seja o mesmo tanque cilíndrico horizontal citado no exemplo anterior com as mesmas 

características: comprimento igual a 18m e diâmetro interno igual a 275cm, fechado em suas 

extremidades por calotas elipsoidais sendo a flecha média interna igual a 132,3cm e r = 137,5cm. 

Solução 
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h = 50 cm 
Figura 23 - Tanque cilíndrico horizontal com calotas elipsoidais 
Fonte:Medição e cálculo volumétrico – Inmetro,1984-p.56 
 

 1º). O volume armazenado no tanque será a soma dos volumes da parte cilíndrica com o 

volume das cabeças. 

➘ Volume da parte cilíndrica = 106 912,581 

➘ Volume total das cabeças = 10 655,621 

 Cálculo do coeficiente K1: 

 K = a/b = 132,3/137,5 = 0,96 

 Cálculo do volume das calotas; 

 V = π/6. K1. D³ 

 V = π/6. 0,96. (27,5)³ - V = 10 655,62 dm³ 

➘ Volume armazenado nas cabeças na altura de 50cm: 

 Cálculo de H/D = 50/275 = 0,182, na tabela o valor de K correspondente a 

0,092 1161 

 V50 = 0,092 116. 10 454 = 963 litros, logo: 

➘ A capacidade total do tanque é de: 

 VT = VT cilíndrico + VT calotas = 106 912,56 + 10 655,62 = 117 568,20 

litros 

➘ A capacidade do tanque na altura de 5com é de: 

 V50 = V50 do cilíndro + V50 das calotas 

 V50 = 9848 + 963 = 10 811 litros 

 No ANEXO L, encontramos a folha de cálculo utilizada preenchida para esse tanque. 
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2.7.3 Inclinação do tanque 

  

 

 O valor de B a que se refere a folha de cálculo, representa o valor da distância entre a 

solda da parte cilíndrica do tanque até o meio das varetas de medição. 

 Esse valor será utilizado quando o tanque tiver alguma inclinação. Conforme for, se o 

tanque estiver inclinado para o lado das varetas o valor de B será a medida da solda da parte 

cilíndrica até o meio das varetas de medição. Quando o tanque estiver inclinado para o lado 

contrário o valor de B será obtido da seguinte maneira: o comprimento da parte cilíndrica do 

tanque menos o valor medido da solda da parte cilíndrica do tanque até o meio das varetas de 

medição. 

 

   

2.7.4 Tabelamento volumétrico 

  

 

 Para elaborar as tabelas volumétricas destes tanques, é necessário calcular-se os volumes 

armazenados para cada centímetro de altura do tanque. 

 Como exemplo foi utilizado o tanque nº 02 da Cia Distribuidora Gás Butano e, estão 

localizados no ANEXO M o Certificado de arqueação e no ANEXO N a Tabela volumétrica. 

 

 

2.8 TANQUES ESFÉRICOS 

 

 
 São tanques destinados ao armazenamento de produto sob pressão, de forma esférica, 

sendo as chapas de costados soldados de topo e de espessura diferentes. 

 Princípio de arqueação 

 Consiste em determinar o volume de uma esfera de diâmetro interno D. 

 A determinação do diâmetro é feita por intermédio da circunferência externa média de 

círculos máximos do tanque e de espessura igual à média das espessuras das chapas do costado. 
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Figura 24 - Tanques esféricos 
Fonte:Medição e cálculo volumétrico – Inmetro,1984-p.61 
 

 Assim, se a circunferência externa média dos círculos máximos é C, o diâmetro externo 

D’, será: 

 D’ = 0,31831.C 

 E o diâmetro interno D, será: D = D’ –2e, onde e representa a espessura média das chapas 

do costado. 

 Conhecido o valor do diâmetro, calcula-se o volume armazenado no tanque da mesma 

maneira que foi visto nas cabeças esféricas dos tanques cilíndricos horizontais, ou seja: 

 

 

2.8.1 Calculo do volume total 

  

 

No caso de tanques cilíndricos horizontais podemos ter b = c = a, neste caso K1 = K2 = 1, logo V 

= π/6. K1. K2. D³, será igual a: V = 0,5236. D³ 

 Exemplo prático: 

 Um tanque esférico de 10m de diâmetro interno terá para capacidade máxima: 

 V = 0,5236. D³       V = 0,5236 . (100)³ = 523 600 litros. 
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2.8.2 Calculo do volume parcial 

  

 

O volume parcial é dado pela expressão Vh = K. V, onde K é obtido em função de H/D. 

 O volume armazenado a 622cm no tanque citado no exemplo anterior será, figura 26. 

 H/D = 622/1 000 = 0,622 sendo K = 0,679 

 Logo, o volume armazenado será: 

 V622 = 0,679 368.  523 600 = 355 717 litros. 

Figura 25 - Tanques  esféricos I 
Fonte :Medição e cálculo volumétrico – Inmetro,1984-p.63 
 

 

2.8.3 Tabelamento volumétrico 

 

 

 A tabela volumétrica deste tanque é elaborada calculando-se o volume armazenado para 

cada centímetro de altura ao longo do diâmetro vertical da esfera, a partir de sua extremidade 

inferior, como na figura. 

 Como nos tanques cilíndricos horizontais, este cálculo pode ser simplificado quando as 

alturas se aproximam da região do centro do tanque. Até os fatores centimétrico são praticamente 

iguais, os que nos permite aumentar os intervalos de alturas para cinco ou dez centímetros. 
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2.8.4 Tipos de tabelas volumétricas 

  

 

 Nestes tanques, a altura do nível do produto é indicada por uma trena ligada a uma bóia 

que flutua na superfície do líquido, conforme demonstra a figura 28. A trena pode ser vista 

através de um pequeno visor, onde existe um ponto de referência. 

 Como a bóia dificilmente se desloca sobre o diâmetro vertical e sim numa direção 

paralela a ela, o seu ponto de apoio não se faz na parte mais baixa do tanque. 

 Este fato é muito importante e, como conseqüência dá origem a dois tipos de tabelas: 

 Desnível da altura de apoio corrigida na trena 

 Neste tipo de tabela, a altura Hi (figura) de apoio da bóia, correspondente, no visor à 

leitura Hi, também.   

 Por conseguinte, as alturas de produtos lidas através do visor têm, realmente origem no 

ponto mais baixo do tanque (extremidade inferior do diâmetro vertical), e seus valores deverão 

ser aplicados diretamente para cálculo do volume armazenado no tanque. 

 Evidentemente, os níveis de produtos de alturas inferiores à Hi, não poderão ser medidas. 

 

  

2.8.5 Posição de apoio da bóia, indicado “zero” em um visor 

  

 

Neste caso, a altura Hi (figura) de apoio da bóia, correspondente no visor à leitura de zero 

centímetro. 
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Figura 26 - Tanque esférico – posição de apoio da bóia 
Fonte:Medição e cálculo volumétrico – Inmetro,1984-p.64 
 

 É evidente que, para o cálculo dos volumes armazenados, as alturas indicadas no visor 

deverão sofrer um acréscimo de Hi 

 Um tanque esférico de 10m de diâmetro interno, apóia sua bóia à 10cm da extremidade 

inferior do diâmetro vertical. 

 Pede-se: 

 Qual a capacidade total do tanque? 

 Qual o lastro do tanque? 

 Qual o volume armazenado, quando a trena indicar 432cm no visor? 

 Dados do problema: 

 D = 10m e Hi = 10cm 

 V = 0,5236. D³ 

 V= 0,5236. (100)³ = 523 600 litros 

 Cálculo do lastro: 

 H/D = Hi/D = 10/1000 = 0,010 

 K= 0,000 298 

 V10 = 0,000 298. 523 6000 = 1546 litros 

 Cálculo do volume à 432cm: 
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 H/D = 432+10/1000 = 442/1000 = 0,442, logo K = 0,413 390 

 E o volume armazenado será: 

 B432 = K. V = 0,413 390. 523 600 = 216 451 litros 

 

 

2.8.6 Incerteza do tabelamento volumétrico 

  

 

 O diâmetro interno é obtido por intermédio da circunferência externas dos círculos 

máximos da esfera, como já foi dito. 

 Na prática a localização exata destes círculos máximos é difícil, fato que nos conduz a 

incerteza no cálculo do diâmetro da esfera. 

 Por esse motivo e por outros comuns aos diversos tipos de tanques estudados, tais como: 

o sólido geométrico não é perfeito, imperfeições de construção, ondulações nas chapas, erros 

provenientes das trenas utilizadas, etc., as tabelas volumétricas dos tanques esféricos apresentam 

incertezas da ordem de ± 0,2% a  ± 0,3%. 

 Entretanto, como o tanque em operação dificilmente reproduzirá as condições imperantes 

por ocasião de sua arqueação, é recomendável que se faça a distribuição entre a precisão com que 

se calcula a tabela e aquela que deve corresponder ao seu emprego. 

 Em face dessas considerações e com objetivo precípuo de garantir a necessária segurança 

metrológica, somos induzidos a estimar em ± 0,5% a ordem de grandeza da incerteza relativa de 

emprego das tabelas volumétricas dos tanques esféricos.  

 

 

2.9 PLANTAS DE CANALIZAÇÃO 

  

 

O abastecimento de produtos líquidos a granel é feito de diversas formas: 

a) pela refinaria 

b) por embarcações 

c) por via férrea 
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d) por via terrestre, através de caminhões-tanque 

 Em todos os tipos de abastecimento mencionados acima, a operação de carga é feita com 

a utilização de linhas de abastecimento que levam o produto até os tanques.   

 Como essas linhas freqüentemente permanecem cheias, há necessidade de que seja 

determinado o volume nelas contido. 

  

 

2.9.1 Medição das canalizações 

 

 

 A medição das canalizações de abastecimento feita pelos técnicos do Inmetro visa 

determinar não só o volume total do produto contido nas linhas que abastecem um ou mais 

terminais, mas ainda os volumes parciais considerados para cada tanque, trecho a trecho. 

 Para tal, são medidos os trechos das linhas, levando-se em consideração o diâmetro dos 

encanamentos, bem como o seu comprimento válvula a válvula, a partir do ponto inicial da fonte 

do abastecimento (geralmente chamado ponto “A”), até os tanques. 

  

 

 2.9.2 Planta geral das canalizações 

  

 

 Após a medição das linhas, a Divisão de Instrumentos de medição de volume –Divol, da 

Diretoria de Metrologia Legal do Inmetro, que executa a atividade de arqueação de tanques, 

fornece ao interessado uma planta geral das canalizações, em escala ou não, aonde vêm indicado 

todas as linhas (aéreas e subterrâneas), válvulas, flanges, reduções, etc., bem como um quadro 

completo com todas as informações técnicas necessárias. 
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2.10 ARQUEAÇÃO DE EMBARCAÇÕES 

 

 

Uma grande parte da movimentação de produtos à granel realizada no Brasil é feita com a 

utilização de embarcações que se utilizam da extensa costa e bacia hidrográfica brasileira. 

Quando este transporte é feito via marítima os navios são o tipo de embarcação utilizada e 

quando o mesmo é feito via fluvial o tipo mais comum de embarcação utilizada é a chata-tanque. 

Esse tipo de embarcação é responsável pela quase totalidade do transporte de produtos a granel 

realizado na região Norte do País, motivo pelo qual é objeto do estudo desenvolvido neste 

trabalho. 

 

 

2.10.1 Chatas-Tanque 

 

 

São embarcações que recebem este nome por possuírem fundo plano. São destinadas ao 

uso exclusivo em rios e baías e podem ser utilizadas para o transporte de produtos líquidos e 

grãos. A medição de Chatas-Tanque corresponde quase a totalidade das medições de 

embarcações realizadas pela Divol/Dimel. 

 

 

2.10.2 Princípios de Arqueação 

 

 

A Arqueação de uma embarcação do tipo Chata-Tanque poderá ser efetuada por 2 

métodos: 

• Enchimento de cada um dos tanques de carga. 

• Método Geométrico 

 

O método do enchimento, apesar de bastante confiável, somente deverá ser utilizado se o 

método Geométrico não for aplicável ao tipo de embarcação a ser arqueada. Faz-se necessário, 
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antes do início dos trabalhos de arqueação, uma verificação das irregularidades existentes na 

parte interna da embarcação com a finalidade de definir o método a ser utilizado. Nas 

embarcações onde for detectada a presença de muitas deformações no costado dos Tanques de 

carga o método mais indicado é o de enchimento dos Tanques de carga. 

 

 

2.10.3 Arqueação por enchimento dos Tanques de Carga 

 

 

O método de arqueação por enchimento dos Tanques de Carga deve ser utilizado apenas 

para embarcações com a estrutura bastante deformada pelo uso ou onde a utilização de fórmulas 

da geometria seja de difícil aplicação. Nestes casos procedemos à introdução de volumes de 

líquido conhecidos e medimos a altura obtida. De posse desses dados passamo-lhes para um 

gráfico de dupla entrada (Volume e Altura), gráfico esse que permitirá a formação da tabela 

volumétrica de cada um dos Tanques da embarcação. 

Considerando-se a Chata-Tanque “Maroil” pertencente à navegação São Miguel Ltda com 

três Tanques de Carga, empregada no transporte de óleo lubrificante na Baia de Guanabara. 

Os tanques foram medidos internamente nas suas principais dimensões, conforme quadro 

abaixo: 
Tabela 10 - Medições dos tanques da chata “Mariol” 

CHATA TANQUE TQ Nº 1 TQ Nº 2 TQ Nº 3 
COMPRIMENTO 2700 mm 2700 mm 2690 mm 

LARGURA 870 mm 872 mm 1720 mm 
ALTURA ÚTIL 2380 mm 2360 mm 2350 mm 

 

Foi feito o enchimento dos três tanques com uma medida verificada metrologicamente, 

com capacidade de 20 litros e outra de 200 litros, o que nos permite obter no gráfico os fatores e 

faixas de altura de cada um dos tanques conforme a tabela a seguir.(Fonte:arquivo 

Inmetro/Dimel/Divol). 

Enchimento do Tanque 1 
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Tabela 11 - Medições dos tanques da chata “Mariol”I 
ALTURA FATOR ALTURA FATOR ALTURA FATOR 

0-1 10,00 4-5 18,00 8-9 22,00 
1-2 15,00 5-6 19,00 9-10 23,00 
2-3 16,00 6-7 20,00 10-238 23,77 
3-4 17,00 7-8 21,00   

      
Fonte:arquivo Inmetro/dimel/Divol 

Com a utilização do enchimento não é necessário se efetuar a medição das diversas 

estruturas internas existentes no interior dos tanques, pois as mesmas têm seu volume 

automaticamente descontado por ocasião do enchimento. 

 

 

2.10.4 Arqueação pelo método geométrico 

 

 

 É o método preferencial para a realização dos trabalhos de arqueação de Chatas- Tanque. 

A medição de uma Chata-Tanque por esse método consiste basicamente na tomada interna das 

principais dimensões do tanque em questão de modo que possam ser aplicadas fórmulas 

geométricas de determinação de volume. Deverá ainda ser descontado do volume obtido o 

volume ocupado pelos diversos tipos de perfis de chapas (anexo O) existentes no interior do 

tanque. 

 

 
2.10.5 Determinação das principais dimensões de um tanque. 

  

 

 Uma grande parte dos tanques de Chatas-Tanque possui forma paralepipédica e por esse 

motivo suas principais dimensões são comprimento, largura e altura. Para esse tipo de tanque 

devem ser tomadas 9 (nove) medições de comprimento e largura e 6 (seis) medições de altura. As 

medições de comprimento e largura devem ser tomadas em três níveis de altura (três medições 

por nível); sendo o primeiro nível o mais próximo possível do fundo, o segundo nível será a 

metade da altura do tanque e o terceiro nível o mais próximo possível do teto do tanque. As 
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medições de altura devem ser tomadas nas extremidades do tanque (4 Pontos) e na metade do 

comprimento do tanque (2 Pontos). Ao nos depararmos com tanques com forma geométrica 

diferente da paralepipédica devemos primeiramente observar a forma do mesmo com a finalidade 

de determinar as medidas que devem ser efetuadas para que possamos determinar a capacidade 

volumétrica do tanque. Tal fato exige do técnico um conhecimento bastante amplo a respeito das 

fórmulas de cálculo de volume de sólidos (anexo P) o que será visto adiante. 

Trim: Chamamos de Trim a correção de altura de produto medida na boca de medição 

dos tanques de uma embarcação quando a mesma não se encontra em águas parelhas. (Ver 

desenho abaixo). 

 

 

Figura 27 - TRIM -  Calculo  de TRIM  

 

   1 =  2  

 
 
l / 2 = l / 2 -b 
            i / 2                 trim  
l / i  = l – 2b /2                         trim 
 
l . trim = i (l –2 b) 
               2 
 
 

 
Trim = i ( l – 2 b ) 

           2 l  

 
real    medida 
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2.11 PRESCRIÇÕES NORMATIVAS E NOVAS TECNOLOGIAS PARA ARQUEAÇÃO DE 

TANQUES 

 

 

2.11.1 Tanques Cilíndricos Verticais 

 

 

2.11.1.1 Procedimento de cintamento externo (External Strapping) 

  

 

 A arqueação dos tanques de armazenamento de petróleo e de derivados de petróleo é 

realizado pelo método de cintamento manual utilizando trena calibrada, até hoje é adotado por 

diversas empresas, principalmente nos países membros do NAFTA. ( www.nist.gov, acesso em 

3/11/03). Os requisitos como vimos foram estabelecidos pela ISO, pelo API e pelo I.P. 

 

 

 2.11.1.2 Objetivo e Campo de Aplicação 

  

 

 O objetivo do método de cintamento externo é executar a arqueação de tanques cilíndricos 

verticais utilizados como tanques para armazenamento de petróleo, seus derivados e outros, 

através de medições geométricas das longitudes e magnitudes, destes; objetivando determinar sua 

capacidade volumétrica  total e incrementos volumétricos em função dos níveis de produtos nele 

contidos. 

 O método é aplicado a tanques cilíndricos verticais havendo as seguintes restrições; 

➦ As prescrições estabelecidas pela ISO aplicam-se a tanques não deformados, com 

inclinação máxima de 3%. Caso os tanques a serem arqueados estejam seriamente 

deformados é recomendável se fazer a determinação da capacidade volumétrica 

pelo processo de enchimento com líquido; 

➦ As prescrições do IP estabelecem que deve ser utilizado o método de enchimento 

volumétrico utilizando-se líquido não-volátil para tanques muito deformados, 
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admitindo-se a arqueação através do método medição geométrico do diâmetro 

interno para tanques cilíndricos verticais. 

 

 

2.11.1.3 Equipamentos/instrumentos 

  

 

 Para a medição da circunferência externa através do cintamento, deve-se aplicar uma 

tensão constante pré-determinada a uma trena metálica controlada metrologicamente, conforme 

apropriado; através de balança de molas (dinamômetro) e cabo de tensão. 

 Segundo as prescrições do API, as trenas de aço (padrões de trabalho), utilizadas para 

efetuar as medições no tanque, devem ser calibradas no local do serviço, utilizando-se uma trena 

padrão devidamente calibrada, que por sua vez deve ser calibrada a 68ºF (20°C) segundo o 

National Institute of Standards and Technology (NIST), fornecendo a equação para correção da 

temperatura de 68ºF para 60ºF(15,55°C) - CENPES/Tecnologia em Distribuição,Logística e 

Transporte,outubro de 2001,pp15 a 27. 

 As prescrições normativas da ISO e do IP estabelecem que sejam utilizadas trenas 

previamente calibradas em laboratórios que guardem uma relação válida com um padrão 

nacional, na temperatura de 20ºC e tensão de 50N. 

 A medição da altura de cada anel deve ser realizada com trena de profundidade, 

devidamente calibrada em laboratório acreditado/credenciado, a uma temperatura de 20ºC e 

tensão de 15N, conforme estabelecido nas prescrições da ISO.  

