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RESUMO 

O trabalho proposto apresenta o procedimento para avaliação da incerteza relacionada 

à calibração de medidores de vazão e BS&W. Trata-se de um novo método de medição 

proposto no projeto conceitual do Laboratório de Avaliação de Medição em Petróleo - LAMP, 

localizado na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que se propõe a determinar o 

valor verdadeiro convencional do BS&W a partir da altura total da coluna líquida no tanque 

auditor, pressão hidrostática exercida pela coluna líquida, gravidade local, massa específica da 

água e a massa específica do óleo, e para a vazão em função da altura total da coluna líquida e 

do tempo de transferência. A calibração realizada conta com um sistema automatizado de 

monitoração e aquisição de dados de algumas das grandezas necessárias a determinação da 

vazão e do BS&W, permitindo uma maior confiabilidade das medições realizadas. 

Palavras chave: calibração, BS&W, vazão, incerteza, petróleo. 



ABSTRACT 

The considered work presents the procedure for evaluation of the uncertainty related to 

the calibration of flow measurers and to BS&W. It is about a new method of measurement 

purposed by the conceptual project of the laboratory – LAMP, at Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte, that intends to determine the conventional true value of the BS&W from the 

total height of the liquid column in the auditor tank, hydrostatic pressure exerted by the liquid 

column, local gravity, specific mass of the water and the specific mass of the oil, and, to 

determine the flow, from total height of liquid column and transfer time. The calibration uses 

a automatized system of monitoration and data acquisition of some necessary largnesses to 

determine of flow and BS&W, allowing a better trustworthiness of through measurements. 

Key-words: calibration, BS&W, flow measurers, uncertainty, oil. 
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1 INTRODUÇÃO 

Durante o processo de produção de um poço de petróleo é comum a produção 

simultânea de água e óleo, seja pelas próprias propriedades do reservatório de petróleo ou 

como conseqüência da injeção de água utilizada no processo de recuperação secundária deste 

reservatório [1]. O conhecimento do BS&W – Basic Sedments and Water é de grande 

importância para a engenharia de petróleo, uma vez que este parâmetro representa a razão 

entre a vazão da mistura água e sedimentos e a vazão da mistura de óleo, água e sedimentos 

[2], com isto a partir da vazão bruta do petróleo é possível determinar-se a vazão de óleo 

correspondente ao poço. 

Com o propósito de realizar a calibração dos diversos tipos de medidores instalados 

em linha na indústria petroquímica para monitoração contínua do BS&W, foi desenvolvido, 

projetado e construído o Laboratório de Avaliação de Medições em Petróleo que permitirá a 

simulação de diferentes condições de operação dos medidores em campo, ou seja, simular 

misturas de água e óleo em proporções e vazões variadas.  

A calibração de medidores de vazão de petróleo e BS&W é realizada para que se possa 

estabelecer, sob condições especificadas, a relação entre os valores indicados por um 

instrumento de medição e os valores correspondentes estabelecidos por padrões, de forma a 

garantir a rastreabilidade de medição. 

A rastreabilidade da medição, por sua vez, é a propriedade do resultado de uma 

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

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

tendo incertezas estabelecidas [3]. 

A incerteza de medição é o parâmetro associado ao resultado de uma medição que 

caracteriza a dispersão dos valores atribuídos ao mensurando. Em cada passo o resultado da 

medição deve vir acompanhado da incerteza de medição calculada, segundo métodos 

definidos e reconhecidos internacionalmente, de modo que se obtenha a incerteza total para a 

cadeia. Para a avaliação da incerteza de medição em laboratórios de calibração é utilizado 

como referência o ISO GUM (Guia para Expressão da Incerteza de Medição) e a versão 

brasileira do documento de referência EA-4/02 – Expressão da Incerteza de Medição na 

Calibração. 
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O trabalho proposto apresenta o procedimento para avaliação da incerteza relacionada 

à calibração de medidores de vazão e BS&W. Trata-se de um novo método de medição 

proposto no projeto conceitual do Laboratório de Avaliação de Medição em Petróleo (LAMP) 

[4], que se propõe a determinar o valor verdadeiro convencional do BS&W a partir da altura 

total da coluna líquida em um tanque, pressão hidrostática exercida pela coluna líquida neste 

tanque, gravidade local, massa específica da água e a massa específica do óleo. E para a vazão 

em função da altura total da coluna líquida e do tempo de transferência. A calibração 

realizada conta com um sistema automatizado de monitoração e aquisição de dados e controle 

de algumas das grandezas de influência necessárias à determinação da vazão e do BS&W, 

permitindo uma maior confiabilidade das medições realizadas. 

