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RESUMO

Com a criação da ANP - Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, o mercado brasileiro de óleo e gás passou a ser 
regulamentado com uma legislação cujo foco principal é proteger os interesses da sociedade em relação a esses bens públicos. Dentre os vários 
regulamentos e instruções desenvolvidos consta a Portaria Conjunta entre a ANP e o INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e 
Tecnologia) sob n° 001, publicada em 19 de Junho de 2000, cujo objetivo principal é estabelecer as condições e requisitos mínimos que deveriam 
ser atendidos pelos sistemas de medição de petróleo e gás natural com vistas a garantir resultados acurados e completos. A confiabilidade com 
que devem ser realizadas essas medições é de fundamental importância, uma vez que o pagamento dos royalties e participações especiais por 
parte das empresas produtoras está diretamente ligado ao grau de incerteza dos montantes medidos. Um dos importantes requisitos que 
constam dessa portaria é a necessidade de calibração dos medidores de vazão escoada, que é um processo de validação do funcionamento 
desses equipamentos utilizando-se para isso de padrões e sistemas rastreáveis às redes de calibração internacionais. Essa portaria foi revisada em 
10 de Junho de 2013 e os requisitos de calibração ficaram ainda mais rigorosos, obrigando que os testes de calibração sejam efetuados com as 
condições mais próximas possíveis das encontradas nas unidades de produção com limites bem estreitos para algumas das principais variáveis de 
processo. Esses requisitos são extremamente impactantes em função das condições existentes nos campos de produção de óleo no Brasil que 
normalmente possuem altas viscosidades. Essa condição de óleo pesado aliado à necessidade de escoamentos com alta vazão por vazões 
econômicas, principalmente nas aplicações de transferência das unidades de produção offshore para os navios aliviadores, levam a uma situação 
que não há laboratórios no mundo que possam prover esse tipo de serviço de calibração como definido pela ANP/INMETRO. Ou seja, temos uma 
regulamentação aplicável ao Brasil, com força de lei e que não tem condições de ser executada porque não há laboratórios que possam prover os 
serviços de calibração de acordo com o requerido.  Assim, o objetivo principal desse trabalho foi a elaboração do projeto conceitual de um 
laboratório destinado à calibração desses medidores de hidrocarbonetos líquidos que reúna condições de operar com altas vazões e fluidos de 
alta viscosidade e para tanto, foi realizado uma ampla pesquisa bibliográfica e entrevistas com potenciais fornecedores de soluções garantindo a 
viabilidade técnica de implementação desse empreendimento. O trabalho concluiu com uma solução técnica que permite a minimização da 
maioria das limitações técnicas encontradas atualmente, permitindo a operação com vazões de até 3200 m³/h e viscosidades de até 1000 cSt. A 
solução considera a realização de calibrações de grandes medidores (até 24” de diâmetro nominal), com sistemas de calibração baseado em 
rotinas de master meter e provadores de calibração desses medidores. Também considera sistemas de automação para controle das operações e 
medição e controle de todas as variáveis principais que afetam a calibração tais como pressão, temperatura, vazão, viscosidade e densidade, 
compreendendo: a) Definição dos métodos de calibração aplicáveis e seus padrões metrológicos; b) Dimensionamento preliminar dos tanques, 
tubulações e elementos de escoamento; c) Definição e dimensionamento preliminar dos sistemas de bombeio; d) Dimensionamento dos sistemas 
de aquecimento para controle de viscosidade; e) Definição da instrumentação necessária e elementos finais de controle; f) Definição do sistema 
de controle das operações; g) Cálculo dos limites de operação e incertezas esperadas. Foi apresentado um estudo preliminar de investimentos e 
análises econômica-financeira que permitiu concluir a viabilidade de implementação desse empreendimento.
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