 Para a determinação da espessura das chapas, as normas API e do I.P estabelecem que 

sejam utilizados medidores de espessura ultrassônicos e na impossibilidade de sua utilização, 

obter os valores através dos dados contidos nos projetos e /ou cálculos de fabricação do tanque. 

 A norma ISO estabelece a especificação de régua de aço graduada (escala metálica) ou 

outro tipo de medidor com escala adequada para medição de espessura de chapas e outras 

medições que as requeiram. 
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2.11.1.4 Requisitos Para Arqueação 

 

 

2.11.1.4.1 Prescrições normativas 

 

 

 Os documentos de projeto do tanque, tais como, tabelas, desenhos, cálculos alternativos, 

detalhes de cortes, comprovantes de responsabilidades legais, alvarás, licenças, etc. Devem estar 

disponíveis e acessíveis às partes interessadas, possibilitando a realização de comparações dos 

valores obtidos com os estabelecidos no projeto, e para possibilitar a obtenção de valores que não 

possam ser obtidos por medição. O pessoal envolvido deve promover análise imediata das causas 

das divergências de valores, caso ocorram. A entrada na área de tancagem, para a arqueação de 

um tanque deve ser objeto de autorização do proprietário/detentor, ou órgão fiscalizador/detentor, 

porém, os procedimentos de segurança da base, devem ser observados e cumpridos. 

 Se a calibração for realizada com produto no tanque, devem ser especialmente obedecidos 

os requisitos de segurança apropriados pelo proprietário/detentor. 

 As normas API estabelecem que sejam utilizadas, a norma NFPA306 (Standards for the 

control of gas hazards on vessels) e ISGOTT (International Safety Guide for Oil Tanks and 

Terminais). A norma do IP estabelece que seja utilizado o Institute Petroleum Model Code of 

Safe Practice. 

 Antes de iniciar a arqueação o metrologista deve verificar se foi realizado o teste 

hidrostático no tanque, conforme requerido na NR. 13, com o próprio produto ou líquido tão 

denso quanto o que será utilizado na operação do tanque. 

 As normas da ISO e do IP admitem realizar as medições com qualquer nível de líquido, 

desde que sejam feitas, medições da altura de líquido, temperatura e que sejam consideradas suas 

massas específicas (ρ). 

 A norma ISO estabelece que seja verificada a temperatura do costado do tanque entre a 

parte cheia e vazia do tanque, caso a divergência de temperatura seja maior que  10ºC, o tanque 

deve ser arqueado completamente cheio ou completamente vazio. 
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 Segundo a norma API as seguintes prescrições são estabelecidas com relação ao volume e 

tipo de tanque: 

➦ Para tanques menores que 500bbl (57813,56L), (converts units, 

MADISON,F.Joshua,2004), as medições podem ser realizadas com qualquer nível 

de líquido; 

➦ Para tanques aparafusados e maiores que 500bbl, efetuar as medições com pelo 

menos 2/3 do nível máximo; 

➦ Para tanques rebitados ou soldados, a arqueação pode ser feita com qualquer nível 

de produto. 

➦ As normas do API estabelecem que sejam realizadas as medições sem interrupção 

num mesmo dia. Se ocorrer interrupção, continuar no outro dia sem repetir 

medições já realizadas, 

 Sendo assim, o serviço pode ter continuidade num outro dia, desde que: 

➦ Não tenha havido mudança da equipe de metrologistas. E assegurado que: 

➦ As medições executadas estejam no domínio da tolerância estabelecida para o 

método; 

➦ Todos os dados devem ser legíveis. 

➦ O nível do líquido no tanque deve ser o mesmo do dia anterior; 

➦ O gradiente de temperatura entre o líquido e o meio ambiente seja inferior a 10ºC. 

 Os requisitos de interrupção estabelecidos pelas normas do IP são os mesmos das normas 

ISO, exceto quanto ao item da diferença de temperatura entre o líquido e o meio ambiente, que 

não é requerido. 

 

 

2.11.1.4.2Circunferência Externa 

  

 

 A norma do API estabelece que se deve retirar o isolamento ou qualquer tipo de 

obstrução para efetuar as medições de um tanque. Para o tipo mais comum, tanque de aço 

soldado, com um ou mais anéis, a medição da circunferência deve ser efetuada 20% abaixo do 
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topo de cada anel, independente do tipo de soldagem e pelo menos a dois pés (609,6mm) 

(MADISON,2004) da solda ortogonal 

 

Figura 28 – Altura de leitura de circunferência externa para tanques soldados – API 
Fonte:Relatório técnico,CENPES,2001, p.18 

 

 Para a norma da ISO, dependendo da finalidade do uso do tanque e do tipo de 

construção, há três tipos de medições possíveis: 
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a) Com propósitos legais. 

 Devem ser realizadas três medições por anel, cuja localização depende da construção do 

tanque, conforme descrito abaixo: 

➦ Tanques construídos com chapas rebitadas: 

➦ 100mm a 150mm acima do nível do topo do ângulo de fundo, e 100mm a 150mm 

acima da borda superior de cada superposição horizontal entre dois anéis; 

➦ No plano médio do anel; 

➦ 100mm a 150mm abaixo da borda inferior de cada superposição de anéis e 100mm 

a 150mm abaixo do ponto mais baixo do ângulo de topo. 

➦ Tanques construídos com chapas soldadas: 

➦  Fazer medições em três níveis como estabelecido para tanques rebitados, mas o 

nível superior e inferior devem estar entre 270mm e 330mm das linhas dos 

cordões de solda inferir e superior, respectivamente, e dos ângulos de topo e 

fundo. 

 

b) Para controle de processo interno (detentor) 

 Quando a circunferência for utilizada para fins operacionais, fazer as medições em dois 

níveis distintos: 

➦ De 1/5 (20%) a ¼ (25%) abaixo do cordão de solda inferior, 

➦ De 1/5(20%) a ¼ (25%) acima do cordão de solda superior. 

 

c) Para servir como parâmetro de referência: 

 Quando a circunferência for utilizada como parâmetro de referência em outro método, 

medir apenas no nível especificado no método de arqueação para o qual a circunferência é 

requerida (método OLRM). 

 A norma do IP prescreve o seguinte requisito para a medição da circunferência externa: 

➦ Tanques construídos com chapas de aço por processo de soldagem: 

➦ De 250mm acima e 300mm abaixo das linhas dos cordões de solda inferior e 

superior e dos ângulos de fundo e topo; 

➦ No plano central de cada anel. 
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➦ Tanques de chapas de aço unidas por rebites; 

➦ 100mm a 150mm abaixo do ângulo de topo e de cada superposição de chapas e de 

100mm a 150mm acima do ângulo de fundo e de cada superposição horizontal 

entre dois anéis; 

➦ No plano central de cada anel. 

Figura 29 – altura de leitura da circunferência externa – IP e ISO. 
Fonte:Relatório Técnico,CENPES, 2001- p.20  

 

 A: distância abaixo da junção superior entre as chapas 

 B: distância acima da junção inferior entre duas chapas 

 C: distância central a junção das chapas 



 88 

2.11.1.4.3 Altura 

  

 

 Segundo a norma API, a medição da altura total do tanque deve ser estabelecida a partir 

de um ponto o mais próximo possível da escotilha de medição, somado com a medição da altura 

de cada anel do costado do tanque. Comparar a altura de referência da escotilha de medição com 

a soma das alturas dos anéis. Se houver suspeitas de inclinação ou fundo falso, aumentar o 

número de medições realizadas. 

 Segundo a norma ISO, efetuar a medição da altura total do casco, próximo do ponto de 

imersão (vertical de medição). Efetuar mais de uma medição de cada anel externamente ao 

tanque. A altura total deve ser o somatório da altura de cada anel. Se possível fazer a medição da 

altura do anel de fundo, internamente. 

 Segundo o IP, pode-se fazer a medição de cada anel interna ou externamente. Realizar 

medições em mais de um nível e fazer a média dos resultados das medições. A soma da altura dos 

anéis deve ser igual à altura total do tanque. Sempre que possível, a altura do anel de fundo deve 

ser obtida por medição interna e externamente para verificar diferenças entre as alturas internas e 

externas. 

 

 

2.11.1.4.4 Espessura de Chapa 

  

 

 Devem-se efetuar no mínimo duas medições de espessura por chapa. Na impossibilidade 

de efetuar a medição, coletar dados do projeto. 

 

2.11.1.4.5 Corpos internos e externos 

  

 

 Corresponde a qualquer tipo de acessório, parte ou componente que afete a capacidade 

volumétrica total do tanque, podendo ser: 
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➦ positivo: aumenta a capacidade volumétrica do tanque; 

 Ex: bocais, portas de limpeza. 

➦ negativo: ocupa lugar do líquido, reduzindo a capacidade volumétrica do tanque. 

Exemplo: serpentinas de vapor, tubulação interna, escadas internas, teto flutuante, 

etc. 

 Segundo o API, na impossibilidade de se proceder à medição dos corpos externos e 

internos, considerar dimensões do desenho no projeto. 

 Segundo a ISO e o IP, realizar as medições possíveis nos pontos mais altos e mais baixos 

em relação à mesa de medição. Caso não seja possível realizar as medições, utilizar dados do 

desenho no projeto. 

 

 

2.11.1.4.6 Fundo do Tanque 

 

 

 O volume do fundo do tanque pode ser determinado por dois métodos: 

➦ Por enchimento do fundo do tanque com líquido não volátil; 

  

 Segundo a norma ISO, é permitido erro de até 0,3% do valor da medição do volume do 

fundo do tanque em relação ao valor considerado verdadeiro. Para variação maior que 0,3%, 

investigar e eliminar as causas da divergência. 

➦ Por inspeção de fundo do tanque. 

  Para fundos irregulares onde não é possível efetuar medições exatas, utilizar o 

método de enchimento com líquido. 

 

 

2.11.1.4.7 Teto flutuante 

  

 

 Quando um teto flutua no líquido, ele desloca um volume de líquido equivalente ao peso 

do volume do líquido (empuxo). Este é o peso do teto e qualquer acessório unido a ele. 
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 Segundo as normas ISO e IP a determinação da massa do teto pode ser feita através de 

dois métodos: 

➦ Método de calibração com líquido através de medidor de vazão; 

➦ Método de inspeção. 

 Segundo a norma API Standard 2555, a calibração do teto pode ser feita por; 

➦ Método com utilização de líquido com volumes conhecidos,  

➦ Método do cálculo matemático do deslocamento do teto. 

 

 

2.11.1.4.8 Inclinação do tanque 

  

 

 A inclinação pode ser obtida através de medições com utilização de teodolito ou com o 

uso de prumo, as medições devem ser executadas em vários pontos da circunferência do tanque 

de modo a se obter o ponto de maior “offset”. 

 

 

2.11.1.4.9 Incerteza de medição e Repetibilidade 

  

 

 A tabela abaixo apresenta os valores de incertezas de medição conforme prescrições 

normativas do API, da ISO e do IP. 

 
Tabela 12 - Incerteza de medição (API) (ISO) (IP) 
////////////////////////////////////////////////////////////// API ISO IP 
Circunferência (mm) ± 1,0 ± 1,0 ± 1,0 
Altura do anel (mm) ± 1,0 ± 5,0 ± 5,0 
Temperatura (ºC) ±0,5 - - 
Espessura de chapa (mm) ± 0,5 ± 0,5 ± 0,5 
Corpos externos e internos (mm) ± 3,0 ± 5,0 ± 5,0 
Obstrução total (mm) - ± 1,0 ± 1,0 
Fundo (litro) - - ± 1,0 
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 A repetibilidade entre duas medidas de circunferências externas consecutivas deve 

atender aos valores abaixo. 

 

Tabela 13 - Repetibilidade segundo a norma API 
Circunferência (mm) Repetibilidade (mm) 

Até 30 ± 2,0 
De 30 a 50 ± 4,0 
De 50 a 70 ± 6,0 
De 70 a 90 ± 8,0 
Acima de 90 ±10,0 
 
Tabela 14 - Repetibilidade segundo a norma ISO 

Circunferência (mm) Repetibilidade (mm) 
Até 25 ± 2,0 
De 25 a 50 ± 3,0 
De 50 a 100 ± 5,0 
De 100 a 200 ± 6,0 
Acima de 200 ± 8,0 
 
Tabela 15 - Repetibilidade segundo a norma IP 

Circunferência (mm) Repetibilidade (mm) 
Até 25 ± 2,0 
De 25 a 50 ± 3,0 
De 50 a 100 ± 5,0 
De 100 a 200 ± 6,0 
Acima de 200 ± 8,0 
 

 

2.11.1.4.10 Correções da tabela volumétrica 

  

 

 Na elaboração da tabela volumétrica, considerar as correções abaixo: 

 

 
2.11.1.4.11 Corpos externos e internos 

  

 

 Segundo a ISO e o IP, desconsiderar corpos pequenos desde que não acarretem variação 
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de 0,005% no volume total do anel onde se encontra. Desconsiderar o seu volume se estiver 

localizado em nível igual ou substancialmente em toda a altura do tanque. 

 Segundo a ISO, a tolerância no cálculo do volume de cada corpo deve ser de 0,1 litros. 

 

 

2.11.1.4.12 Obstruções existentes à trena 

  

 

 As obstruções são projeções, cordões de solda, juntas, etc. que fazem a trena desviar de 

um percurso circular verdadeiro, resultando numa média de valores incorretos da circunferência 

do tanque. O valor da obstrução deve ser deduzido da circunferência externa medida. 

 O API recomenda o uso de equação para cálculo de dedução a ser feita no cálculo da 

circunferência. 

 A ISO e o IP recomendam efetuar medições das obstruções em cada anel, e prescrevem 

também o método alternativo de cálculo da obstrução, semelhante ao do API. 

Figura 30 – Correção na circunferência superposição 
Fonte:Relatório Técnico, CENPES, 2001, p.25 
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2.11.1.4.13 Inclinação do tanque 

 

 

 Realizar uma correção volumétrica positiva da parte cilíndrica quando o tanque apresentar 

inclinação acima de valores especificados. 

 Para o API, a ISO e o IP o fator de correção devido à inclinação pode ser ignorado se a 

inclinação for menor que 14mm/m, que resultaria numa variação de volume máximo de 0,01%. 

 Para a ISO o método é válido para inclinação máxima de 3%. 

 Tanto o API como a ISO fornecem equação para correção de volume devido à inclinação. 

 

 
2.11.1.4.14 Teto flutuante 

  

 

 Segundo o API, ISO e o IP, para cálculo do volume deslocado pelo peso do teto flutuante 

deve ser considerado: 

➦ 50% do peso da escada se preso na parte inferior; 

➦ 50% do peso dos acessórios ligados à parte inferior e parcialmente suportados pelo 

teto tais como dreno articulado, 

➦ acessórios fixos. 

 O peso do teto e seus acessórios devem ser calculados pelo projetista e fornecido nos 

desenhos e também deve estar identificado no teto. Estes valores devem então ser registrados pela 

equipe metrológica e comparados com dados de projeto. 

 O efeito de flutuação pode ser feito de duas maneiras: 

➦ 1. Em tabela suplementar que deverá ser utilizada junto com a tabela volumétrica; 

➦ 2. Na própria tabela volumétrica do tanque. 

 Caso a densidade do fluido de operação seja diferente do fluido utilizado na determinação 

do volume correspondente do teto, deve-se fazer a correção do volume em função da massa 

específica do fluido de operação. 
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2.11.1.4.15 Correção de carga 

  

 

 È a correção na tabela volumétrica devido à expansão volumétrica do tanque provocada 

pelo progressivo aumento do nível de produto, tendo como efeito aumento do volume. 

 Segundo o API, não é necessário realizar esta correção de carga na tabela volumétrica 

para tanques de volume menor que 500bbl (57.813,56litros). 

 A medição pode ser realizada com o tanque contendo ou não produto. 

 Quando a medição for realizada com líquido no tanque, a correção devido à carga 

hidrostática da tabela volumétrica deve ser realizada nas seguintes etapas: 

➦ determinar o nível de líquido e as respectivas circunferências durante a medição; 

➦  ajustar o valor da circunferência externa para a condição de tanque vazio, 

subtraindo-se de cada circunferência externa obtida durante a medição, o fator de 

correção calculado para cada nível. Se a medição for realizada com tanque vazio, 

não é necessário fazer esta correção. 

➦ realizar a correção do volume para aumento progressivo do nível de líquido a ser 

armazenado. Esta correção não precisa ser realizada se o sistema de medição de 

nível contemplar sistema de correção baseada nos níveis e propriedades físicas do 

líquido. 

 As normas API, ISO e IP fornecem equação para cálculo do fator de correção da 

circunferência devido à expansão, que consideram os seguintes fatores: 

➦ densidade do produto contido no tanque durante a medição; 

➦ circunferências externas dos anéis durante a medição; 

➦ nível de líquido acima da circunferência durante a medição; 

➦ espessura da chapa de cada anel; 

➦ módulo de elasticidade do material do tanque. 

 A equação de correção do volume leva em conta os seguintes fatores; 

➦ diâmetro do anel; 

➦ altura de cada anel; 

➦ espessura de cada anel; 
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➦ densidade do líquido utilizado em operação. 

 

 

2.11.1.4.16 Temperatura da chapa do tanque 

  

 

 Os valores fornecidos na tabela volumétrica são válidos para temperatura de referência 

normalmente de 15ºC ou 20ºC, e temperatura do líquido com a mesma referência. Quando a 

temperatura da parede do tanque estiver diferente da temperatura de referência, deve-se 

considerar correção do volume da tabela devido à temperatura da chapa do tanque. 

 O API e a ISO apresentam fatores de correção de volume considerando os seguintes 

fatores: 

➦ temperatura do líquido durante a medição; 

➦ temperatura da parede do tanque durante a medição ; 

➦ coeficiente de expansão linear do material do costado tanque; 

➦ temperatura de referência da tabela. 

 Para tanques isolados, considera-se igual, a temperatura do líquido e da parede do 

costado. 

 Segundo o IP deve-se fazer correção de expansão do volume devido à diferença de 

temperatura, quando a diferença entre a temperatura de operação e a temperatura de referência da 

tabela for maior que 10ºC. 

 

 

2.11.1.4.17 Requisitos para recalibração/rearqueação 

  

 

 Rearqueação é o processo de realizar novas medicões do tanque. 

 Segundo a ISO deve-se recalibrar um tanque nos seguintes casos: 

➦ quando a calibração estiver sob suspeita; 

➦ quando ocorrer deformação do tanque; 

➦ quando ocorrer movimento das fundações do tanque; 



 96 

➦ quando for requerido por diploma legal; 

➦ quando for instalado algum corpo interno ou externo que altere o volume do 

tanque. 

 Para o API, deve-se rearquear o tanque se ocorrer uma das seguintes condições; 

➦ se for recolocado em operação após ter sido retirado de operação; 

➦ quando desmontado e novamente montado; 

➦ quando houver alteração ou inclusão de corpos internos ou externos; 

➦ quando o tanque tiver seu volume total alterado. 

 O IP indica necessidade de rearqueação quando ocorrer uma das seguintes condições: 

➦ diâmetro do tanque alterado; 

➦ espessura de chapa modificada; 

➦ inclinação do tanque alterada; 

➦ corpo interno ou externo alterados; 

➦ altura de referência modificada; 

➦ reparos estruturais que afetem sua capacidade volumétrica. 

 

 
2.11.1.5 Método de linha de referência óptica (ORLM) 

 

 

 Estas prescrições normativas foram estabelecidas pelo API e pela ISO. Vamos pesquisar 

as duas normas.  

 

 

2.11.1.5.1 Objeto e Aplicação 

  

 

 Segundo o API, este é um método alternativo e tão preciso quanto o tradicional 

(strapting). É aplicável tanto interna como externamente ao tanque e oferece maior segurança ao 

pessoal e equipamento, que o método manual. 
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 Segundo a ISO, o método é válido para tanques cilíndricos verticais com diâmetro acima 

de oito metros com inclinação máxima de 3%, aplicável tanto interna como externamente ao 

tanque. 