Foram utilizadas para a avaliação da incerteza a metodologia internacionalmente 

adotada pelo documento INMETRO - Guia para Expressão da Incerteza de Medição (terceira 

edição - agosto 2003) e também a versão brasileira do documento de referência EA-4/02 – 

(Referência Original do Editor: EAL-R2)  -  Expressão da Incerteza de Medição na 

Calibração. 

1.1 OBJETIVOS 

Um dos objetivos deste trabalho é a elaboração de um dos requisitos do Manual da 

Qualidade proposto pela NBR ISO/IEC 17025 “Requisitos gerais para competência de 

laboratórios de ensaio e calibração” que é o procedimento para a avaliação da estimativa da 

incerteza de medição.  

Este procedimento é de fundamental importância para o processo de acreditação junto 

ao INMETRO do Laboratório de Avaliação de Medição em Petróleo (LAMP). Que é um dos 

principais objetivos do LAMP, cuja acreditação tornará possível a prestação de serviços de 

calibração dos instrumentos de vazão e BS&W para as indústrias petroquímicas nacionais 

com a comprovação da competência técnica, credibilidade e capacidade operacional do 

laboratório. 

Devido aos requisitos para calibração de medidores de vazão de óleo do tipo fiscal, 

apropriação da produção e de transferência de custódia, estabelecidos pela portaria conjunta 

ANP e INMETRO de 19/06/2000, a PETROBRAS e a FINEP não mediram esforços em 

apoiar e investir no LAMP, localizado estrategicamente em Natal-RN, cuja produção de 
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petróleo é a segunda maior a nível nacional. Tal laboratório lidera um projeto para construir 

um sistema pioneiro para calibração e testes de medidores de vazão e de BS&W. 

As necessidades de pesquisas laboratoriais na utilização de petróleo cru elevaram a 

complexidade do projeto. Além da certificação pela ISO Guide 17025 e do baixo nível de 

incerteza, a comissão responsável pela elaboração do sistema passou a buscar um sistema 

capaz de representar, para o medidor em teste, condições muito similares às originais 

existentes em campo no que se refere à vazão, temperatura, percentual de água, densidade e 

viscosidade do óleo. 

Em função da avaliação das incertezas na determinação do valor verdadeiro 

convencional tanto do BS&W como da vazão, foram efetuadas algumas mudanças durante a 

execução do próprio projeto de infra-estrutura do laboratório a fim de diminuir as incertezas 

durante os ensaios, como também uma análise comparativa de alguns tipos de óleos, com o 

objetivo de especificar os óleos mais adequados a serem utilizados no laboratório. 

Também como resultado desta avaliação foi possível a elaboração dos procedimentos 

dos ensaios executados no LAMP, que seguem como anexo deste trabalho. 

E como objetivo pessoal, por se tratar de um projeto pioneiro nacional e como um dos 

primeiros integrantes do laboratório, tive o maior interesse e grande satisfação de elaborar e 

cumprir com os desafios deste trabalho. 

1.2 CONSIDERAÇÕES TÉCNICAS - ESTADO DA ARTE 

A Portaria Conjunta ANP/INMETRO n. 1 de 19.06.2000, no tocante aos medidores de 

vazão (medição em linha ou “dinâmica”), tem causado bastante controvérsia por suas 

exigências, para os procedimentos de calibração, de similaridades relativas à vazão, pressão, 

temperatura, viscosidade e densidade do fluido em relação às condições existentes no local de 

instalação dos instrumentos. 

Estes requisitos, embora polêmicos pela quase totalidade dos atores envolvidos (apesar 

de uma certa similaridade com as recomendações do API), passaram a ser um objetivo 

perseguido pela equipe de projeto. A atividade de medição em si abre um campo de pesquisas 

muito interessante a nível nacional (vide casos do IPT, CTGás, etc.) e mesmo internacional. 
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Questões interessantes, ainda sem respostas conclusivas, são, por exemplo: qual o grau da 

degradação da incerteza de medição e no desempenho de medidores pelas alterações da 

pressão, temperatura, densidade, viscosidade, etc...? Qual o desempenho de um instrumento 

calibrado com água em vez do petróleo de alta viscosidade com que opera normalmente? 