 

 

2.11.1.5.2 Equipamento 

  

 

 Além da trena metálica, o equipamento básico deste procedimento consiste de: nível 

óptico ou teodolito, régua graduada, carrinho magnético e tripé. 

 

 

2.11.1.5.3 Procedimento 

  

 

 O ORLM baseia-se no princípio de medição da distância entre uma linha de referência 

vertical, interna ou externa junto ao tanque e a sua parede. Esta medida é denominada de offset. 

Estas medidas são então comparadas com a distância entre a linha vertical e a parede do tanque 

obtida na posição da circunferência de referência estabelecida no primeiro anel ou anel de fundo, 

denominada offset de referência. As circunferências nos anéis superiores podem ser determinadas 

então matematicamente. 

 Historicamente a linha de referência vertical era estabelecida pela suspensão de um fio ou 

linha a partir do topo do tanque, medindo-se horizontalmente o offset com uma régua graduada. 

 Atualmente, para estabelecer a linha de referência vertical, utiliza-se um instrumento 

óptico que pode ser um nível óptico ou um teodolito. Para efetuar a medida do offset, uma escala 

graduada é presa a um carrinho controlado remotamente, e que se movimenta em sentido vertical 

ao longo da parede do tanque externa ou internamente. Este procedimento foi padronizado pela 

ISO e API. 

 

 

 



 98 

Figura 31 – Método ORLM Externo. 
Fonte: ISO 7507-2:1993(E),P.3 
 

 A existência de obstáculos externos tais como anéis de contraventamento, escadas espirais 

presas ao tanque, pode impedir o uso deste método de medição. 

 Este método usado somente para determinar as circunferências do tanque, isto é, é um 

método alternativo em relação ao método para medida de circunferência por cintamento manual. 

As outras medições e sua incorporação nos cálculos para elaboração da tabela volumétrica tais 

como determinação do volume do fundo do tanque, corpos internos e externos, altura dos anéis, 

inclinação, etc., devem ser consideradas conforme apropriado. 

 As vantagens deste método são: 

a. oferecer maior exatidão das medições e segurança para a equipe de metrologistas 

na execução do serviço, na comparação com o método manual método manual 

principalmente para tanques de grande dimensões. 

 Segundo o AIP e a ISO, deve-se executar teste hidrostático, com fluido tão denso como o 

de operação, durante 24 horas no mínimo, antes das medições. 
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 As medições podem ser realizadas com qualquer nível de líquido. Os valores de nível do 

produto, temperatura e massa específica devem ser registrados antes do início da arqueação. 

 Segundo a ISO, se a temperatura da parede do tanque diferir mais de 10ºC entre as partes 

cheia e vazia do tanque deve-se, efetuar as medições com o tanque totalmente cheio ou 

totalmente vazio. 

 

 

2.11.1.5.4 Estações 

 

 

Figura 32 – Posicionamento das Estações Horizontais – Método ORLM 
Fonte:ISO 7507-2:1993(E), P.3 
 

 Estação horizontal é uma localização num plano horizontal no solo em torno do tanque 

onde será colocado o instrumento óptico para determinar a linha de referência vertical. 

 Estação vertical é uma localização ao longo da parede do tanque, num plano vertical, 

onde serão feitas as leituras de offset. 

 A quantidade de estações horizontais em torno do tanque é definida em função das 

dimensões do tanque conforme tabelas 16 e 17: 
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Tabela 16 - Estações Totais segundo o API. 
Diâmetro (m) Números de Estações 

15 8 
30 12 
50 16 
70 20 
85 24 

100 30 
120 36 

 

Tabela 17 - Estações segundo ISO 
Circunferência (m) Números de Estações 

Até 50 8 
De 50 a 100 12 

De 100 a 150 16 
De 150 a 200 20 
De 200 a 250 24 
De 250 a 300 30 
Acima de 300 36 

 

 

2.11.1.5.5 Circunferência de Referência 

  

 

 A circunferência de referência é a circunferência medida pelo método de cintamento 

manual no primeiro anel ou anel de fundo. 

 Segundo a ISO, a medida da circunferência de referência, deve ser medida num dos 

seguintes níveis: 

➦ de 1/5 (20%) a ¼ (25%) acima do cordão de solda inferior ou 

➦ de 1/5 (20%) a ¼ (25%) abaixo do cordão de solda superior 

 Segundo o AIP a circunferência de referência deve ser medida no mesmo nível do 
instrumento óptico. 
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2.11.1.5.6 Offset 

  

 

 É a distância entre a linha de referência óptica vertical e a parede do tanque, podendo ser 

externa ou interna. 

 O percurso vertical do carrinho magnético deve estar posicionado a pelo menos 300mm 

dos cordões de soldagem verticais do tanque. 

 Segundo a ISO, fazer no mínimo duas leituras de offset por anel nos seguintes níveis: 

➦ de 1/5 a ¼  acima dos cordão de solda inferior e 

➦ de 1/5 a ¼  abaixo do cordão de solda superior. 

 

 

2.11.1.5.7 Outras medições Necessárias 

  

 

 Os seguintes itens devem ser considerados normalmente conforme os procedimentos de 

cintamento manual: 

➦ espessura da chapa e da pintura; 

➦ altura dos anéis 

➦ densidade e temperatura do líquido de operação; 

➦ temperatura ambiente e do líquido durante a arqueação; 

➦ altura máxima de enchimento; 

➦ corpos internos e externos; 

➦ número, largura e espessura dos cordões de soldas verticais ou sobreposições; 

➦ inclinação do tanque; 

➦ volume equivalente do teto flutuante; 

➦ altura da linha de referência. 

 Sempre que possível compara-se às dimensões obtidas nas medições com as dimensões 

estabelecidas no projeto. 
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2.11.1.5.8 Determinação do volume de fundo do Tanque 

  

 

 Segundo a ISO deve-se obter o volume do fundo de tanque de preferência com líquido 

utilizando-se medidor de vazão com fator conhecido. Como alternativa, a determinação do 

volume do fundo de tanque, pode ser feita através de inspeção ou medição física (usando-se 

planímetro ou software). 

  

 

2.11.1.5.9 Tolerância - Offset de referência 

  

 

 Segundo o AIP e a ISO a diferença entre o primeiro (antes do início das leituras ópticas) e 

o último offset (após a última leitura óptica) de referência deve ser 0,05ft ou 0,02mm. 

 

2.11.1.5.10 Circunferência de referência 

  

  

 Segundo a ISO devem ser as seguintes leituras: 

➦ duas leituras sucessivas antes de iniciar as leituras ópticas; 

➦ duas leituras sucessivas após realizar as leituras ópticas. 

 A tolerância entre duas leituras sucessivas e entre a leitura inicial (antes das medidas 

ópticas) e final (após todas as leituras ópticas) devem atender as seguintes tolerâncias: 

 

Tabela 18 - Tolerância segundo a ISO 

Circunferência (m) Tolerância (mm) 
Até 25 2,0 

De 25 a 50 3,0 
De 50 a 100 5,0 
De 100 a 200 6,0 
Acima de 200 8,0 
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 Segundo o API, a diferença entre a primeira (antes de iniciar as medições ópticas) e a 

última medição da circunferência de referência (após todas realizar as medições ópticas) deve ser 

no máximo de um milímetro. 

 

 

2.11.1.5.11 Correções da tabela volumétrica centimétrica 

 

 

 No desenvolvimento da tabela volumétrica considerar as seguintes correções: 

➦ espessura da chapa e da pintura; 

➦ cordões de soldas verticais; 

➦ efeito de altura hidrostática durante a medição e em serviço; 

➦ expansão e contração do tanque devido ao efeito da temperatura; 

➦ inclinação do tanque; 

➦ efeito do peso do teto flutuante; 

➦ corpos internos ou externos. 

 

2.11.1.6 Método de Triangulação Óptica (OTM) 

  

 

Até o presente momento apenas a ISO padronizou o método de calibração. 

 

 
2.11.1.6.1 Objetivos e Aplicação 

  

 

 A norma ISO-7507-3 apresenta o método de triangulação óptica aplicado a tanques 

cilíndricos verticais com diâmetro maior que oito metros e inclinação vertical máxima de 3%, 

podendo ser realizado tanto interna como externamente ao tanque e no nível do solo. Os 

seguintes procedimentos foram padronizados pela ISO: 

➦ interno com duas estações de teodolito; 
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➦ externo com duas estações de teodolito; 

➦ externo com uma estação de teodolito. 

 

 

2.11.1.6.2 Equipamento/Instrumento. 

 

 

 Os seguintes equipamentos são necessários: 

➦ Teodolito; 

➦ Mira graduada ou estadia. 

 

 

2.11.1.6.3 Procedimentos 

 

  

Calibração interna com dois teodolitos: 

 O método baseia-se na determinação da distância entre os dois teodolitos por estadimetria 

e na leitura do ângulo formado entre a linha de visada, mirando-se o ponto alvo no tanque, e o 

eixo entre as duas estações. 

 Inicialmente devem-se posicionar os dois teodolitos internamente no tanque e determinar 

a distância D entre eles, por estadimetria, conforme figura abaixo. 
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Figura 33 – Determinação da distância entre teodolitos por estadimetria 
Fonte: ISO 7507-3:1993,P.2 
 

 
 A distância D é obtida a partir da seguinte equação: 

 D= B * cot θ  (Eq. 1) 

                  2 

 B: distância entre duas marcas de referência na estádia 

 θ: metade do ângulo formado pelas linhas de visada na estádia, determinada no teodolito. 

 Após determinar a distância entre os teodolitos, inicia-se a determinação dos ângulos α 

eβ, conforme figura a seguir. 
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Figura 34 – Determinação dos ângulos horizontais α e β formados pela linha divisada ao ponto alvo e o eixo TL. 
Fonte:ISO7507-3:1993,P.5 
 
 Os ângulos α e β são formados pela linha de visada ao ponto alvo na parede do tanque e o 

eixo TL, para cada estação e para cada nível. Os pontos alvos na parede do tanque são 

determinados pelo feixe de raios laser e devem estar pelo menos a 300mm das linhas de solda 

verticais. A leitura dos ângulos é feita no próprio teodolito. 

 Para cada anel, são definidos dois níveis para leitura angular: 

➦ de 1/5 a ¼ abaixo da solda horizontal superior e 

➦ de 1/5 a ¼ acima da solda horizontal inferior 
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Figura 35 – Pontos alvos internos do tanque determinados pelo emissor de raio laser – Método OTM interno. 
Fonte: ISO7507-3:1993,P.4 
 

 Definir para cada nível um número mínimo de pontos de acordo com a tabela abaixo: 

Tabela 19 - Número de pontos alvo internos ao tanque. 
Circunferência (m) Número de pontos 

Até 50 8 
De 50 até 100 12 
De 100 até 150 16 
De 150 até 200 20 
De 200 até 250 24 
De 250 até 300 30 
Acima de 300 36 

 

 Uma vez determinado a distância D entre os teodolitos e os ângulos horizontais α e β, 

deve-se determinar as coordenadas x e y de cada ponto no tanque. 

 D: distância entre teodolitos 

 α,β: ângulos formado como primeiro e o segundo teodolito. 

 x = D * tanβ        (Eq.2) 

                    tanβ - tanα 

 y = x * tanα  (Eq.3) 

 Com as coordenadas x e y, determina-se o raio externo do tanque pelo método dos 

mínimos quadrados, e a partir dele o raio interno de cada anel. 
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2.11.1.6.4 Calibração externa com uma estação total 

 

 

 Este método consiste em determinar o raio externo do tanque, a partir da distância da 

estação ao centro do tanque e do ângulo formado pela projeção de dois pontos tangentes ao 

tanque. 

 
Figura 36 – Posicionamento externo das estações de teodolito. 
Fonte:ISO7507-3:1993,P.6 
 

 Inicialmente determina-se a circunferência de referência no primeiro anel do tanque em 

um dos seguintes níveis: 

➦ de 1/5 a ¼ da altura do anel abaixo do cordão de solda horizontal superior, ou 

➦ de 1/5 a ¼ da altura do anel acima do cordão de solda horizontal inferior. 

  

 Após isto, posiciona-se o teodolito externamente ao tanque e projetar duas linhas 

tangentes ao tanque, obtendo os ângulos no teodolito. Há dois níveis de leitura para cada anel: 

➦ de 1/5 a ¼ da altura do anel abaixo da linha do cordão de solda superior, e 

➦ de 1/5 a ¼ da altura do anel acima da linha do cordão de solda inferior. 
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Figura 37 – Determinação do ângulo formado a partir de linhas tangentes no nível de referência – método OTM 
externo com uma estação total. 
Fonte:ISO7507-3:1993,P.12 
 

Figura 38 – Determinação do ângulo formado a partir de linhas tangentes ao tanque em outros níveis – método OTM 
externo com uma estação. 
Fonte:ISO7507-3;1993,p.12 
 

 O número mínimo de estações de teodolito em torno do tanque deve estar de acordo com 

a tabela abaixo: 

 

Tabela 20 - Número de estações 
Circunferência (m) Número de estações 

Até 50 4 
De 50 até 100 6 
De 100 até 150 8 
De 150 até 200 10 
De 200 até 250 13 
De 250 até 300 15 
Acima de 300 18 
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 A distância da estação de teodolito ao centro da circunferência é constante para todos os 

níveis para cada estação. 

 TO =__C  * _ 1__      (Eq. 4) 

                       2* π    senφ1                  

 TO: distância da estação ao centro do tanque; 

 C: circunferência de referência 

 2φ1: ângulo horizontal formado pelas projeções tangentes no nível da circunferência de 

referência. 

 Para os outros níveis o raio externo é determinado da seguinte forma: 

 r = _C_ * __senφ2_  (Eq. 5) 

                   2π         senφ1    

 2φ2: ângulo horizontal formado pelas projeções tangentes nos outros níveis 

 O raio interno é obtido subtraindo-se a espessura da chapa e da pintura para cada anel. 

 

 

2.11.1.6.5 Medição externa com duas estações 

 

 

 Este método consiste em determinar a distância entre duas estações de teodolito e os 

ângulos formados por linhas projetados tangentes ao tanque. 
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Figura 39 – Posicionamento das estações externas – método OTM externo com duas estações. 
Fonte:ISO:7507-3:1993,p.6 
 

 Inicialmente devem-se posicionar duas estações de teodolito externamente ao tanque e 

determinar a distância entre eles por estadimetria conforme o método interno. 

 Após isto, a partir de cada estação projetar duas tangentes ao tanque, a partir do teodolito. 

Para cada anel são definidos dois níveis de leitura: 

➦ de 1/5 a ¼ da altura do anel abaixo da linha do cordão de solda superior e 

➦ de 1/5 a ¼ da altura do anel acima da linha do cordão de solda inferior. 

Figura 40 – Posicionamento das estações externas – método OTM externo com duas estações. 
Fonte: ISO7507-3:1993, p.13 
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 Determinar os raios externos pelas seguintes equações: 

 r2 = T1T2 * senφ2 * [sen(α+θ1)]  (Eq.6) 

                                               [    senφ     ]      

 r1 = T1T2 * senθ1 * [sen(β+θ2)]  (Eq.7) 

                                               [     senφ    ] 

 T1T2: distância entre as estações de teodolito T1 e T2 

 2θ1: ângulo horizontal formado pelas projeções T1A e T1D na estação T1 

 2θ2: ângulo horizontal formado pelas projeções T2B e T2C na estaçãoT2 

 α: ângulo horizontal entre a projeção T1A e a distância T1T2 

 β: ângulo horizontal entre a projeção T2C e a distância T1T2. 

 O raio interno é obtido subtraindo-se a espessura se chapa e de pintura para cada anel. 

 

 

2.11.1.6.6 Outras medições necessárias. 

 

 

 Considerar os seguintes itens que devem estar conforme aos procedimentos de medição 

manual: 

➦ espessura da chapa e da pintura; 

➦ altura dos anéis; 

➦ densidade e temperatura do líquido de operação; 

➦ temperatura ambiente e do líquido durante a medição; 

➦ altura máxima de enchimento; 

➦ volume dos corpos internos e externos; 

➦ número, largura e espessura dos cordões de solda verticais ou superposições; 

➦ inclinação do tanque; 

➦ peso do teto flutuante; 

➦ altura da linha de referência. 

 Sempre que possível comparar as dimensões obtidas nas medições com as estabelecidas 

no projeto. 
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2.11.1.6.7 Determinação do volume do fundo do tanque. 

 

 

 Pode ser feita por dois métodos: 

➦ Método de enchimento com líquido 

 Este método é semelhante à determinação do volume do fundo, no método de cintamento 

e linha de referência óptica. 

➦ Procedimento de inspeção com teodolito. 

 

 

2.11.1.6.8 Tolerância 

 

 

 A tolerância estabelecida para a distância entre teodolitos obtidas antes e após as leituras 

ópticas, tanto para método interno como externo, deve atender aos valores da tabela abaixo: 

 
Tabela 21 - Tolerância de distância entre teodolitos 

Distância (m) Tolerância (mm) 
Até 25 2,0 
De 25 a 50 4,0 
De 50 a 100 6,0 
 

 A tolerância entre duas leituras sucessivas de circunferência de referência e entre a 

primeira (antes do inicio das medições ópticas) e a última (após as medições ópticas) deve 

atender aos valores da tabela 22: 

  
Tabela 22 - Tolerância da circunferência de referência 

Circunferência (m) Tolerância (mm) 
Até 50 2,0 
De 25 a 50 3,0 
De 50 a 100 5,0 
De 100 a 200 6,0 
Acima se 200 8,0 
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 A tolerância entre duas leituras consecutivas do ângulo deve ser 0,01 grado. Admitem-se 

diferenças de até 0,3% no volume do fundo entre duas medições. 

 

 

2.11.1.6.9 Correção da tabela volumétrica 

 

 

 No desenvolvimento da tabela volumétrica as seguintes correções devem ser 

consideradas: 

➦ espessura da chapa e da pintura; 

➦ cordões de soldas verticais; 

➦ efeito de altura hidrostática durante a medição e em serviço; 

➦ expansão e contração do tanque devido ao efeito da temperatura; 

➦ inclinação do tanque 

➦ efeito do volume deslocado pelo peso do teto flutuante ; 

➦ corpos internos ou externo. 

 

 

2.11.1.7 Método Interno de Alcance de Distância Eletro-Óptico (Internal EODR)  

 

 

2.11.1.7.1 Objetivo e Aplicação 

 

 

 O método interno de alcance de distância eletro-óptica (EODR) prescrito pela ISO através 

da norma ISO7507-4 é um método de calibração de tanques cilíndricos verticais de diâmetro 

maior que cinco metros e inclinação máxima de 3%, que é executado a partir do nível do solo e 

internamente ao tanque, utilizando raio laser. 

 É considerado como uma extensão do método de triangulação óptica (OTM) interno, pois 

acrescenta o procedimento de medição da distância inclinada do instrumento eletro-óptico, a 

pontos definidos na parede do tanque em diversos níveis. 
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Figura 41 – Medidas de distância e de ângulos dos planos horizontal e vertical – método EODR Interno. 
Fonte:ISO7507-4:1993,P.5 
 

 Simbologia: 

 D: distância inclinada 

 θ: ângulo do plano horizontal 

 φ: ângulo do plano vertical 

 

 

2.11.1.7.2 Equipamentos/Instrumentos 

 

 

Instrumento eletro óptico: 

 O equipamento eletro-óptico deverá apresentar recursos de medição de distância e 

recursos dos teodolitos de medições angulares nos planos horizontal e vertical.  Estes 

equipamentos são conhecidos como estações eletrônicas totais e devem apresentar as seguintes 

características: 

➦ Escala Angular 

 Graduação e resolução: ± 0,0002gon 

 Repetibilidade: ± 0,0005gon 

 Incerteza:  ±2,0mm 

➦ Escala de distância 
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 Graduação e resolução: ± 1,0mm 

 Repetibilidade: ± 2,0mm 

 Incerteza: ± 2,0mm 

 

Emissor de raio laser 

 O emissor de raios laser deve atender à norma IEC 825 classe 1 e é utilizado para 

determinar os pontos alvos na parede do tanque. O emissor pode ser parte integral ou separada do 

equipamento óptico EODR 

 

 

2.11.1.7.3 Procedimento 

 

 

Verificação do equipamento eletro-óptico: 

 Antes de iniciar a medição, proceder à verificação do equipamento óptico por 

estadimetria. 

 

 
Figura 42 – verificação da estação total – Método EODR interno. 
Fonte:ISO7507-4:1995,P.8 
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 A distância D e o ângulo θ são medidos na estação total. O valor D também é obtido a 

partir da seguinte equação: 

 D = B * cotθ  (Eq. 8) 

                    2 

 B: distância entre duas marcas de referência na estádia 

 θ: metade do ângulo formado na estação pelos pontos de referência na estádia 

 A tolerância encontra-se no item 2.11.1.7.6 

 A verificação do equipamento deve ser realizada nos seguintes casos: 

➦ toda vez que o equipamento for religado após interrupção; 

➦ após completar uma série de medidas em cada estação. 

 

 

2.11.1.7.4 Pontos de referência 

 

 

 Após a verificação do equipamento, marcar dois pontos de referência no mesmo plano 

horizontal do instrumento eletro-óptico, na parede do tanque, distantes entre si pelo menos 

100gon. 

 

 

2.11.1.7.5 Arqueação 

 

 

 Antes do inicio da medição, é necessário realizar teste hidrostático do tanque com líquido 

tão denso como o que será armazenado pelo menos uma vez. Para fazer os registros da distância 

inclinada e do ângulo nos planos horizontal e vertical. Devem ser definidos dois conjuntos de 

pontos na parede do tanque por anel nos seguintes níveis: 

➦ de 1/5 a ¼ abaixo do cordão de  solda horizontal superior e  

➦ de 1/5 a ¼ acima da linha do cordão de solda inferior. 
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 Os pontos alvos na parede do tanque são determinados pelo feixe de raios laser, e devem 

estar pelo menos a 300mm das linhas do cordão de solda verticais. 

  

 O número de pontos alvo por nível depende do perímetro do tanque: 

 

 

Tabela 23 - Número de pontos 
Circunferência (m) Número de pontos 

Menor que 50 8 
De 50 a 100 12 
De 100 a 150 16 
De 150 a 200 20 
De 200 a 250 24 
De 250 a 300 30 
Acima de 300 36 
 

 Neste procedimento, uma estação total é posicionada internamente e próximo ao centro do 

tanque. Inicialmente, miram-se os pontos em um nível horizontal, e fazem-se os registros da 

distância inclinada e dos ângulos nos planos horizontal e vertical para cada ponto. 

 Após completar os registros em um nível, repetir os registros da distancia inclinada e dos 

ângulos planos horizontais e verticais, dos dois pontos de referência. A tolerância dos valores da 

distância e do ângulo de referência, em relação aos obtidos antes do inicio e após a medição de 

um nível deve atender aos valores do item: Pontos de referência 

 Caso os valores excedam a tolerância, verificar as causas e repetir o procedimento antes 

de iniciar os registros do nível seguinte. 

 Os valores devem ser armazenados num sistema de arqueação de dados adequado para 

posterior resgate e tratamento de informações. 

 A calibração deve ser executada sem interrupção. 

 Após a leitura de todos os pontos, as coordenadas x,y e z são calculadas. 

 x = [D] * [cosθ] * [cosφ] (Eq. 9); 

 y = [D] * [semθ] * [senφ] (Eq. 10); 

 z = [D] * [senφ] (Eq. 11). 
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 D: distância inclinada 

 θ: ângulo do plano horizontal 

 φ: ângulo do plano vertical 

 A partir destes valores são obtidos os raios internos de cada nível. 

 

2.11.1.7.6 Tolerância 

 

 

Verificação do equipamento 

 A tolerância exigida durante a verificação do equipamento eletro-óptico deve atender aos 

abaixo: 

➦ cinco valores de D obtidos a partir da equação 8 devem atender às tolerâncias da 

tabela abaixo: 
Tabela 24 - Tolerância 

Distância (m) Tolerância (mm) 
Até 25 2,0 
De 25 a 50 4,0 
De 50 a 100 6,0 
 

➦ a tolerância entre o valor registrado D na estação total e o valor calculado deve ser 

de 2,0mm; 

➦ a tolerância da medida de ângulos na estação dos planos horizontal e vertical deve 

ser de 0,001gon. 

 

Pontos de referência: 

➦ Dois registros sucessivos de distancia inclinada a cada ponto de referencia devem 

apresentar tolerância de 2,0mm; 

➦ A tolerância entre os registros inicial e final da distancia inclinada aos pontos de 

referencia devem ser 2,0mm; 

➦ A tolerância entre os registros inicial e final dos ângulos nos planos horizontal e 

vertical deve ser de 0,001gon. 
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2.11.1.7.7 Outras medições 

 

 

 Os seguintes dados devem ser obtidos de acordo com procedimento descrito no método de 

cintamento manual: 

➦ densidade e temperatura de trabalho do produto; 

➦ altura de cada anel; 

➦ espessura de cada chapa; 

➦ altura máxima de enchimento; 

➦ volumes de corpos internos e esternos; 

➦ inclinação do tanque. 

 Caso os desenhos estejam disponíveis, comparar os valores obtidos nas medições com os 

valores do projeto. 

 

 

2.11.1.7.8 Correções da tabela volumétrica 

 

 

 Devem ser feitas as mesmas correções da tabela volumétrica, usada no método tradicional 

de cintamento manual: 

➦ correção de carga hidrostática; 

➦ temperatura do costado do tanque; 

➦ volume dos corpos internos e externos; 

➦ inclinação do tanque. 
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2.11.1.8 Método externo de Alcance Eletro-Óptico (External EODR) 

 

 

2.11.1.8.1Objetivo e Aplicações 

 
 
 O método de alcance de distância eletro óptico externo (EODR) estabelecido pela norma 

ISO-7507-5, é aplicado para a calibração de tanques cilíndricos verticais com diâmetro maior que 

cinco metros, podendo ser feita totalmente no nível do solo. 

 

 
Figura 43 – Posicionamento das estações em torno do tanque – Método EODR externo 
Fonte: ISO7507-5,1995, p.5. 
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Figura 44 – Linhas de visada ao tanque – Método EODR externo 
Fonte:ISO7507-5:1995, p.5. 

 

 

2.11.1.8.2 Procedimento 

 

 

 Antes de iniciar a calibração do tanque, o equipamento eletro-óptico deve ser verificado 

de acordo com instruções do fabricante com relação à exatidão das leituras de distância inclinada 

e medida angular. 

 Devem-se seguir os mesmos procedimentos de verificação recomendados para o método 

EODR interno. 

 O tanque deve ser cheio pelo menos uma vez com líquido tão denso quanto o que será 

utilizado. Se o tanque for calibrado com produto, este deve permanecer estático, não devendo 

haver nenhum tipo de transferência durante toda a operação. 

 Se a temperatura da parede do tanque diferir mais de 10ºC entre as partes cheias e vazias, 

o tanque deve ser medido completamente cheio ou esvaziado.  A medição deve ser executada 

sem interrupção. 

 Estação é o local de onde são realizadas as leituras de ângulo e de distância inclinada, 

sendo posicionada em torno do tanque.  A sua quantidade é definida pela seguinte equação: 

 N = C  (Eq. 12) 

                    8 
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 C: comprimento da circunferência em milímetros 

 N: número de estações 

 O número de estações deve ser entre 8 e 36.  A estação principal deve ser visível a partir 

das estações adjacentes, anterior e seguinte. 

 Este método consiste em posicionar no mínimo cinco tripés em torno do tanque, sendo 

que o teodolito é instalado no tripé inicial.  As seguintes leituras devem ser feitas no teodolito: 

➦ leitura angular e de distância da estação principal até as bases anterior e posterior; 

➦ leitura angular e de distância inclinada relativas tangenciais ao lado esquerdo da 

base do tanque; 

➦ leitura angular e de distância inclinada relativas tangenciais ao lado direito da base 

do tanque; 

➦ leitura angular e de distância inclinada relativas tangenciais ao lado direito do topo 

do tanque; 

➦ leitura angular e de distância inclinada relativas a partir de linhas tangenciais as 

laterais direita e esquerda do tanque nos níveis de 1/5 a ¼  acima da solda inferior 

e de 1/5 a ¼ abaixo da solda superior de cada anel: 

 Caso o tanque esteja deformado, isto é, esteja dentado ou não circular, o número de 

pontos tangenciais deve ser aumentado para considerar as áreas de deformação. 

 O cálculo do raio interno é obtido por método dos mínimos quadrados, após a 

determinação das coordenadas x, y e z de cada ponto: 

 x = D* cosθ*cosφ  

 y = D* cosθ*senφ  (Eq.13) 

 z = D* senθ 

 D: distância inclinada 

 θ: ângulo com plano horizontal 

 φ: ângulo com plano vertical 

  

 Além das medições da distância inclinada e medições angulares, devem ser feitas outras 

medições: 

➦ volume do fundo em conformidade com as prescrições da ISSO 7507-1; 
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➦ massa específica e temperatura do produto contido no tanque durante medição; 

➦ massa específica e temperatura de trabalho do produto a ser estocado; 

➦ altura de cada anel; 

➦ espessura de cada anel; 

➦ corpos externos e internos; 

➦ altura máxima de enchimento. 

 

 

2.11.1.8.3 Tolerâncias 

 

 

 A tolerância da medição da distância inclinada entre duas estações é 2,0mm 

 

 

2.11.1.8.4 Correções da tabela volumétrica 

 

 

 As seguintes correções devem ser consideradas no desenvolvimento das tabelas 

volumétricas: 

➦ efeito da altura hidrostática; 

➦ temperatura do costado do tanque; 

➦ corpos internos e externos; 

➦ inclinação, se necessário. 

  

 

2.11.1.8.5 Determinação da capacidade volumétrica, com enchimento 

 

 

Objetivo e Aplicações: 

 O método de arqueação de tanques ou porções de tanques com líquido não-volátil foi 

padronizado pelo API, IP e ISO. 



 125 

 O estudo será realizado com base na norma API 2555. 

 O objetivo da norma é estabelecer os requisitos para arqueação de tanques, vasos e 

porções de tanques maior que um barril utilizando líquido não-volátil, com massa específica igual 

ou próxima do líquido a ser estocado. 

 

Requisitos 

 Antes do início da arqueação, encher o tanque pelo menos uma vez com fluido tão pesado 

quanto o líquido a ser estocado. O enchimento com líquido, pode ser executado das seguintes 

formas: 

➦ com medidas materializadas portátil: para volumes de 50bbl a 500bbl (7.950 a 

79.500l). 

 Apesar da exatidão, dispende-se muito tempo para tanques grandes volumes. A 

quantidade e o volume das medidas materializadas depende do volume do tanque a ser arqueado; 

➦ medidor de deslocamento positivo, utilizado para tanques de grandes volumes; 

➦ com tanques fixos de serviço; 

 A capacidade do tanque deve ser determinada pelo método de mediação geométrica, por 

tanque provador ou medidor padrão.  O seu diâmetro deve ser menor que o do tanque a ser 

arqueado, nunca maior, para garantir a exatidão; 

➦ por pesagem de líquido (processo gravimétrico); 

 Este método é preferível quando o líquido disponível para a determinação volumétrica 

tiver a tendência a aderir às paredes, devendo ser injetado no tanque.  Antes da arqueação, o 

tanque deve ser cheio pelo menos uma vez com fluido tão pesado quanto o líquido a ser 

armazenado. Os incrementos de volume de enchimento dependem do tanque a ser arqueado 

(formato, volume-morto). 

 

 

2.11.1.8.6 Requisitos do equipamento de deslocamento positivo 

 

 

➦ Deve ser testado com o líquido a ser utilizado no enchimento do tanque antes do 

inicio da arqueação; 
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➦ Exatidão do fator do medidor entre duas leituras consecutivas não deve ser menor 

que 0,02%; 

➦ Erro admissível do medidor de 1%, segundo o Flow Measurement Handbook; 

➦ Deve atender os requisitos da norma AIP 1101; 

 

 

2.11.1.8.7 Exatidão 

 

 

 As leituras devem ser realizadas com a seguinte exatidão: 

➦ Temperatura: 0,5ºF; 

➦ Volume: 0,01gal ou 0,001bbl (0,036L ou 0,159L); 

➦ Comprimento: 0,005ft (2,0mm) 

 

 

2.11.1.8.8 Correções 

 

 

 Deve ser feita a correção da temperatura para o fluido de enchimento. 

 

 

2.11.1.9 Seleção do Método de Calibração 

 

 

 Segundo o API, a escolha do método de arqueação depende dos seguintes fatores: 

➦ Tanque com teto flutuante ou teto fixo; 

➦ Permissão operacional de entrada; 

➦ Existência de isolamento térmico; 

➦ Tanque soldado ou rebitado; 

➦ Número de anéis de contraventamento. 
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 A norma API fornece os seguintes fluxogramas com critério para seleção do método de 

arqueação. 

Figura 45 – Seleção de método de arqueação para tanque com teto flutuante externo. 
Fonte:Relatório Técnico,CENPES,2001, p.59. 

 
Figura 46 – Seleção de método de arqueação para tanques com teto fixo. 
Fonte:Relatório Técnico,CENPES,2001, p.60. 
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Figura 47 – Seleção de método de arqueação para tanques com teto flutuante interno. 
Fonte: Relatório Técnico,CENPES,2001, p.61. 
 

 Embora a ISO 7507-6 não estabelece diretrizes para seleção do método, cita 

SIRAVAMAN, S., Guidelines set for recalibration of storage tanks, que recomenda o mesmo 

procedimento utilizado na norma API. 

 

 

2.11.1.10 Rearqueação, inspeção e verificação. 

 

 

2.11.1.10.1 Objetivos e Aplicações 

 

 

 Segundo a norma API, a rearqueação, é o processo de restabelecer o diâmetro interno do 

tanque através de novas medições geométricas gerando uma nova tabela volumétrica. 

 Para a ISO e o IP, rearqueação é o processo de efetuar novas medições físicas do tanque 

quando ficar definido que as medições originais não representam mais o volume do tanque com a 

exatidão requerida.  Além da medição total do tanque, a tabela volumétrica é refeita para as novas 

dimensões. 

 Para o API, a ISO e IP, a rearqueação do tanque deve ser feita quando ocorrem alterações 
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nas variáveis de operação, tais como massa específica do produto estocado, temperatura de 

estocagem e altura de referência. 

 A ISO e o IP admitem que se ocorrerem variações nos corpos internos ou externos, deve-

se proceder a rearqueação do tanque. Nestas circunstâncias a rearqueação do tanque é baseada em 

dimensões existentes. 

 Para o API, alterações estruturais nos corpos internos ou externos requerem um processo 

de recalibração. 

 A verificação periódica do API, da ISO e do IP consiste na medida dos seguintes itens: 

➦ diâmetro do anel de fundo; 

➦ espessura da chapa do anel de fundo; 

➦ inclinação do tanque. 

 Se houver alteração no requisitos acima estabelecidos, deve-se proceder à rearqueação 

total do tanque. 

 A rearqueação de tanques e a elaboração de uma nova tabela volumétrica são tratados 

pelas normas API, anexo A, pela ISO no Technical report ISO/TR-7507-6, publicado em 1997, e 

pelo IP no Petroleum Measurement Manual, part II, Anexo C. 

 

 

2.11.1.10.2 Freqüência de arqueação 

 

 

 A portaria conjunta APN/Inmetro definiu os seguintes prazos para inspeção e arqueação 

total dos tanques sujeitos a medição fiscal: 

➦ inspeção externa e interna a cada três anos para verificar existência de danos ou 

depósitos de material capazes de afetar a arqueação; 

➦ rearqueação a cada dez anos ou quando ocorrer algum dano ou alteração que 

afetem a sua calibração.  Neste caso o tanque deve ser retirado de operação. 

 A OIML R071 e a NIE-DIMEL-21/98, não definem a freqüência de arqueação e inspeção 

dos tanques.  

 A NDT-51 define o período de recalibração a cada dez anos, se não houver nenhuma 

alteração neste período capaz de afetar a calibração. 
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 Para o API a rearqueação total do tanque deve ocorrer nos seguintes prazos: 

➦ para tanques em transferência de custódia: a cada 15 anos; 

➦ para tanques não relacionados a transferência de custódia: 15-20 anos. 

 Para a ISO e o IP, a recalibração total deve ocorrer a cada 15 anos. 

 Mesmo se ao final do período de validade da tabela para rearqueação total, a variação 

volumétrica estiver dentro dos critérios pré-estabelecidos nas tabelas do item 2.11.1.10.3, deve 

ser feita a rearqueação total. 

 A verificação periódica do tanque deve ocorrer com a seguinte freqüência: 

 API estabelece que: 

➦ tanques em transferência de custódia: a cada 5 anos 

➦ para tanques não relacionados a transferência de custódia: 5-10 anos 

 ISO e IP estabelecem, a  

➦ verificação a cada 5 anos, independente do tipo de tanque. 

 

 

2.11.1.10.3 Critérios gerais para rearqueação 

 

 

 Geralmente uma rearqueação torna-se necessária quando houver alteração significativa 

num dos itens abaixo: 

➦ diâmetro do tanque; 

➦ espessura da chapa do tanque; 

➦ inclinação; 

➦ alterações consideráveis dos corpos internos ou externos; 

➦ reparos estruturais que alterem significativamente sua capacidade tais como 

remanejamento de portas, retirada de linha de overflow, vent, resoldagem; 

➦ alteração da linha de referência devido à movimentação da mesa de medição para 

posição abaixo, deve-se recalibrar o fundo; 

➦ resoldagem ou resuportação da mesa de medição; 

➦ reparo de teto flutuante que altere seu peso. 
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 Se durante a verificação periódica de 5 anos, for observada uma variação do diâmetro, 

espessura da chapa de fundo ou inclinação que impliquem, numa variação volumétrica acima do 

permitido, conforme tabelas abaixo, torna-se necessário executar a rearqueação total do tanque. 

 

 
2.11.1.10.4 Variação do Diâmetro 

 

 

 O API admite variação de 6mm no  perímetro do fundo do tanque, o que implica numa 

variação de volume no volume de fundo de 0,01% a 0,06%, dependendo do diâmetro do tanque. 

 
Tabela 25 - Variação do diâmetro do anel de fundo segundo API 

Diâmetro nominal do tanque (ft) até 
50 100 150 200 250 300 

Variação 
aproximada 

base 
volumétrica 

Variação permissível no diâmetro (mm) (a) 
 

0,01-0,02 3 4 4 5 6 7 
0,02-0,03 4 5 7 9 10 12 
0,03-0,04 4 7 10 12 15 18 
0,04-0,05 5 9 12 17 20 24 
0,05-0,06 6 10 15 20 25 30 

 

 Condição do tanque sem efeito de carga hidrostática 

 Para a ISO e o IP, uma variação volumétrica do tanque maior que 0,01% é significante.  

Para uma variação volumétrica do tanque de 0,01% a 0,05%, avaliar a necessidade de 

rearqueação total do tanque.  A tabela abaixo fornece variação volumétrica em função da 

variação do diâmetro nominal do tanque. 