Embora a OIML R-117 (regulamentação da Organização Internacional de Metrologia 

Legal da qual a resolução ANP/INMETRO se inspirou para o caso de medição de óleo) 

disponha que os medidores têm que ser testados para sua aprovação de modelo e verificações 

em condições de fluxo e fluido similares ao real, na prática, nenhum dos laboratórios 

nacionais e internacionais, apresentados nas Tabelas 1.1 e 1.2, respectivamente, demonstrou 

capacidade total efetiva em todas as cinco particularidades – vazão, densidade, viscosidade, 

pressão e temperatura. O NEL (Glasgow/ Escócia), por exemplo, um dos mais bem 

equipados, não controla a pressão, porém consegue utilizar vários tipos de óleo e alterar as 

outras quatro variáveis. Já o laboratório de TRAPIL (Gennevilliers/ França)  mais bem 

equipado em termos de oferta e variedade de hidrocarbonetos para teste além de grandes 

níveis de vazão alcançados. No entanto, a temperatura não é item controlável. 

Já no Brasil um dos melhores laboratórios de calibração de vazão  do IPT, mas o 

mesmo não trabalha com variação de BS&W e de viscosidade e nem com variação de 

temperatura. 

Laboratório País Organismo 
Acreditador 

Mensurando 
Min. 
vazão 
(m³/s)

Max. 
Vazão 
(m³/s) 

Melhor 
Capacidade 
de Medição

(%) 
KROHNE HOLANDA NKO Água 0,005 5 0,03 

WLD HOLANDA NKO Água 0,01 2 0,1 
SGS HOLANDA NKO Água  0,3 0,05 

Lanis & Gys DINAMARCA DANAK Água 2.10-6 0,003 0,2 

DANFOSS DINAMARCA DANAK 
Água 
Água 

1.10-5 

0,004
0,008 

0,3 
0,07 
0,1 

YOKOGAWA ALEMANHA DKD 
Água 
Água 

1.10-6

6.10-6
0,08 
0,3 

0,1 
0,5 

ABB REINO UN. NAMAS Água 
0,04 
0,04 

2 
0,6 

0,25 
0,2 

DANFOSS REINO UN. NAMAS 
Água 
Água 

5.10-4 

0,3 
0,2 
1,2 

0,1 
0,25 

NEL REINO UN. NAMAS 
Hidroc. 
Água 
Água 

4.10-5 

0,003
3.10-6

0,2 
1,6 

8.10-4

0,05 
0,1 
0,3 
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NMI HOLANDA NMI 
Hidroc. 
Água 

7.10-6 

1.10-4
0,07 
0,04 

0,02 
0,02 

TRAPIL FRANÇA BNM Hidroc. 0,003 0,56 0,031 

Tabela 1.1 - Características de Laboratórios Internacionais. 

Laboratório UF Organismo 
Acreditador 

Mensurando 
Min. 
vazão 
(m³/h) 

Max. 
Vazão 
(m³/h) 

Melhor 
Capacidade 
de Medição 

(%) 

METROVAL SP INMETRO Água 
0,00017 
0,0641 

0,0641 
0,1 

0,12 
0,13 

IPT SP INMETRO 
Água 
Água 

Hidroc.

0,02 
10 

0,09 

10 
250 
 90 

0,1 
0,2 
0,1 

CONAUT SP INMETRO 

Água 
Água 
Água 
Água 

0,5d 
99 

1200 
2000 

99 
1200 
2000 
3600 

0,15 
0,09 
0,15 
0,5 

APPLITECH SP INMETRO Água 0,18 72 2 

Tabela 1.2 - Características de Laboratórios Nacionais. 

Isto mostra que ainda existe um amplo campo para o desenvolvimento de pesquisas 

referentes a procedimentos de calibração e a aprovação de modelos relacionados com 

medição de petróleo. 