 
Tabela 26 - Variação do diâmetro do anel de fundo segundo ISO e IP 

Variação aproximada da capacidade (%) 
0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 

Diâmetro do 
tanque(m) 

Variação permissível no diâmetro (mm)  
 

15 (1) 1 2 3 4 4 
30 (1) 3 4 6 7 9 
45 (2) 4 7 9 11 13 
50 (2) 5 7 10 12 15 
75 (4) 7 11 15 19 22 
90 (4) 9 13 18 22 27 
100 (5) 10 15 20 25 30 
120 (6) 12 18 24 30 36 
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 Os valores em parênteses representam os valores que atendem ao critério do método de 

cintamento manual. 

 

 

2.11.1.10.5 Variação da espessura da chapa 

 

 

 O API permite a seguinte variação da espessura da chapa em função do diâmetro. 

 

Tabela 27 - Variação da espessura da chapa do anel de fundo segundo API 
Diâmetro nominal do tanque (ft) Variação da espessura da chapa (mm) 

50-300 1,5 - 3,0 
  

 A ISO e o IP fornecem tabela onde é dada a variação da capacidade do fundo, 

considerando chapas do fundo com espessura de 1,5mm a 3,0mm. 

 
Tabela 28 - Variação da espessura da chapa do anel de fundo segundo ISO e o IP 

Diâmetro do 
tanque (m) 

Variação do volume do fundo em função da espessura da chapa 
(mm) 

------------- 1,5 2,0 2,5 3,0 
10 0,38 0,05 0,63 ,076 
50 0,08 0,10 0,13 0,15 

100 0,04 0,05 0,06 0,08 
120 0,03 0,04 0,06 ----------- 

 

 

2.11.1.10.6 Variação da inclinação do tanque 

 

 

 Segundo o API, a inclinação máxima do tanque deve ser 2,2%, que acarreta variação 

volumétrica de 2,4%.  Uma variação na inclinação que implique numa variação volumétrica de 

0,005% acarretará uma rearqueação total do tanque. 
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Tabela 29 - Correção volumétrica para inclinação do tanque segundo ISO e IP 

Inclinação (%) Variação volumétrica (%) 
1,4 0,010 
1,6 0,013 
1,8 0,016 
2,0 0,020 
2,2 0,024 
2,4 0,029 
2,6 0,034 
2,8 0,039 
3,0 0,045 

  

 Segundo a ISO e o IP, uma inclinação de 1,4%, que implica em variação volumétrica de 

0,01% é considerada normal.  Se ocorrer variação na inclinação de 1,0% deve-se proceder à 

recalibração total do tanque. 

 

 

2.11.1.10.7 Critério para geração de uma nova tabela volumétrica 

 

 

 Deverão ocorrer nos seguintes casos; 

➦ quando ocorrer alterações nas variáveis de operação: massa específica do produto, 

temperatura de estocagem; 

➦ alteração da linha de referência devido à movimentação da mesa de medição para 

posição acima; 

➦ alteração da massa do teto flutuante; 

➦ alterações suaves nos corpos internos ou externos, segundo a ISO e o IP. 

 As tabelas abaixo fornecem critérios para geração da tabela em função da variação de 

temperatura e da densidade do fluido estocado. 
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Tabela 30 - Efeito da temperatura na capacidade do tanque segundo ISO e IP 

Variação 
temperatura do 

casco (ºC) 

Variação da 
temperatura do ar 

Variação da 
temperatura do 

líquido (ºC) 

Variação da 
capacidade 

volumétrica (%) 
5 10 10 0,01 

10 20 20 0,03 
15 30 30 0,04 
20 45 45 0,05 

 
Tabela 31 - Variação volumétrica em função da variação da densidade segundo ISO, IP. 

Variação da densidade (%) Variação da capacidade volumétrica (%) 
10 0,080 – 0,015 
20 0,015 – 0,030 
30 0,030 – 0,040 
40 0,040 – 0,050 
50 0,050 – 0,065 

  

 O AIP fornece as seguintes tabelas para variação de temperatura. 

 
Tabela 32 - Efeito da temperatura na capacidade do tanque segundo API 

Variação da 
temperatura do 

casco (ºF/ºC) 

Variação da 
temperatura do ar 

(ºC) 

Variação da 
temperatura do 
líquido (ºF/ºC) 

Variação da 
capacidade 

volumétrica (%) 
9/5 72/40 10/5 0,01 

18/10 145/80 20/11 0,03 
35/20 - 40/22 0,04 
70/40 - 80/44 0,07 

  

 A tabela da variação de densidade conforme o AIP é a mesma da ISO e do IP. 

 

 

2.11.1.10.8 Tabela volumétrica (centimétrica) 

 

 

 A ISO definiu os seguintes critérios relativos às tabelas volumétricas: 

➦ cada tanque deve ter sua própria tabela volumétrica; 

➦ não é aceitável o uso de uma mesma tabela para um grupo de tanques de projetos e 

capacidade similares; 
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➦ a geração da tabela volumétrica de um tanque deve se basear nas dimensões físicas 

do tanque em questão e não nas dimensões de um tanque adjacente igual ou 

similar. 

  

 

2.12 PRESCRIÇÕES NORMATIVAS DA API (NAFTA); IP (UNIÃO EUROPÉIA); ISO 

(INTERNACIONAL) E DA OIML (PAÍSES MEMBROS) 

 

 

A OIML R71 Fixe Storage Tanks: General Requirements aplica-se a tanques atmosféricos 

ou pressurizado, projetados para estocagem a que podem ser utilizados para medição de volume 

de líquido contido ou controle metrológico, fixando requisitos para executar a arqueação e a 

respectiva tabela volumétrica. 

 

 

2.12.1 Erros máximos admissíveis 

 

 

  Esta recomendação admite erros máximos associados ao tipo de tanque e ao método 

empregado conforme Tabela 33: 

 
Tabela 33 - Erros admissíveis na arqueação de tanque segundo OIML 

Tipo de Tanque Método Erro volumétrico (%) (ª) 
Cilíndrico vertical Geométrico +0,2 

Cilíndrico horizontal inclinado Geométrico + 0,3 
Esférico ou esferoidal Geométrico + 0,5 
Qualquer geometria Volumétrico +0,3 

 (ª) percentual do volume indicado. 

  

 Em caso de dificuldades técnicas, admite-se o aumento da faixa de erro. 
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2.13 ASPECTOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS 

 

 

2.13.1 Características técnicas e metrológicas dos tanques 

 

 

 Os tanques devem ser construídos de acordo com perfeitas práticas de engenharia de 

forma a permitir as medições necessárias a sua arqueação.  

 Com relação a sua construção, sua localização e as condições de utilização os tanques 

devem satisfazer às prescrições legais relativas ao armazenamento de líquidos contidos, em 

função das características desses líquidos (alimentícios derivados de petróleo, combustíveis, 

químicos, bebidas alcoólicas e etc.). 

 Os tanques devem ser munidos de acessórios, para impedir, ao máximo, a perda de 

produtos por evaporação.  

 Os tanques utilizados no acondicionamento de produtos líquidos, comestíveis devem ter 

seu interior com de revestimento adequado. 

 Os tanques para serem arqueados, e para garantir a exatidão dos volumes de líquidos 

contidos, devem satisfazer as seguintes exigências: 

 As formas, os materiais, os reforços e os meios de montagem utilizados na 

construção dos tanques devem ser tais que os mesmos sejam suficientemente 

resistentes aos fenômenos atmosféricos e à ação dos líquidos neles contido, bem 

como, nas condições normais de utilização, eles não sofram deformações 

permanentes que possam, alterar sua capacidade volumétrica. 

 Os pontos de referência, inferior e superior, devem ser materializados de tal modo 

que sua posição seja praticamente invariável, qualquer que seja a forma de 

enchimento do tanque, a temperatura e demais condições de uso. 

a) Para os tanques com capacidade superior a 1000 m³, se for impossível garantir a 

invariabilidade dos pontos de referência, os efeitos do enchimento, da temperatura 

e da massa específica, os pontos de referência, devem ser indicados no certificado 

de arqueação com vistas às devidas correções dos volumes medidos. 
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 A forma dos tanques deve ser tal, que evite a formação de bolhas de ar, durante o 

enchimento, ou de resíduos de líquidos, após esvaziamento. 

 A fim de permitir a aplicação dos métodos de arqueação geométricos os tanques 

não devem apresentar deformação, massas ou quaisquer alterações que impeçam 

as medidas corretas das dimensões e a interpolação entre medições. 

 Os tanques devem ser estáveis, em sua fundação.  Esta estabilidade deve ser 

garantida por ancoragem por um período de estabilização adequado, 

permanecendo o tanque cheio, de maneira que sua base não varie sensivelmente 

com o tempo. 

 È permitida a instalação de uma chapa perpendicular ao eixo do tanque (mesa de 

medição), principalmente naqueles destinados a produtos claros, a qual será 

considerada como ponto zero da tabela volumétrica e abaixo da qual o produto ou 

água será considerado como lastro.  No caso da água, a mesma deverá sempre 

mantida acima deste plano horizontal para que possa ser medida. 

 O tanque deverá possuir, em sua parte superior, uma cavidade que permita as 

verificações volumétricas dos líquidos contidos em seu interior. 

a) Nos tanques cilíndricos verticais esta cavidade (boca de medição) deverá ser 

localizado na borda do teto próximo a escada de acesso. 

b) A critério do Inmetro os tanques cilíndricos verticais com capacidade superior a 

2000m³ poderão ter mais de uma boca de medição, sendo uma localizada o mais 

próximo do centro.  A boca localizada no topo da escala será a boca de medição 

principal e definida como ponto de referência para a medição de nível do produto. 

   

 Os tanques devem corresponder às condições técnicas relativas à instalação dos meios de 

medição dos níveis os quais eles são providos. 

 Os tanques devem ser munidos de placa de identificação contendo o número de 

identificação correspondente, o qual deverá constar do certificado de arqueação.    
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2.13.2 Aspectos administrativos 

 

 

Faz-se necessário informar alguns poucos detalhes administrativos, prescritos na NIE 

DIMEL 019/98, que estabelece os requisitos para contratação de nossos serviços. Considera-se 

mais importante os seguintes fatos: Uma vez que são inúmeros os telefonemas e consultas ao site 

do Inmetro (www.inmetro.gov.br), argüindo sobre os passos que devem ser dados pelos 

interessados em obterem a determinação do volume dos tanques destinados ao armazenamento de 

produtos a granel, por intermédio de medição estática ou geométrica, pelo Inmetro. Sabe-se que a 

atividade “não é regulamentada“ pelo Instituto. A entrada das solicitações se dá através da 

Diretoria, ou da Divol; que ao receberem a solicitação, por carta, requerimento, fax ou e-mail, 

encaminha a mesma para a Samel - Seção de apoio a metrologia legal, para abertura de uma CPS-

Comprovacão de prestação de serviço, que é encaminhada à Divol para preparação do orçamento, 

indicação da data mais provável para os trabalhos, e devolução à Samel para encaminhamento ao 

solicitante. Este deverá dar o seu aceite, ou seja, manifestar-se formalmente sobre a sua 

concordância com a nossa proposta, encaminhando-o à Samel, que a enviará à Divol para estudos 

e preparação das medições, e arranjos necessários. A Receita, ANP, Petrobrás Distribuidora. São 

as organizações que exigem os documentos normais do processo de arqueação. 

Os instrumentos / Equipamentos de medição utilizados pelos metrologistas do Inmetro são: 

Trenas confeccionadas em aço carbono, de 100m, 150m, 200m (fabricadas principalmente 

nos países desenvolvidos) 

 Planímetros, 

 Geradores de raio laser, 

 Mangueiras de Nível 

 Cordas de Cisal ou Nylon 

 Molas esticadoras 

 Escalas metálicas, 

 Metros articulados 

 

Aspectos Humanos da arqueação. Habilidades mínimas necessárias. 

 Domínio das técnicas de medição com os instrumentos referidos 
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 Raciocínio espacial 

 Proficiência na utilização de “ferramentas” computadorizadas 

 Habilidades matemáticas, para cálculo com uso de fórmulas empíricas, cálculos 

integrais. 

 Determinação, acuidade visual, 

 Disposição para viagens, 

 Relacionamento interpessoal, disciplina e organização. 

 Dentre outras, 

 

Os nossos serviços aplicam-se a tanques dos seguintes tipos: 

 Cilíndricos Verticais de Teto Fixo 

 Cilíndricos Verticais de Teto Fixo com Selo Flutuante Interno 

 Cilíndricos Verticais de Teto Flutuante 

 Cilíndricos Horizontais 

 Esféricos 

 De forma especial, inclusive de Embarcação. 

 Armazéns, silos e Planta de Canalização. 

 

a. Que os documentos normais do processo são: 

1-Solicitação de serviço pelo contratante. 

2-Abertura de processo administrativo 

3-Orçamento dos serviços 

4-Proposta para prestação de serviço -CPS 

5-Aceite “De acordo” do Solicitante. 

6-Pedido de concessão de diárias (PCD) 

7-Relatório de viagem 

8-Tabela volumétrica 

9-Certificado de arqueação. 

 

Obs: (1) Os itens 8 e 9 são documentos do processo cujos originais são encaminhados ao 

contratante, até 30 dias após as medições para um total de até 5 tanques. 
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Obs: (2) Outros documentos como memória de cálculo, 2ª via, mudança de razão social, etc. 

pertencem à tabela de compleição de taxas públicas, contidas na Legislação referida neste 

documento, e deverão se for o caso, serem solicitados formalmente pelos clientes. 

 

Que: (1) Os pagamentos devidos serão efetuados pela contratante, mediante crédito em conta 

corrente, na agência bancária indicada pelo Inmetro, até o 30º dia corrido, contado da data de 

emissão do documento de cobrança (boleto bancário) indispensável à regularidade do pagamento. 

 

(2) As taxas-públicas referentes aos serviços estão previstas na Lei número 10829 de 23 de 

Dezembro de 2003, e serão reajustadas sempre que houver reajuste das tabelas de preços de 

arqueação de tanques e mão-de-obra do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e 

Comércio Exterior, após a devida publicação no Diário Oficial da União. 

Os valores a serem pagos pela contratante ao Inmetro pela execução dos serviços serão 

aqueles resultantes da aplicação das taxas públicas, constantes da planilha, sobre as quantidades 

de serviços que forem efetivamente executados e aceitas pela contratante, acrescidos do 

reembolso dos valores dispendidos pelo Inmetro com diárias, aqueles constantes do Decreto nº 

1656 de 03/10/1995, e publicado no Diário Oficial da União, em 04/10/1995. 

 

 1) A contratante deverá fornecer passagem aérea, quando necessário, para o deslocamento da 

equipe designada pelo Inmetro para a realização do trabalho. 

 

2) Fornecer transporte (aeroporto/local do serviço, local do serviço/hotel, hotel/local do 

serviço, local do serviço/aeroporto). E no deslocamento dentro da área da contratante para a 

equipe de metrologistas. 

 

3) Fornecer as especificações, instruções e localizações que se fizerem necessárias para a 

execução completa do serviço. 

 

4) Informar ao Inmetro sobre alterações de horários e rotinas de serviço. 
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5) Notificar por escrito ao Inmetro, discrepâncias e irregularidades, se for o caso, detectadas 

na execução dos serviços, acordando prazo para correção. 

 

6) Fornecer e transportar, quando for o caso, os materiais, equipamentos e ferramentas 

necessárias. 

 

7) Fornecer e instalar, quando for o caso, extensões elétricas para iluminação. 

 

8) Informar ao Inmetro, por escrito, o lastro do tanque a ser arqueado, caso o tanque não 

possa ser retirado de operação. 

 

9) Providenciar enchimento dos tanques com água, até o nível da mesa de medição e 

enchimentos complementares, sempre que necessário. 

 

10) Fornecer pessoal de apoio para execução de tarefas que não requeiram técnica 

especializada de arqueação, acessórios de segurança necessários os trabalhos de medição. 

 

11) Quando ocorrer impossibilidade de execução dos serviços por problemas da contratante, 

já tendo os técnicos metrologistas do Inmetro se deslocado para o local dos serviços, a 

contratante arcará com os custos havidos para o deslocamento.    

 

Acrescenta-se que, para os tanques novos, a Empresa deverá fornecer à equipe de 

metrologistas do Inmetro, a numeração dos mesmos, bem como, o projeto de engenharia com 

vista frontal, cortes adequados, detalhe de emendas de chapas, planta baixa, mesa de medição, 
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2.14 ASPECTOS LEGAIS 

 

 

2.14.1 Legislação Nacional 

  

 

 A Portaria conjunta ANP/Inmetro nº 01, de 19 de junho de 2000, fixou os requisitos das 

normas que deverão ser utilizadas para arqueação de tanques, conforme apresentado no quadro 

abaixo: 

 

Número Título Publicação 
OIML R 71 Fixed Storage Tanks. General Requirements 1985 

ISO/DIS 4269 –1 Petroleum and Liquid Petroleum Products –Tank 
Calibration by Liquid Measurement – 
Part.1:Incremental Method Using Volumetric 
Meters 

(ª) 

ISO 7507 – 1 Petroleum and Liquid Petroleum Products – 
Calibration of Vertical Tanks – Part. 1: Strapping 
method 

 

01/08/1993 

ISO 7507 – 2 Petroleum and Liquid Petroleum Products – 
Calibration of Vertical Tanks – Part.2: Optical 
Reference Line Method (ORLM) 

 

01/08/1993 

ISO 7507 – 3 Petroleum and Liquid Petroleum Products – 
Calibration of Vertical Tanks – Part. 3: optical 
Triangulation Method (OTM) 

 

01/08/1993 

ISO 7507 – 4 Petroleum and Liquid Petroleum Products – 
Calibration of Vertical Tanks – Part. 4: Internal 
Electro Optical Distance-Ranging Method (Internal 
EODR) 

 

15/07/1995 

ISO 7505 – 5 Petroleum and Liquid Petroleum Products – 
Calibration of Vertical Tanks – Part.5: External 
Electro Optical Distance-Ranging (External 
EODR) 

 

01/07/2000 

ISO 7505 –6 Petroleum and Liquid Petroleum Products – 
Calibration of Vertical Tanks – Part.6: 
Recommendations for monitoring, checking and 
verification of tank calibration and capacity table. 

 

01/11/1997 

(ª) Padrão na forma draft sujeito a comentários dos membros participantes 
Quadro 1 - Normas recomendadas pela portaria ANP/Inmetro. 
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 Segundo a referida portaria, tanques utilizados de medição fiscal devem ser calibrados 

pelo menos a cada 10 anos. Se ocorrer alterações que afete a arqueação, retirá-lo de operação e 

recalibrá-lo.   

 A cada três anos, os tanques de medição de petróleo devem ser inspecionados interna e 

externamente, para verificar a existência de dano ou depósito de material que afetem a 

determinação da sua capacidade volumétrica. 
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3 METODOLOGIA CIENTÍFICA 

 

 

  Dada a especificidade e complexidade do tema, e considerando que sabíamos que 

encontraríamos grande quantidade de normas técnicas elaboradas e editadas por entidades de 

grande representatividade em seus países, continentes e até mesmo, no mundo fizemos um estudo 

detalhado das prescrições normativas da ISO, do IP, do API, da OIML, da Petrobrás e do 

Inmetro. Tivemos também que pesquisar as exigências legais vigentes no país, desenvolvendo 

uma pesquisa exploratória, focada na bibliografia disponível, documentos, e nos depoimentos de 

profissionais com qualificação, experiência e conhecimento na área da metrologia científica e 

industrial e metrologia legal, tecnologia e especialmente na arqueação de tanques. 

 Esta pesquisa foi fundamentada em uma metodologia científica qualitativa, descrevendo 

fidedignamente o aprendizado adquirido na literatura. 