Com a existência deste laboratório será possível suprir algumas necessidades das 

empresas exploradoras de petróleo como também apoiar o desenvolvimento tecnológico das 

empresas na produção de medidores de vazão e BS&W, uma vez que suas instalações estão 

sendo adequadas para uma otimização da separação água e óleo, o que possibilitará um 

número maior de ensaios com uma mesma amostra de petróleo, e controle da variável 

temperatura (25°C até 60°C), o que tornará as condições dos ensaios mais semelhante às 

condições reais de operação. 
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2 DESCRIÇÃO DO LABORATÓRIO 

2.1 O LABORATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE MEDIÇÃO EM PETRÓLEO (LAMP) 

O objetivo do Laboratório é desenvolver um método normalizado para calibração de 

medidores de vazão e BS&W utilizados em campo. O método permite a simulação de 

diferentes condições de operação dos medidores em campo, ou seja, usar misturas de água e 

óleo em proporções e vazões variadas. Usando o método desenvolvido será possível medir a 

vazão e BS&W da simulação comparando com a medição apresentada pelo instrumento. 

O laboratório possui 6 tanques, são eles: óleo, água, misturador, resíduos, auditor 

(fundamental para a avaliação dos medidores de vazão e BS&W), além de um tanque tratador 

para separação água/óleo, que possibilita a reutilização da água e do óleo em futuros testes, 

evitando os descartes a cada teste. A Figura 2.1 mostra uma foto do laboratório. 

Figura 2.1 – Vista do laboratório 

Os materiais de fabricação dos tanques, exceto o tanque de resíduos, e tubulações são 

em aço carbono, sendo este tipo de material o mais utilizado, representando cerca de 90% na 

fabricação de tubulações industriais. Os tanques de água e óleo possuem volumes de 12,57 

m3, os tanques misturador e auditor possuem volumes de 7,85 m3 e 7,35 m3, respectivamente 
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e o tanque tratador volume de 10,37 m3.  A Figura 2.2 mostra a bacia de contenção onde estão 

dispostos os tanques.  

O processo permitirá testes de misturas com óleos com viscosidade de até 1000 cSt e 

vazões de 0,5 m3/h a 12 m3/h. 

Figura. 2.2 - Vista da bacia de contenção 

2.2 MÉTODO PROPOSTO 

O método consiste em, inicialmente, definir as proporções desejadas de água e óleo e 

misturá-los no tanque misturador por um período previamente calculado. Em seguida o 

líquido misturado é transferido através da tubulação que mede aproximadamente 15m, onde 

estão localizados os instrumentos a serem testados, como, por exemplo, medidores de vazão e 

BS&W. A mistura é levada ao tanque auditor, onde é possível medir os reais valores da vazão 

e do BS&W, através do medidor de nível radar da EMERSON. No final do processo o líquido 

é transferido ao tanque tratador onde, por decantação, os líquidos são separados e bombeados 

para os tanques de origem.  

Auditor 
Misturador 

Óleo 

Água Tratador 
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A medição do BS&W, feita no tanque auditor, é baseada na equação (3.10) e a vazão 

através da equação (3.11), apresentadas no Capítulo 3.  

De acordo com a equação (3.10) observa-se que o BS&W da mistura contida no 

tanque auditor é determinado a partir da medição da pressão hidrostática em um ponto 

próximo ao fundo do tanque, que é o nível zero do tanque, da medição do nível total da 

mistura no tanque através de um medidor de nível tipo radar, levando em consideração a 

correção de volume do líquido com a temperatura e os valores das densidades da água e do 

óleo, determinadas em laboratório. 

Para uma boa avaliação dos medidores, serão utilizados, no laboratório, medidores de 

pressão e nível com exatidão adequada à proposição e com programação de calibrações 

periódicas. As análises e a determinação das densidades do óleo e da água deverão ser 

efetuadas em laboratórios da UFRN e serão corrigidas para a temperatura de operação. 

O processo de avaliação dos medidores será totalmente automatizado. Recebendo 

basicamente como entradas, os valores de vazão e BS&W de teste, gerando como saídas a 

vazão e o BS&W “reais” medidos pelos instrumentos em testes. Assim, será possível 

comparar estatisticamente os resultados indicados pelos medidores avaliados com os 

resultados finais do teste. 

Para melhorar a exatidão desses processos, o laboratório utilizar-se-á de um sistema 

automático com tecnologia industrial avançada, constituído por quatro tecnologias de 

barramento de campo utilizadas na indústria (Foundation Fieldbus, Modbus RTU, Ethernet e 

ponto-a-ponto).  

O controle é parcialmente distribuído, ou seja, o controle está nos instrumentos, 

conforme tecnologia Foundation Fieldbus, controlando vazão, mistura e análise do BS&W; e 

a outra parte, é centralizado, chamado de sistema de segurança, responsável pela indicação de 

nível alto/baixo, abertura e fechamento de válvulas e acionamento de bombas.  

A grande maioria dos dispositivos de campo e o controlador que estão sendo utilizados 

neste processo utilizam tecnologia Foundation Fieldbus. As bombas, cuja função é realizar a 

transferência de fluidos, são acionadas por inversores de freqüência, estes por sua vez se 

comunicam com o co-processador, localizado no controlador, utilizando o protocolo de 

comunicação Modbus RTU. Através do protocolo OPC, informações de controle e supervisão 
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são disponibilizadas em um microcomputador. Este protocolo possibilita que dados sejam 

adquiridos e registrados no controlador via PC. Já a comunicação ponto-a-ponto é utilizada 

para informar quando as chaves de nível, localizadas nos tanques, forem acionadas.  

A Figura 2.3 mostra os tipos de redes implantadas e suas ligações com os 

instrumentos. 

Figura 2.3 - Ligação entre a rede e os instrumentos

2.3 BARRAMENTOS DE COMUNICAÇÃO 

Os barramentos de campo, também chamados de fieldbus, são utilizados em 

automação e controle de processos industriais. Os dados coletados neste nível são fornecidos 

à rede de controle, possibilitando assim o controle em tempo real, bem como planejamento de 

ações de segurança. Pode-se distinguir entre fieldbus proprietário e aberto. 

Fieldbus proprietário é aquele cuja tecnologia é propriedade de uma companhia 

específica, onde não se pode fazer alterações sem a autorização desta companhia. Já com 

fieldbus aberto, o acesso à especificação é completo e disponível a um preço acessível a 

qualquer usuário. Em outras palavras: pode-se usá-la ou desenvolver produtos que a usam 

com baixo custo.  
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O sistema fieldbus aberto permite inter-conectividade entre produtos de diferentes 

fabricantes, inter-operabilidade entre estes dispositivos e permite ainda que os mesmos 

possam ser trocados por instrumentos de diferentes fabricantes de acordo com as 

necessidades. A IEC (International Electrotechnical Commission) aceita os seguintes padrões: 

Fieldbus Foundation, ControlNet, Profibus, P-NET, HSE, SwiftNet, WorldFIP e Interbus. 

A utilização da tecnologia fieldbus permite a redução do sistema de controle em 

termos de hardware, pois muitos dispositivos podem ser interconectados por um simples par 

de cabos.  

Figura 2.4 - Redes Convencionais x Fieldbus 

Muitos dispositivos utilizados em aplicações industriais utilizam os padrões EIA RS-

232, RS-422 ou RS-485 entre os computadores. 

O padrão de comunicação bidirecional mais utilizado em aplicações industriais  RS-

485, este possui transmissão balanceada e suporta conexões multi-ponto (multidrop), o que 

permite a criação de redes com até 32 nós e transmissão à distância de até 1200m. Este padrão 

requer apenas 2 fios para a transmissão e recepção dos dados e possui alta imunidade a ruído. 

2.3.1 Foundation Fieldbus 

O Foundation Fieldbus é um sistema de comunicação totalmente digital, em série e 

bidirecional que conecta equipamentos “fieldbus” tais como sensores, atuadores e 

controladores. Ao contrário dos protocolos de rede proprietários, o Foundation Fieldbus não 

pertence a nenhuma empresa ou é regulado por um único organismo ou nação. 
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A tecnologia é controlada pela Fieldbus Foundation uma organização não lucrativa 

que consiste em mais de 100 dos principais fornecedores e usuários de controle e 

instrumentação do mundo. 

Com as facilidades da comunicação digital, a quantidade de informações disponíveis é 

muito maior do que a dos sistemas de automação tradicionais, onde a quantidade de 

informações disponíveis não vai além das variáveis de controle.  Múltiplas variáveis de cada 

dispositivo podem ser trazidas ao sistema de controle da planta para arquivo, análise de 

tendência, estudos de otimização de processo e geração de relatórios. 