 A metodologia é também dedutiva, pois, busca evidenciar as prescrições normativas 

através de aplicações práticas; em primeiro lugar para consolidação do aprendizado do próprio 

autor da pesquisa, em segundo lugar para tornar ainda mais compreensiva a teoria, e, servir de 

fonte de estudo para empresas, profissionais, estudantes, estudiosos e para o próprio Inmetro, que 

é o executor oficial no país; e assim evidenciar que, embora o procedimento atual dos 

metrologistas do instituto não deixe claro sua fundamentação teórica ou referência internacional, 

chega-se a conclusão de que, não se procedeu errado na execução, devido aos procedimentos 

estabelecidos, se isto aconteceu, foi devido a vícios pessoais, em outras palavras; " a técnica desta 

argumentação consiste em construir estruturas lógicas, através do relacionamento entre 

antecedente e conseqüente, entre hipótese e tese, entre premissas e conclusão "  (CERVO; 

BERVIAN ,1983, p. 40) . 

 Sendo assim, comprovamos que: o que se faz , embora não comprovado por prescrição 

normativa, às normas atuais da ISO, API, IP, OIML, Inmetro e Petrobrás, transcreveram a 

metodologia de execução, existente a " priori". Segundo Cervo e Bervian (l983, p. 40) " o método 

de  demonstração é deduzir os teoremas  ( conclusão)  dos  axiomas  e  postulados   (premissas) . 

O método da dedução garante que os teoremas devem ser verdadeiros se são verdadeiros os 

axiomas e os postulados". 
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3.1 TIPOS DE PESQUISA 

 

 

 Revendo a literatura concluiu-se que, para Cervo e Bervian classificam os tipos de 

pesquisa segundo aspectos e fatores de natureza pessoal, cada um tem um enfoque muito 

particular fundamentado na sua experiência e herança cultural. Identifica-se que; a metodologia 

desta pesquisa enquadra-se na abordagem qualitativa com a descrição dos conhecimentos 

advindos dos estudos, da exploração do conteúdo dos documentos disponíveis e da bibliografia. É 

uma pesquisa descritiva porque procuramos conhecer e entender o que as escolas normativas 

desta área prescrevem para este ramo de atividade. Esta pesquisa, também, pode ser considerada 

exploratória porque, o pesquisador originariamente é um profissional experiente na área, mas não 

havia trabalhado ou estudado a matéria aludida neste tema, sob a ótica da metrologia, 

normalização e qualidade industrial. Tendo, por isso mesmo, que conseguir literatura, normas, 

fotos, trabalhos anteriores, participar de cursos, seminários, oficinas, etc; para obter 

conhecimento da matéria, elucidando o problema, que iria dar o verdadeiro rumo ao estudo, na 

busca da solução do problema fundamental e na consecução dos resultados intermediários. 

 
Tais estudos têm por objetivo familiarizar-se com o fenômeno ou obter nova percepção 
do mesmo e descobrir novas idéias" e ainda " os estudos descritivos, assim como os 
exploratórios, favorecem, numa pesquisa mais ampla e completa, as tarefas da 
formulação clara do problema e da hipótese como tentativa de solução. (CERVO; 
BERVIAN, 1983,p.56-57). 

 

 Prosseguindo na busca do conhecimento e na fundamentação científica do modelo a ser 

proposto com fulcro nas prescrições normativas e na teoria, a presente pesquisa considerou o 

método dedutivo; embora no estudo de caso, apresentado no quadro dos anexos deste estudo, 

tenha que reconhecer que foi difícil estabelecer tais hipóteses, "a dedução é a argumentação que 

torna explícitas verdades particulares contidas em verdades universais".( 

CERVO;BERVIAN,1983, p. 40) 

  Fez-se também uma pesquisa bibliográfica, considerada fundamental no processo da 

obtenção de dados e de informações, pelos pós-positivistas que a utilizam para elucidar o 

problema ou problemas que se deseja resolver. 
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3.2 UNIVERSO DA PESQUISA 

 

 

 O estudo contou com informações obtidas de metrologistas experientes, profissionais com 

largo conhecimento no meio da ciência e tecnologia. Para exemplificar pode ser citado: 

professores, matemáticos, físicos, engenheiros, diretores, ex-diretores do ramo, metrologistas, etc. 

e outros que trabalham no dia-a-dia da arqueação de tanques, nos quais se incluem alguns dos 

nossos clientes, muitos deles, hoje, em nível estratégico, mas de procedência do nível tático, com 

conhecimento e experiência suficientes para o repasse natural e confiável, e apontar com 

responsabilidade, algumas oportunidades de melhoria, nas quais se embasaram, também, para 

solução dos problemas considerados e das questões a serem respondidas. 

 Para a seleção dos entrevistados, foi levado em consideração o grau de conhecimento dos 

mesmos, e no entender deste pesquisador, a visão da capacidade deles em atender à necessidade 

de conhecimentos, e, aos objetivos traçados para estas entrevistas.  As entrevistas foram bastante 

satisfatórias quanto à informação, elucidando inclusive fatos históricos da arqueação, que não se 

tinha informação, comprovando que para a elaboração de uma dissertação, pode-se proceder com 

a comunicação entre pessoas no processo direto. Segundo Rubin & Rubin (1995, apud ALVES-

MAZZOTTI; GEWANDS ZNAJDER, 1999, p. 168) onde o grau de controle do pesquisador no 

diálogo, a entrevista qualitativa pode ser do tipo não estruturada, semi-estruturada, por meio de 

perguntas específicas sobre o tema, sobre os modelos, sobre a introdução da atividade no Brasil e 

outros fatos históricos, deixando o entrevistado livre para formular suas respostas, fundamentadas 

nos seus conhecimentos, habilidades, experiências e as retidas na memória. 

 

 

3.3 COLETA DE DADOS 

 

 

 Segundo VICENTE FALCONI,(1992,p.215) " a utilização da ferramenta da qualidade 

5W1H, onde? quem? quando? porque? o que? como?" e estabelecendo ainda a análise com o 

ciclo PDCA, a coleta dos dados foi obtida no período compreendido entre abril de 2003 a janeiro 

de 2004, proveniente de profissionais que participaram das entrevistas, e que foram selecionadas 
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pela sua proficiência no tema, pela experiência ou conhecimento sobre o assunto, tendo sido 

conduzidas pelo próprio pesquisador, diretamente com os entrevistados. Certo dia neste período 

observou-se a informação pela engenheira Ana Luiza Ferreira, da BR distribuidora, que a 

engenheira Ana Chan, do Cenpes, havia coordenado um grupo de trabalho e estudos sobre o 

tema, e, que havia elaborado um trabalho para o Cenpes, com o objetivo de apontar, através de 

um diagnóstico completo, os pontos fracos e os pontos fortes da atividade na Petrobrás, no 

Inmetro e em algumas empresas internacionais do ramo petrolífero. Na execução da atividade de 

arqueação de tanques no Brasil, o Inmetro utiliza-se da mão de obra de seus técnicos 

metrologistas e inicia-se o repasse deste serviço para os órgãos metrológicos conveniados, e 

designados com vistas ao atendimento regional dos serviços. 

 

 

3.4 ANÁLISE DOS DADOS 

 

 

 Identificou-se em cada um dos cenários estudados, as prescrições e práticas estabelecidas, 

suas interfaces, o grau de exigência de uma determinada escola normativa, sua correlação com a 

prática utilizada pelos metrologistas do Inmetro e os procedimentos atuais dos metrologistas do 

instituto com relação aos fatos históricos obtidos dos entrevistados, além das dificuldades 

detectadas pelos atores participantes deste processo. E por fim, a experiência do pesquisador em 

outros ramos da metrologia, normalização e qualidade industrial, o que implica na visão 

regulamentadora como parte da função e do cumprimento do papel do Estado, chegando-se ao 

estabelecimento de uma proposta de modelo de atuação na atividade de arqueação de tanques, 

ágil, harmonizado com os países parceiros, custos justos e qualidade comprovada na prestação de 

serviço, fundamentada no controle de processo preconizado pela NBR ISO 9001:2000 e no ciclo 

PDCA.  
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3.5 FASES DA PESQUISA 

 

 

1. Conhecer a normalização disponível na OIML, ISO, IP, API, Inmetro e Petrobrás. 

2. Conhecer, coletar, acompanhar os metrologistas nas medições e estabelecer o problema. 

3. Fazer aplicações práticas das teorias e cálculos e elaborar material ilustrativo 

4. Estudar e analisar através de pesquisa qual ou quais prescrições normativas se aplicam ao 

“Modelo proposto para o gerenciamento e execução da atividade de arqueação de tanques 

fixos e de embarcações”, no Brasil. (pelos Ipem’s, ou pelos OI, ou por empresas privadas,  e 

quais os requisitos e prescrições normativas devem ser adotadas). 

5. Criar grupos de estudos para elaboração de norma técnica e revisão da norma de critérios 

gerais existente, para estudo de novas tecnologias, para criação e padronização de software 

para cálculo dos diversos tipos de tanques e para cálculo do fundo de tanque. 

6. Definir um grupo de estudo para entendimento e experimentos de medição utilizando novas 

tecnologias (Estações Totais, métodos Ópticos - laser, infra-vermelho) 

7. Realizar a descentralização experimental da metodologia em 4 estados da Federação 

8. Concluir e propor então o modelo gerencial, deixar recomendações para modernização 

operacional com a utilização de novas tecnologias, com metodologia conhecida e 

fundamentada em normas técnicas utilizadas pelos parceiros comerciais do Brasil.  

9. Consolidar a regulamentação metrológica vigente no país, através do estabelecimento de uma 

proposta de RTM para a arqueação de tanques, hoje inexistente, e realizado pelo grupo de 

trabalho criado para definir a “Proposta de Regulamento Técnico Metrológico para 

Arqueação de Tanques Fixos, Planta de Canalização e de Embarcações, conforme 

apropriado”. 

10. Buscar a harmonização deste RTM, com os países com os quais o Brasil mantém trocas de 

produtos a granel, Petróleo líquido e gasoso e seus derivados.  
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4 EXECUÇÃO ATUAL DA ARQUEAÇÃO PELO INMETRO 

 

 

 Neste capítulo será apresentado o modelo atual de arqueação de tanques no Inmetro. Esse 

modelo pode ser mais bem entendido pelas fases na figura 48. 

O fluxograma a seguir representa as etapas da prestação de serviço de arqueação de tanques pelo 

Inmetro. 
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NAO SIM 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 48 - Fluxograma – etapas da prestação de serviços de arqueação de tanques do Inmetro 
 
 Será agora descrito o modelo atual de arqueação de tanques do Inmetro. 
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4.1 FASE 1 - O CLIENTE SOLICITA ARQUEAÇÃO DE TANQUE AO INMETRO 

 

 

 O detentor, proprietário ou o representante legal do detentor do tanque: vertical, 

horizontal, de embarcação, esférico ou planta de canalização, encaminha sua solicitação ao 

Diretor de Metrologia Legal do Inmetro ou ao Gerente da Divisão de instrumentos de medição de 

Volume - Divol, ou ainda à Samel (Seção de Apoio a Metrologia Legal). 

 

 

4.2 FASE 2 – O INMETRO ANALISA A SOLICITAÇÃO DO CLIENTE.  

 

 

4.2.1 Da Samel 

 

 

 Samel recebe a solicitação formal de serviço de arqueação de tanque; Registra os dados 

da solicitação no sistema de controle e movimentação de documentos; Registra os dados da 

solicitação no sistema de arrecadação; Autentica a solicitação do cliente e registra o número da 

CPS fornecido pelo sistema de arrecadação, é feita a revisão dos dados para a aprovação, se 

aprovada é datada e assinada pela função designada; È elaborada e emitida a CPS em 01 (uma) 

via pelo sistema de arrecadação, é analisada criticamente para aprovação, é datada se estiver 

correta e aprovada através da assinatura da função designada. A Samel envia a CPS, a folha de 

despacho e a solicitação do serviço para Dimel/Divol. 

 

 

4.2.2 Da Divol 

 

 

Recebe e analisa a documentação, verificando o tipo, número, localização, capacidade 

volumétrica nominal, se é a primeira arqueação do tanque ou rearqueação; Se for rearqueação a 

pasta do cliente com desenho, tabela volumétrica e certificado da arqueação anterior deverá ser 
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apanhada na sala de arquivo da documentação de tanques; Se for primeira arqueação a solicitação 

deverá conter planta baixa do tanque, desenhos com os cortes adequados, permitindo estudo e 

obtenção dos dados necessários a preparação do plano de medição. De posse dos dados 

necessários a Divol prepara o orçamento, consultando a Lei nº 10.829, de 23 de dezembro 2003, 

que estabelece os valores das taxas públicas para serviços metrológicos do sistema Inmetro, 

acrescidos dos valores referentes a diárias e passagens, se aplicável. Se os serviços forem 

executados em local, cuja distância do Rio de janeiro for maior que 100km, serão cobrados 

diárias cujos valores foram aprovados pela Lei nº 1.656 de 03 outubro de 1995, publicado no D.O 

U. de 04  outubro de 1995, o transporte da equipe é de responsabilidade da contratante.  Se os 

serviços forem executados em local cuja distância do Rio de janeiro seja menor que 100km, as 

despesas com transporte e alimentação será por conta da contratante, e os serviços serão cobrados 

tomando-se os valores estabelecidos na Lei nº 10.829, de 23 de dezembro 2003. Os valores totais 

serão fornecidos pela Dimel/Divol, bem como prazo total e dias úteis estimados para 

execução.Para a prestação de serviços que requeiram transporte aéreo, os bilhetes deverão ser 

fornecidos pela contratante, bem como o transporte terrestre para locomoção até o aeroporto, do 

aeroporto para a base, da base para o hotel e vice-versa, até o aeroporto e do aeroporto para o 

Inmetro ou residência, quando do retorno. A Divol remete a CPS e a solicitação do serviço, já 

com o orçamento do serviço para a Samel em até 05 (cinco) dias. 

 

 

4.2.3 A Samel irá 
 
 

Atualizar o sistema de arrecadação através da CPS preenchida pela Divol e emitirá a PPS 

em 01 via, e transmite via fax a PPS para o cliente e arquiva a PPS, a CPS e a solicitação de 

serviço do cliente na pasta de orçamentos pendentes, até a aprovação do orçamento ou término do 

prazo do orçamento, que é de 30  dias. Deverá receber, posteriormente, o documento do cliente 

aprovando ou não o orçamento (o aceite do cliente), se o cliente aprovou, haverá a emissão da 

capa do processo, anexando a PPS, a CPS e a solicitação de serviço do cliente, e remete para o 

protocolo geral da Diraf, para registro e numeração do processo, recebe o processo devidamente 

protocolado, atualiza o sistema de arrecadação, baseado nos dados do processo. Remete o 

processo numerado, registrado para a Divol, para os arranjos finais necessários à realização dos 
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serviços, tais como, acerto da data, transporte, coleta de dados do projeto, material de apoio, 

preparação da equipe de metrologistas.  Se o cliente não aprovou o orçamento ou não respondeu 

dentro do prazo de 30 dias úteis, a Samel, contatará o cliente para verificar se houve desistência 

do serviço ou não, se o cliente não aprovou, retira a PPS, a CPS e a solicitação do serviço do 

cliente, da pasta de orçamentos pendentes e arquiva na pasta de orçamentos não 

aprovados/respondidos. 

 

 

4.3 CONDIÇÕES GERAIS 
 

 

• A arqueação de tanques somente poderá ser iniciada após a aprovação formal do 

orçamento, por parte do cliente. 

• Toda remessa de orçamento para qualquer cliente do Inmetro/Dimel, deverá ser feita pela 

Samel. 

• A abertura do processo, no protocolo geral, somente ocorrerá quando o cliente aprovar 

formalmente o orçamento. 

• Toda abertura de processo no protocolo geral, só poderá ser realizado através da Samel. 

 

 

4.4 CONDIÇÕES ESPECÍFICAS 

 

 

• Os documentos referentes aos orçamentos não aprovados e/ou não respondidos, deverão 

permanecer arquivados na pasta de orçamentos não aprovados/respondidos, pelo prazo de 

90 (noventa) dias, a contar da data de remessa da PPS para o cliente.  Decorrido este 

prazo, os documentos, tais como. CPS, PPS e documentos de solicitação de serviço e de 

resposta do cliente se houver, deverão ser desarquivados e eliminados.  

• Para o caso de rearqueação de tanques, o metrologista deverá resgatar os registros, 

desenhos e outros dados existentes do tanque nas salas de arquivo de tanques existente na 

Dimel/Divol. 
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• Se for permitida a inspeção, ou arqueação com o tanque fechado ou em operação, o tempo 

de validade do certificado e tabela volumétrica será de 05 (cinco) anos. 

 

4.4.1 Critérios gerais para rearqueação (recalibração) 

 

 

 Uma rearqueação torna-se necessária quando houver alteração significativa num dos 

itens abaixo: 

 

➦ Diâmetro do tanque; 

➦ Espessura da chapa do tanque; 

➦ Inclinação do tanque; 

➦ Alterações consideráveis dos corpos internos ou externos; 

➦ Reparos estruturais que alterem significativamente sua capacidade, tais como: 

remanejamento de portas, retirada de linha de overflow, vent, resoldagem, etc; 

➦ Alteração da linha de referência devido à movimentação da mesa de medição para 

posição abaixo, deve-se recalibrar o fundo do tanque; 

➦ Resoldagem ou resuportação da mesa de medição; 

➦ Reparos no teto flutuante que alterem sua massa. 
 

 CRITÉRIOS PARA REARQUEAÇÃO 

ISSO 

• a calibração estiver sob suspeita; 
• ocorrer deformação do tanque; 
• ocorrer movimento das fundações do tanque; 
• for requerido pelo regulamento legal; e 
• for instalado algum corpo interno ou externo que altere o seu volume. 

OIML • acidente ou deformação que altere a qualidade metrológica do tanque, 
incluindo mudança de posição e modificações estruturais. 

API 

• se for recolocado em operação após ter sido retirado de operação; 
• quando desmontado e re-erguido; 
• havendo alteração ou inclusão de corpos internos ou externos; e 
• tendo o tanque sido afetado de modo a ter seu volume total alterado. 

IP 
• diâmetro do tanque; 
• espessura de chapa; 
• inclinação do tanque; 



 155 

• corpos internos ou externos; 
• altura de referência; e 
• reparos estruturais que afetem sua capacidade. 

 
Inmetro • Por solicitação do cliente, ou ANP, Receita Federal, outros 

Quadro 2 - Critérios para rearqueação 

 

4.4.2 Definição das Incertezas de medição 

 

 
Tabela 34 - Incerteza Volumétrica Segundo O Procedimento Petrobrás Ndt-51 

TIPO DE TANQUE INCERTEZA VOLUMÉTRICA (%) 
Cilíndrico vertical ±0,2 

Cilíndrico horizontal ± 0,5 
Esféricos ± 0,5 

 

 
Tabela 35 - Definição das Incertezas de Medição para um Tanque Cilíndrico Vertical 

 API ISO IP 
Circunferência (mm) ± 1,0 ± 1,0 ± 1,0 
Altura do anel (mm) ± 1,0 ± 5,0 ± 5,0 
Temperatura (ºC) ± 0,5 - - 
Espessura de chapa (mm) ± 0,5 ± 0,5 ± 0,5 
Corpos externos e internos 
(mm) ± 3,0 ± 5,0 ± 5,0 

Obstrução total (mm) - ± 1,0 ± 1,0 
Fundo (L) - - ± 1,0 
 

 
Tabela 36 - Erros admissíveis na calibração de tanques segundo a OIML 

TIPO DE TANQUE ERRO VOLUMÉTRICO (%)* MÉTODO 
Cilíndrico vertical ± 0,2 

Cilíndrico horizontal inclinado ± 0,3 
Esférico ou esferoidal ± 0,5 

Geométrico 

Qualquer geometria ± 0,3 Volumétrico 
* Percentual do volume indicado. 
È enviada pela Divol a formalização da etapa de medição, para o cliente, apresentando a equipe e 

confirmando datas, prazos e condições 
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4.5 EXECUÇÃO DAS MEDIÇÕES 

 

 

De posse dos formulários para anotação dos dados, e dos equipamentos/instrumentos de 

medição, a equipe de metrologistas do Inmetro, acompanhada do pessoal designado para 

acompanhamento do detentor, executa a medição conforme as prescrições normativas. 

 

 

4.6 MÉTODO UTILIZADO NO BRASIL 

 

 

Utiliza-se o método de cintamento Externo (External Strapping), utilizando-se trenas 

metálicas previamente calibradas. 

 

 

4.7 CÁLCULO DA CAPACIDADE VOLUMÉTRICA 

  

 

Os cálculos da capacidade volumétrica dos tanques são executados através de softwares 

específicos desenvolvidos pelos analistas de sistema e programadores do Inmetro/Dimel, e 

devidamente validados. 

 

 

4.8 FUNDO DE TANQUE 

  

 

Utiliza-se o método de enchimento com fluido não volátil, para fundo de tanque irregular 

onde não é possível efetuar medições exatas. 
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4.9 EMISSÃO DE DOCUMENTOS 

  

 

Após a execução dos cálculos, gera-se a tabela volumétrica ou centimétrica e o certificado 

de arqueação, que são os documentos comprobatórios requeridos pela Receita da Fazenda Federal 

e pela ANP.  São também emitidos pelos metrologistas, o relatório de serviço e a comunicação de 

serviço executado, que constam dados do cliente, quantidade de tanques arqueados, período de 

execução do serviço, equipe metrológica e os valores correspondentes em Reais dos serviços 

prestados para pagamento do cliente. 

 

 

4.10 PAGAMENTO DO SERVIÇO PELO CLIENTE. 

  

 

A Samel recebe da Divol a comunicação do serviço executado com os valores devidos 

pelo cliente, bem como o certificado de arqueação e a tabela volumétrica; emite a ficha de 

compensação bancária com o valor total dos serviços e envia com a carta de encaminhamento da 

cobrança para pagamento em até 30 dias. 

 

 

4.11 ENVIO DA TABELA VOLUMÉTRICA E O CERTIFICADO DE ARQUEAÇÃO PELO 

INMETRO 

  

 

Após o pagamento pelo cliente, o Inmetro é informado através de um sistema de 

consolidação financeira da Diraf/Difin, denominado COFINS, que diariamente coleta as 

informações de pagamento efetuadas pelos clientes.  Estando consolidado o pagamento a Samel 

envia a Tabela volumétrica, o certificado de arqueação de tanque e um questionário de pesquisa 

sobre a satisfação do cliente quanto ao serviço prestado, para o endereço constante na solicitação 

do cliente, para atendimento da Receita da Fazenda Federal e da ANP. 
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4.12 DESVANTAGENS DA METODOLOGIA ATUAL 

 

 

a) Menos seguro que o método de arqueação com novas tecnologias; 

b) A arqueação só é executada pelo Inmetro, cuja sede é no Rio de Janeiro, o que dificulta e até 

mesmo impede o atendimento da demanda atual e crescente, de forma ótima; 

c) Grandes deslocamentos das equipes por um país de dimensões continentais, uma vez que os 

tanques estão instalados nos diversos Estados da Federação; 

d) Dificuldade de renovação das equipes de metrologistas; 

e) Altos custos com deslocamentos e hospedagens das equipes; 

f) Dificuldade da adoção de novas tecnologias que utilizam raios-laser, infra-vermelho, e a sua 

incompatibilidade com deslocamentos contínuos; 

g) Insatisfação dos clientes com altos custos e tempo de atendimento da solicitação até a 

conclusão; 

h) Inexistência de um Regulamento Técnico Metrológico para a atividade. 

 

 

4.13 VANTAGENS DA METODOLOGIA ATUAL 

 

 

a) Custos menores para treinamento do pessoal, da teoria e da parte prática; 

b) Facilidade de monitoramento e controle da execução dos serviços; 

c) Facilidade para revisão e aprovação dos cálculos diretamente pelo Inmetro, com a 

necessária confiabilidade metrológica; 

d) Conhecimento consolidado e experiência de muitos anos das equipes metrológicas 

próprias do Inmetro; 

e) Facilidade de controle dos indicadores de desempenho, da emissão, numeração 

dos certificados de arqueação; 

f) Arrecadação direta dos valores pecuniários pelo Inmetro. 
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5 MODELO PROPOSTO PARA A ARQUEAÇÃO DE TANQUES NO BRASIL 

 

 

5.1 NECESSIDADE PARA PROPOSIÇÃO DE UM MODELO PARA ARQUEAÇÃO DE 

TANQUES NO BRASIL 

 

 

A proposta do modelo brasileiro para arqueação de tanques contempla os princípios 

básicos da execução, controle e supervisão das atividades pertinentes ao ramo da Metrologia 

Legal. Fato é que o Inmetro é o único executor desta atividade no país, inclusive no que se refere 

a medição fiscal e transferência de custódia. Como neste aspecto a demanda reprimida pode ser 

considerada elevada, o custo operacional é elevado, pois, os tanques estão espalhados pelo 

imenso território nacional, e pelo mesmo motivo a questão do tempo é fundamental, na satisfação 

do cliente. 

Através deste estudo e da experiência do pesquisador no ramo da metrologia, 

normalização e Qualidade Industrial, bem como dos seus pares, clientes, e especialistas da área, 

detectou-se a necessidade de se desenvolver uma metodologia para utilizar a parceria e a 

competência técnica disposta no sistema Inmetro. Pelo menos na fase inicial, deve-se manter o 

controle e supervisão através do Inmetro e a execução pelo Inmetro e pelos Órgãos Metrológicos 

conveniados, que são os Ipem´s, Institutos Estaduais, superintendências, Agências e 

coordenações Estaduais de Metrologia e Qualidade - Inmetro. 

Com isso estabelecer e implantar um modelo que permita atender a demanda, que seja capaz de 

garantir a qualidade desejada, e a manutenção da conformidade e a credibilidade dos serviços 

metrológicos disponibilizados, e, que estes satisfaçam aos nossos clientes, vizinhos, nossos 

funcionários, fornecedores e a sociedade como um todo. 

São estes aspectos inovadores do modelo proposto: 

1. Estabelecer e implementar um sistema de gestão da Qualidade com referência a 

NBR ISO 9001:2000 na Dimel/Divol para a atividade. 

2. Treinar técnicos dos Órgãos metrológicos estaduais, ensinando-lhes a teoria e a 

prática da atividade; 
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3. Após treinamento teórico, atuar em conjunto na execução, visando à uniformidade 

procedimental, e concomitantemente deixar a execução a cargo do Órgão 

conveniado. Há disponibilidade para emprego de novas tecnologias e para a 

regionalização da descentralização da atividade, considerando as cincos regiões 

existentes no país, Norte, Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste e Sul. Recomendou-se 

esta metodologia após os estudos dos modelos apresentados neste trabalho. Em 

princípio optou-se pela manutenção da execução conforme estabelecido nas 

prescrições normativas estudadas, e em virtude da Constituição Federal de 1988, 

da Lei n° 5966/73 de criação do Sinmetro/Conmetro/Inmetro e da Lei n.º 9933/99 

que reestrutura o Inmetro e estabelece sua competência, e a Resolução do 

Conmetro n.º 11/88.  

  Com a centralização estratégica no Inmetro, através da regulamentação 

metrológica, estabelecimento dos convênios e do controle, bem como da 

descentralização operacional (ideal de regionalização) à RBMLQ, padronizando a 

análise da documentação, verificação inicial, verificação periódica, verificação 

eventual, inspeção e a supervisão das atividades. 

 

4. executar o serviço de arqueação de tanques em conjunto com Órgãos Metrológico 

Estaduais, conveniados com o Inmetro; 

5. descentralizar estrategicamente a atividade de arqueação de tanques para os  

Órgãos Metrológicos Estaduais, observando sua localização nas regiões 

geográficas do pais. 

 

5.2 ARQUEAÇÃO DE TANQUES CONJUNTA E/OU PELOS ÓRGÃOS METROLÓGICOS 

CONVENIADOS DA RBMLQ-INMETRO 

 

 

 5.2.1 Solicitação a RBMLQ 

  

 

 Toda solicitação de arqueação de tanques recebida pelos Órgãos Metrológicos Estaduais 
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conveniados deve ser comunicada ou repassada à Divol, para análise e providências para 

execução , execução conjunta e/ou supervisão. 

 

 

5.2.2 Designação da equipe 

  

 

 A Divol irá designar a equipe para prestação do serviço de execução conjunta, execução 

pelo Inmetro ou para supervisão da execução pelo órgão da RBMLQ. 

 

 

5.2.3 Análise da solicitação 

  

 

 A equipe designada procede a análise da solicitação e dá continuidade ao processo, 

entrando em contato com o Órgão Metrológico responsável pelo pedido e acordando a data para 

que seja  efetuada as medições no tanque, ou a data do trabalho conjunto ou ainda a data do 

serviço, para planejar a supervisão  técnica da execução. 

 

 

 5.2.4 Solicitação de diárias e passagens à RBMLQ 

  

 

A equipe designada da Divol solicita ao Órgão da RBMLQ, que providencie os valores 

das diárias e as passagens, quando for para executar ou execução conjunta do serviço. 

 

 

5.2.4.1 Solicitação de Diárias e Passagens à Divol 

  

 

A equipe designada solicita a Dimel/Divol as diárias somente quando for para execução 
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pelo Inmetro ou para que uma de suas equipes supervisione as arqueações. 

 

 

5.2.5 Carta de apresentação da equipe 

 

 

 De posse da formalização do serviço a Dimel/Divol deverá elaborar e entregar a equipe 

uma carta de apresentação à empresa detentora do tanque a ser arqueado. 

 

 

5.3 COMPETE A DIVOL 

 

 
• Contactar o Órgão Metrológico da RBMLQ  para acordar os arranjos necessários e a data 

para execução dos serviços.  

• Se for o caso de supervisão técnica, solicitar diárias e passagens ao Inmetro/Dimel/Divol. 

• A Divol deverá fornecer a numeração dos certificados de arqueação para o Órgão 

Metrológico da RBMLQ, que for designado à execução da arqueação exclusivamente 

com sua equipe.   

• A execução dos serviços de arqueação, solicitados à RBMLQ pelos clientes, sendo 

realizada pelos técnicos da Dimel/Divol, irá gerar o(s) certificado(s) e a(s) tabela(s) 

volumétrica(s) após o término dos procedimentos estabelecidos nas prescrições 

normativas para arqueação de tanques, serão enviados para o Órgão Metrológico  da 

RBMLQ solicitante, para as devidas  providências e ações administrativas. 

 

 

5.4 COMPETE AOS METROLOGISTAS 

 

 

• Observar os seguintes requisitos quando executando supervisão técnica 

• A solicitação da prestação de serviços da empresa detentora do tanque 
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• A proposta para prestação de serviço elaborada pelo Órgão Metrológico  

• A carta de apresentação dos técnicos metrologistas à detentora do tanque.  

• Certificar-se de que a equipe está de posse das normas técnicas pertinentes, bem como de 

todo material e equipamento metrológico necessário. 

• O controle dos certificados de arqueação e das tabelas volumétricas emitidos pelo Órgão 

Metrológico, com numeração fornecida pelo Inmetro. 

• Os formulários para registros dos dados e anotações de campo 

 

 

5.5 DOCUMENTOS A SEREM VERIFICADOS NA EMPRESA SOLICITANTE DO 

SERVIÇO.  

 

 

• Projeto, desenhos, cálculos do tanque a ser arqueado 

• Relatório de teste hidrostático executado recentemente por empresa autorizada 

• Plaqueta de identificação do tanque,constando as inscrições obrigatórias 

• Certificado e tabela volumétrica de arqueação anterior (se for rearqueação) 

 

 

5.6 OUTRAS VERIFICAÇÕES NECESSÁRIAS 

 

 

• Verificar as condições gerais do tanque a ser arqueado, conforme prescrição normativa do 

inmetro, estabelecidas na nie-dimel-021/98.  

• Verificação dos instrumentos/equipamentos utilizados nas medições. 

• Verificação das medições conforme os procedimentos estabelecidos na NIE-Dimel-

021/98.  

• O Órgão  Metrológico da RBMLQ, que tiver na inspeção de serviços de arqueação de 

tanque, constituído um procedimento ou condição de não conformidade, deverá 

apresentar no prazo de 30 dias corridos, as ações corretivas/preventivas eficazes para 

atendimento das referidas discrepâncias.  
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• O Inmetro irá fornecer aos Órgãos Metrológicos, conforme o seu grau de proficiência na 

execução da arqueação de tanques os softwares para cálculos de capacidade volumétrica  

dos tanques. 

• Os serviços executados em conjunto pelo Inmetro e o Órgão Metrológico, terão a 

determinação da capacidade volumétrica e o certificado elaborados pelo Inmetro, que os 

enviará para aquele Órgão conveniado para os fins administrativos.  

 

 

5.7 EMISSÃO E EXPEDIÇÃO DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS. 

 

 

• Os Órgãos Metrológicos que executarem a arqueação de tanque com suas equipes, 

efetuarão os cálculos através de softwares fornecidos pelo Inmetro, bem como a tabela 

volumétrica e o certificado de arqueação do tanques. 

• Os Órgãos Metrológicos deverão efetuar a cobrança dos serviços prestados por eles, 

repassando-se ao Inmetro o percentual correspondente em reais, conforme estabelecido 

em cláusula específica do convênio entre as partes. A expedição dos documentos 

comprobatórios deverá se dar após o pagamento pelo contratante.  

 

 

 5.8 VANTAGENS E DESVANTAGENS DO MODELO PROPOSTO 

 

 

5.8.1 Vantagens 

 

 

➦ Ampliação da execução da Metrologia Legal pelos Órgãos da RBMLQI; 

➦ Redução dos custos; 

➦ Redução do tempo total entre a solicitação e a entrega dos certificados e tabelas 

volumétricas; 

➦ Execução da arqueação em caráter de regionalização; 
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➦ Possibilidade de utilização de estações totais (novas tecnologias), devido à 

redução dos deslocamentos; 

➦ Ampliação do uso dos procedimentos, possibilitando novas idéias e críticas, 

revisões e melhoria nos procedimentos; 

➦ Possibilidade de realocacão de técnicos da Divol/Dimel em outras atividades; 

➦ Descentralização estratégica de execução da Metrologia legal, a exemplo de outras 

já delegadas/conveniadas; 

➦ Aumento da arrecadação dos Órgãos da RBMLQ, nas suas regiões; 

➦ Redução do volume de impressão de documentos finais comprobatórios; 

➦ Redução da carga de trabalho e viagens interestaduais dos metrologistas da 

Divol/Dimel; 

➦ Aumento da satisfação dos clientes, no que se refere ao tempo para atendimento, 

desde a solicitação até a conclusão dos serviços; 

➦ Redução dos custos operacionais, administrativos.(correio, telefone/fax, etc.); 

➦ Oportunidade para o pessoal da Divol/Dimel se dedicar na busca  melhoria 

contínua e planejamento estratégico da Divisão; 

➦ Alteração do perfil do Metrologista, de execução das medicões e cálculos, para 

atividades de supervisão, avaliação e controle operacional; 

➦ Oportunidade para a execução de fiscalização nas bases de tancagem; 

➦ Oportunidade para estabelecimento de um RTM, para as fases: 

➦ Tanques fixos 

➦ Outros tanques, plantas de canalização, embarcações e armazéns. 

 

 

5.8.2 Desvantagens  

 

 

➦ Redução da arrecadação própria da Diretoria de Metrologia Legal e da Divol; 

➦ Aumento das atividades de controle e supervisão; 
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➦ Divisão física dos arquivos (desenhos, plantas, certificados, tabelas volumétricas, 

memória de cálculos, etc.); 

➦ Insatisfação de alguns metrologistas da Divol/Dimel; 

➦  Aumento da distância do monitoramento e a execução no modelo proposto; 

➦ Aumento da necessidade de treinamento de novos metrologistas para a atividade. 

➦  

O quadro abaixo apresenta o conjunto das ações corretivas/preventivas para eliminação 

das possíveis discrepâncias, que por ventura ocorram com a descentralização regional e 

estratégica da atividade da arqueação de tanques, do Inmetro para os órgãos da O quadro abaixo 

apresenta o conjunto das ações corretivas/preventivas para eliminação das possíveis 

discrepâncias, que por ventura ocorram com a descentralização regional e estratégica da atividade 

da arqueação de tanques, do Inmetro para os órgãos da RBMLQ. 

 

 

Desvantagens Ações corretivas/preventivas 

Redução da arrecadação da Divol/Dimel  Se houver redução de despesas/custeio 

incrementar novos serviços inexplorados, 

como por exemplo: 1 – treinamento de 

clientes quanto à utilização da tabela 

volumétrica, memória de cálculo e NR 

013.  

Aumento das atividades de supervisão e 

controle. 

Estabelecer procedimento, lista de 

verificação, fundamentados no RTM a ser 

estabelecido e ampliar força de trabalho 

com aproveitamento das equipes já 

existentes, em conjunto com o pessoal do 

Inmetro. 

Divisão física dos arquivos, projetos, 

tabelas volumétricas, certificados de 

arqueação anterior, memória de cálculo. 

Selecionar os registros focando a data da 

próxima arqueação e distribuir para o 

Órgão Metrológico regional que irá 
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executar a próxima arqueação. Designar a 

equipe para supervisão, conforme 

apropriado. 

Insatisfação de alguns metrologistas da 

Divol/Dimel. 

 

 

 

 

Dar oportunidade para optar por outra 

função, treinar para a atividade de 

monitoramento, controle e instrutoria. 

Motivar conforme diagnóstico do RH. 

 

Aumento da distância física do 

monitoramento, entre monitorador e 

monitorado em função da descentralização. 

 

 

 

 

 

 

Estabelecer os procedimentos para 

execução da atividade, desde análise crítica 

de contrato, para venda de serviço, 

contemplando todas as etapas, até a entrega 

dos certificados e tabelas volumétricas; e 

procedimentos técnicos de prestação de 

serviços para cada tipo de tanque existente.  

Promover o acompanhamento de 

supervisão no campo e em nível estratégico 

e financeiro. 

Distribuir formulários de controle e 

monitoramento. 

Estabelecer pesquisa de satisfação e 

insatisfação de detentores.  

Aumento da necessidade de 

treinamento dos novos 

metrologistas, para a atividade nos 

Estados da Federação, pelos Órgãos 

Metrológicos. 

Por ser uma nova atividade, a necessidade 

de treinamento está definida. As ações 

corretivas devem ser implantadas através  

de cursos e treinamentos teóricos e práticos 

pelos colegas instrutores, nas regiões 

escolhidas, considerando a proximidade 

dos Órgãos da RBMLQ. 

Aumento da necessidade de treinamento do Determinar os aspectos a serem 
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pessoal da Dimel para supervisão e 

monitoramento das arqueações 

descentralizadas e para novos serviços. 

monitorados e supervisionados e treinar o 

pessoal, bem como através de um 

planejamento estratégico, determinar novos 

serviços e áreas de atuação, e então 

planejar os cursos e treinamentos 

necessários e executá-los. 
Quadro 3- Desvantagens  –  Ações Corretivas/Preventivas 
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6 CONCLUSÕES 

 

 

6.1 RESULTADOS QUANTO AOS OBJETIVOS A SEREM ALCANÇADOS PELA 

PESQUISA 

 

 

O objetivo principal do estudo foi estabelecer formalmente o modelo Brasileiro para 

arqueação de tanques, permitindo com isso o desenvolvimento de uma nova metodologia de 

execução que possibilite reduzir o tempo de atendimento, a partir da data de entrada da 

solicitação, aumentar o número de tanques arqueados anualmente, no país, e redução dos custos 

operacionais, 

Os seguintes objetivos intermediários foram alcançados para se alcançar o objetivo 

principal. 

➥ Realizações de uma revisão bibliográfica sobre o assunto, especialmente nas 

prescrições normativas estabelecidas por organizações de renome mundial; 

➥ Realização de uma pesquisa exploratória no exterior, em organizações privadas e 

públicas de grande representatividade na metrologia, o que nos permitiu conhecer 

pragmaticamente a adoção das normas técnicas de referência, a metodologia e a 

estratégia adotada para atendimento do mercado. 

➥ Participação como palestrante, no Seminário Internacional de Metrologia e 

Qualidade, promovido pelo Inmetro, no painel - "Medição fiscal do petróleo na 

transferência de custódia”. 

➥ Participação como palestrante, nos Seminários: "A medição de petróleo líquido - o 

papel do Inmetro e da ANP", promovido pela Petrobrás em Guaporé - RN e "A 

medição fiscal na transferência de custódia do gás natural", promovido pelo 

CTGÁS, em Natal - RN. 

➥ Participação no curso sobre medição em linha e armazenamento de petróleo, 

promovido pela DANIEL - Measurement Services - Houston/USA. 

➥ Participação no curso de medição ultrasônica de petróleo líquido e gasoso na Cia 

Gás  Oriente - Bolívia/Brasil. 
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➥ Participação e realização conjunta com a Petrobrás do Seminário "O papel dos 

prestadores de serviços na medição de petróleo líquido e gasoso" - com palestra do 

Engº. Antonio Elias - UN -BC; Engº. Ana Chan - CENPES/Petrobrás e Engº 

Ricardo Pessoa e Andréa Sanches (SGS-Brasil) e Engº. John Milles(SGS-

England);  

➥ Promoção de diversos cursos pelo Brasil, sobre medição de Petróleo; 

➥ Realização de entrevistas com profissionais e especialistas em metrologia 

científica e metrologia legal (físico Armênio Lobo, metrologista e matemático 

Archimedes Palma dos Santos e engenheiro Roberto Nogueira Peixoto – DSC); 

➥ Realização de reuniões de trabalho da Dimel/Divol com os Órgãos Metrológicos - 

Ipem-MG; Inmetro-RS, Ibametro; Ipem-SP; Ipem-MAR/MA; Ipem-PR; Ipem-

AM, com o objetivo de propor a nova metodologia de trabalho; 

➥ Criação dos grupos de trabalho para desenvolvimento de novo software para 

cálculo da capacidade volumétrica; 

➥ Novo software para cálculo do fundo de tanque 

➥ Criação de grupo de trabalho para elaborar uma “proposta de Regulamento 

Técnico Metrológico para arqueação de tanques” 

➥ Criação de grupo de estudo de novas tecnologias aplicadas à medição de tanques. 

➥ Avaliação dos modelos de arqueação de tanques utilizados nos países signatários 

do NAFTA, da União Européia, da ISO, da OIML, do Inmetro e da Petrobrás. 

➥ O modelo proposto proporcionará a Dimel elevar o patamar da qualidade dos seus 

serviços uma vez que, não existe regulamento técnico metrológico ou norma 

específica da Dimel para arqueação de tanques, e a partir de agora o Inmetro 

poderá aprimorar as  recomendações dos grupos de trabalho criados para: propor 

um regulamento técnico metrológico, outro para propor a norma técnica para a 

atuação dos Órgãos Metrológicos regionalmente e para aqueles que ainda irão 

atuar em conjunto com o Inmetro/Dimel/Divol; ainda o terceiro para estudos e 

medições experimentais com medições em tanques com utilização de estações 

totais e o quarto criado para desenvolvimento e harmonização de softwares para 

cálculos de tanques fixos e para fundo de tanque. De qualquer forma, a sociedade 

tem a certeza e a confiança de que existe a proposta de um modelo brasileiro para 
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a atividade, e está em harmonia com os maiores mercados produtores, 

transformadores e consumidores de petróleo, e a gestão da qualidade também está 

harmonizada com os padrões internacionais, preconizados pela NBR ISO 

9001:2000. 

 A seguir apresentamos os quadros representativos dos atributos estudados e analisados, 

nos diversos tipos de tanques em utilização no país e nas prescrições normativas utilizadas.  

 

 ISSO OIML API IP 
Port 

ANP/INME 
TRO 

PETROBRAS  
NDT-51 

5* Verificaçã
o 

Periódica 
5 – 5 – 10 5 10 – 

15* Rearqueaç
ão 

Total 
15 – 15 – 20  15 10 10 

Inspeção – – – – 3 – 

Quadro 4 - Validade do Certificado (em anos) 

• Tanques em transferência de custódia. 

 

➦ Critérios Gerais Para Rearqueação (Recalibração) 

Uma rearqueação torna-se necessária quando houver alteração significativa num dos 

itens abaixo: 

 
1. Diâmetro do tanque; 

2. Espessura da chapa do tanque; 

3. Inclinação do tanque; 

4. Alterações consideráveis dos corpos internos ou externos; 

5. Reparos estruturais que alterem significativamente sua capacidade, tais como: 

remanejamento de portas, retirada de linha de overflow, vent, resoldagem, etc. 

6. Alteração da linha de referência devido à movimentação da mesa de medição para 

posição abaixo, deve-se recalibrar o fundo do tanque; 

7. Resoldagem ou resuportação da mesa de medição; 

8. Reparos no teto flutuante que alterem seu peso. 
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 CRITÉRIOS PARA REARQUEAÇÃO 

ISO 

• a calibração estiver sob suspeita; 
• ocorrer deformação do tanque; 
• ocorrer movimento das fundações do tanque; 
• for requerido pelo regulamento legal; e; 
• for instalado algum corpo interno ou externo que altere o seu volume. 

OIML • acidente ou deformação que altere a qualidade metrológica do tanque, 
incluindo mudança de posição e modificações estruturais. 

API 

• se for recolocado em operação após ter sido retirado de operação; 
• quando desmontado e re-erguido; 
• havendo alteração ou inclusão de corpos internos ou externos; e; 
• tendo o tanque sido afetado de modo a ter seu volume total alterado. 

IP 

• diâmetro do tanque; 
• espessura de chapa; 
• inclinação do tanque; 
• corpos internos ou externos; 
• altura de referência; e; 
• reparos estruturais que afetem sua capacidade. 

 
Inmetro • Por solicitação do cliente, ou ANP, Receita Federal, outros. 

Quadro 2 – Critérios para rearqueação 

OBS: A Petrobrás não especifica critérios para rearqueação. 

 ISO OIML API IP INMETRO PETROBRAS 

External 
Strapping X  X X X X 

ORLM X  X    

OTM X      
Internal 
EODR X      

External 
EODR X      

Calibração 
com 

líquidos 
X X X X   

Quadro 5 - Escolha da metodologia de arqueação 
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➦ Definição das Incertezas de Medição 

Tabela 34 -Incerteza Volumétrica Segundo o Procedimento Petrobrás Ndt-51 
TIPO DE TANQUE INCERTEZA VOLUMÉTRICA (%) 
Cilíndrico vertical ± 0,2 

Cilíndrico horizontal ± 0,5 
Esféricos ± 0,5 

 
 
Tabela 35 - Definição das Incertezas de Medição para um Tanque Cilíndrico Vertical 

 API ISO IP 
Circunferência (mm) ± 1,0 ± 1,0 ± 1,0 
Altura do anel (mm) ± 1,0 ± 5,0 ± 5,0 
Temperatura (ºC) ± 0,5 - - 
Espessura de chapa (mm) ± 0,5 ± 0,5 ± 0,5 
Corpos externos e internos 
(mm) ± 3,0 ± 5,0 ± 5,0 

Obstrução total (mm) - ± 1,0 ± 1,0 
Fundo (L) - - ± 1,0 
 
 
Tabela 36 - Erros Admissíveis na Calibração de Tanques Segundo a OIML 

TIPO DE TANQUE ERRO VOLUMÉTRICO 
(%)* MÉTODO 

Cilíndrico vertical ± 0,2 
Cilíndrico horizontal 

inclinado ± 0,3 

Esférico ou esferoidal ± 0,5 

Geométrico 

Qualquer geometria ± 0,3 Volumétrico 
 

 

6.2 RESULTADOS QUANTO ÀS QUESTÕES A SEREM RESPONDIDAS 

 

 

Dada a relevância e a complexidade do tema, a principal questão respondida foi o 

estabelecimento formal do modelo brasileiro para arqueação de tanques harmonizado com a 

normalização disponível, a de natureza voluntária e a compulsória, no âmbito da Metrologia 

Legal, e que contribuirá para o exercício da efetividade, também nesta área, uma vez que esta 

proposta é resultado da pesquisa das prescrições normativas da ISO, API, IP, OIML, Petrobrás, e 
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do Inmetro; e até mesmo da portaria conjunta Inmetro/ANP n. º 001/2000. O que equivale a dizer 

que este trabalho procurou atender aos requisitos oficiais, tendo a visão de cumprimento do papel 

do estado na atividade, com as prescrições normativas das escolas citadas, contemplando os 

aspectos procedimentais, os parâmetros de natureza técnica e os parâmetros de natureza 

metrológica, conforme mostra o quadro n° XX.  A metrologia proposta também propicia o 

aumento da capacidade de atendimento da demanda pelo Inmetro, e com isso a redução dos 

custos operacionais e das taxas públicas devidas pelos nossos clientes; redução significativa do 

tempo total do serviço, desde a solicitação até a entrega do certificado de arqueação e da tabela 

volumétrica. Há de se considerar os aspectos humanos da qualidade dos serviços prestados nesta 

metodologia, tanto nos aspectos procedimentais conforme descrito nos resultados intermediários, 

quanto nos aspectos éticos, que pretendemos manter em níveis satisfatórios. 

 

 

6.2.1 Recomendações 

 

 

- Recomendamos, a revisão da lei 10829 de 23 de dezembro de 2003; 

- Que o Inmetro estabeleça e publique o RTM para arqueação de tanques fixos. 

- Identificar o universo de clientes, sua localização, potencial de crescimento e 

outros ramos e tipos correlatos de tanques, que necessitam ser controlados. 

- Identificar as competências necessárias para cada atividade, agrupando-as em 

níveis, conforme apropriado. 

- Elaborar normas, procedimentos, instruções de trabalho, formulários, registros. 

- Adquirir material metrológico, como trenas, estações e estações totais, geradores 

de nível laser, escalas metálicas, planímetros, EPI, etc; 

- Executar cursos, treinamento do pessoal selecionado, para que todos possam ser 

treinados, e sejam proficientes em todas as funções; 

- Distribuir o material necessário, e a programação de serviços, 

- Promover visitas dos treinandos a bases de tancagem, ao campus avançado do 

Inmetro, e, promover troca de experiência através de cálculos alternativos e 

simulações; 
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- Divulgar as informações necessárias aos clientes e aos treinandos; pelos meios 

disponíveis: jornais, revistas, internet, intranet, cartilhas, etc. 

- Programar treinamentos por região no país, programar treinamentos práticos em 

serviços no campo "on the job training". 

- Avaliar a eficácia dos treinamentos; os novos metrologistas serão inseridos nas 

atividades, com acompanhamento e supervisão dos metrologistas experientes, 

e/ou, trabalharão em equipes mistas. Uma equipe de supervisão e inspeção técnica 

de todas as fases dos serviços será formada e atuará neste processo. 

 

 

6.3 SUGESTÃO PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

 

Esta pesquisa procurou apresentar a teoria disponível, pesquisada e descrita sobre o tema, 

bem como enumerar os requisitos dos diplomas legais pertinentes à atividade de arqueação de 

tanques e principalmente apresentar a proposta do modelo brasileiro para a atividade, dos 

softwares para cálculos da capacidade volumétrica e de fundo de tanque, proposta para o RTM 

para tanques fixos e mostrar os primeiros estudos sobre medições com utilização de estações 

totais, mas obviamente a extensão do tema permite que possamos sugerir que outros estudiosos 

possam desenvolver um trabalho que possibilite: a autorização para empresas privadas, com 

referência a portaria Inmetro 037/2004: 

a. executarem esta atividade como postos autorizados, tema da referida portaria;  

b. sugerimos também o aprofundamento do estudo e experimentos da aplicação 

das medições com a utilização das estações totais que permitam que o seu uso 

no país seja em breve, o estado da arte vigente para as medições; 

c. que a arqueação de tanques tenha em futuro breve um RTM mais abrangente, 

estendendo-se o controle metrológico aos outros tipos de tanques não 

contemplados até então;  

d. desenvolvimento de um sistema de cadastramento único de tanques, no Brasil, 

para controle da execução da NR 13 e das rearqueações;  
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e. desenvolvimento de estudos e pesquisas no estabelecimento da capacidade 

volumétrica de navios e transatlânticos convencionais. E os temas a seguir.     

 

 

6.3.1 Linha de referência óptica 

 

 

 A norma API prescreve este procedimento como uma alternativa utilizando trena 

metálica. 

 A norma ISO prescreve a validade de aplicação: tanques com diâmetro acima de 8000mm 

e inclinação máxima de 3%.  A norma do API não prescreve esta restrição. 

 A definição entre as normas ISO e API refere-se à tolerância da medida da circunferência 

de referência: o API admite uma tolerância de 1mm entre a medida da circunferência antes e após 

as leituras ópticas.  A ISO estabelece uma tolerância que depende do diâmetro do tanque.  Isto 

confere um caráter mais rigoroso à norma API, pois a menor tolerância da norma ISO é maior 

que a tolerância da norma API. 

 A incerteza volumétrica deste método é similar ao método de cintamento manual. 

 

 

 6.3.2 Triangulação óptica 

 

 

 Segundo a norma ISO, O procedimento se aplica a tanques cilíndricos verticais para 

diâmetros acima de 8000mm e inclinação máxima de 3% em relação à vertical. 

 Podemos citar como vantagem o fato de que todas as leituras podem ser realizadas a partir 

do nível do solo, não sendo necessário o uso de andaimes ou carrinhos magnéticos, podendo ser 

realizado tanto interna como externamente. Isto facilita o uso do método interno para tanques que 

tenham isolamento térmico.  Os ângulos horizontais são determinados com teodolito. 

 Para determinar os pontos alvos internos na parede do tanque, utiliza-se um teodolito com 

emissor de raio laser. Para efetuar medida entre duas estações, utiliza-se o método de 

estadimetria. 
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 Para o método externo é necessário estabelecer uma referência, que pode ser a 

circunferência externa obtida pelo método de cintamento, ou uma distância de referência entre 

duas estações, obtida pelo método de estadimetria.  Este último método é menos susceptível a 

erros por não envolver nenhuma medida manual com utilização de trena metálica. 

 O volume do fundo do tanque pode ser obtido pelo método de enchimento de líquido pelo 

método de planimetria ou inspeção. 

 Em função do diâmetro do tanque é definido o número mínimo de estações para as 

medições externas. 

 Para as medições internas é definido um número mínimo de pontos de referência por anel. 

 Todas as correções efetuadas no método tradicional devem ser feitas neste método: 

correção de carga hidrostática, temperatura da chapa, inclinação do tanque, corpos internos ou 

externos, peso do volume imerso do teto flutuante, etc. 

 

 

 6.3.3 EODR Interno 

 

 

 O método EODR é uma extensão do método OTM com a vantagem de fazer a medição da 

distância dos pontos alvos. O método baseia-se na exatidão realizada pela leitura do ponto de 

referência.  As medições devem ser realizadas sem interrupção. 

 

 

6.3.4 EODR Externo 

  

 

 A norma API prescreve a incerteza de medição para as leituras da distância inclinada e 

ângulo do tanque. E não prescreve restrições quanto à inclinação ou deformação do tanque. 
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6.4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Após o desenvolvimento e aplicação da metodologia desta pesquisa, chegamos às 

conclusões apresentadas neste capítulo. Este estudo propiciou o levantamento de metodologias, 

parâmetros técnicos e metrológicos, de estruturas organizacionais internacionalmente 

reconhecidas, bem como nos permite deixar a disposição de outros pesquisadores a teoria que 

conseguimos sintetizar ao longo deste trabalho. Vale ressaltar que, no âmbito da Metrologia 

Legal concluímos que os tanques verdadeiramente podem ser considerados como grandes 

medidas materializadas, e passíveis do controle metrológico exercido pelo sistema Inmetro, mas, 

o aprimoramento da metodologia oriunda de uma pesquisa científica nos dá a confiança de que 

estaremos executando os serviços, com conhecimento apurado das melhores técnicas e 

metodologias utilizadas pelos órgãos congêneres, e/ou seus prestadores de serviço dispersos pelo 

mundo do petróleo. Por fim queremos ressaltar a importância das normas e da regulamentação 

técnica metrológica e da qualidade, pelo fato de servir como agente motivador para a melhoria da 

qualidade de bens de consumo e de serviços, haja vista, dotar o setor econômico de requisitos 

mínimos necessários e aplicáveis que, atendidos abrem as portas do mercado e 

conseqüentemente, deve atender as necessidades e expectativas de todas as partes interessadas no 

negócio. Contudo, e por entender que o Estado tem o dever de cumprir o seu papel, e intervir no 

controle da concorrência legítima e justa e na eliminação de conflitos de interesse, 

regulamentando de acordo com suas obrigações, as áreas de interesse, seja nas transações 

comerciais, segurança, saúde, proteção do ambiente e nas obrigações fiscais. 
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ANEXOS 
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ANEXO A – Principais tipos de perfis existentes em embarcações: 

 

 

• Perfis de Ferro “U”. 
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ANEXO B – Tabela de colunas 
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ANEXO C – Formulário de Planimetria do fundo do tanque 110 703 - Texaco 
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ANEXO D – Folha de calculo do tanque 110 703 – Texaco 
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ANEXO E – Tabela volumétrica do tanque 110 703 - Texaco 
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ANEXO F – Tabela de interpolação do tanque 110 703 - Texaco 
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ANEXO G -  Certificado de Arqueação do tanque 110 703 -  Texaco 
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ANEXO H – Tipo de teto flutuante 
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ANEXO I – Gráfico e tabela do tanque de teto flutuante 
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ANEXO L – Certificado de Arqueação do tanque cilíndrico horizontal 
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ANEXO M – Tabela volumétrica do Tanque 02 – Nacional Gás Butano 
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ANEXO N – Gráfico Relacionando a quantidade de tanques arqueados em 1999 com os 
Estados dos mesmos 
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ANEXO O – Gráfico Relacionando a quantidade de tanques arqueados em 2000 com os 
respectivos Estados. 
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ANEXO P – Gráfico Relacionando a quantidade de tanques arqueados em 2001 nos 
respectivos Estados. 
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ANEXO Q – Gráfico Relacionando a quantidade de tanques arqueados em 2002 com os 
Estados dos mesmos 
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ANEXO R – Gráfico Relacionando a quantidade de tanques arqueados em 2003 com os 
Estados dos mesmos 
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ANEXO S – Gráfico Relacionando a quantidade de tanques arqueados por mês (1999 a 
2002) 
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• Perfis de Ferro “L” 
 
 
S = l . e + ( l – e ) . e 
 
                          2        
S = l . e + le – e 
 
      2 
S = 2l.e – e  
S= e (2l –e ) 
 
 
 
 
 
 
• Tubos de Ferro 
 
                   2 
S = π øe 
          4        
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ANEXO T- Fórmulas de área de figuras 
 
• Quadrado 
 
 
 

    2 
S = l 
 
d = l √ 2 
 
 
 
 
 
• Retângulo 
 
 
 
 
S = b × h  
 
 
 
 
 
 
• Paralelogramo 
 
 
 
 

S = B × H 
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• Triângulo 
 
 
 
 
 
 
S =  b×h  
         2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Trapézio 
 
 
 
 
S = ( B+b ) × h 
              2 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Círculo 
 
           2 
S = π r  
 
             2 
S =  π d  
         4 
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Setor Circular 
 
S = x × r  
        2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Elipse 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