2.3.2 Modbus RTU 

O protocolo Modbus é uma estrutura de comunicação desenvolvida pela empresa 

Modicon em 1979, com o objetivo de estabelecer uma comunicação mestre-escravo/cliente-

servidor entre dispositivos inteligentes. Hoje é um padrão de fato, verdadeiramente aberto, 

sendo um dos protocolos de rede mais largamente usado no ambiente industrial.  

Na comunicação entre os dispositivos somente um dispositivo (mestre) pode iniciar as 

transações (chamadas de procedimento), já os demais (escravos) respondem fornecendo os 

dados requisitados pelo mestre, ou analisando sua solicitação. Um escravo é todo dispositivo 

periférico (transdutor de I/O, válvula, inversor, etc.) que processa as informações e responde 

ao mestre.  Os mestres podem dirigir-se a escravos individuais, ou podem iniciar uma 

mensagem de transmissão a todos os escravos.   

Os dispositivos que suportam este protocolo normalmente possuem funções de 

monitoramento, configuração e o módulo de controle I/O. 

O modo de transmissão define o índice dos bits que formam a mensagem, transmitidos 

ao longo da rede, além de como os dados devem ser empacotados e decodificados. Existem 

dois modos de transmissão padrões, o ASCII e o RTU. Eles normalmente são selecionados 

em conjunto com outros parâmetros de comunicação (tais como taxa de transmissão, 

paridade, stop bits, etc.) como parte da configuração do dispositivo. 
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No modo RTU (Remote Terminal Unit) cada byte da mensagem contém dois 

caracteres hexadecimais (cada caractere representado por quatro bits) e a mensagem é 

transmitida de maneira contínua. 

2.3.3 Ponto-a-Ponto 

A comunicação ponto-a-ponto é uma tecnologia utilizada na alimentação, controle e 

supervisão dos dispositivos de campo. É largamente utilizada em aplicações que necessitam 

de alarmes para efetuar o controle dos níveis dos reservatórios, dentre outras aplicações. O 

mecanismo que controla esses alarmes é bastante simples, consistindo num sinal de tensão 

constante que possui nível baixo (0 V) e nível alto (24 V). 

2.4 EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO 

Os equipamentos utilizados numa rede fieldbus necessitam de cuidados à parte. 

Aspectos como área classificada, nível de interferência, protocolos de comunicação 

suportados, entre outros, devem ser considerados para um bom desempenho da rede. 

2.4.1 Fieldbus Universal Bridge 

Com funções semelhantes às de um CLP, possui um componente de hardware capaz 

de desempenhar funções como gerência, monitoramento e controle de uma planta industrial. 

Por poder executar a maioria das funções exigidas pelo sistema de controle, o número de 

componentes adicionais é reduzido de forma considerável. 

O Fieldbus Universal Bridge é um elemento chave na arquitetura distribuída dos 

sistemas de controle de campo. Este combina poderosas características de comunicação com 

acesso direto de E/S e controle avançado para aplicações contínuas e discretas. Com seu 

conceito modular, ele pode ser colocado dentro de painéis na sala de controle ou em caixas 

seladas no campo. Ele prevê ainda serviços de comunicação para controle, supervisão usando 
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OPC, configuração e manutenção usando OLE. Toda a configuração e manutenção podem ser 

feitas através deste, com alta eficiência e interoperabilidade. 

2.4.2 Conversores 

Os conversores têm a função de interfacear transmissores analógicos com uma rede 

Foundation Fieldbus e vice-versa. O primeiro, recebe sinais de corrente tipicamente de 4-20 

mA ou 0-20 mA e os torna disponíveis para um sistema Foundation Fieldbus, já o segundo 

faz o contrário. A tecnologia digital utilizada permite um fácil interfaceamento entre o campo 

e a sala de controle, além de fornecer vários tipos de funções de transferência e várias 

características interessantes que reduzem consideravelmente os custos de instalação, operação 

e manutenção. 

2.4.3 OLE for Process Control (OPC) 

O padrão OPC estabelece as regras para que sejam desenvolvidos sistemas com 

interfaces padrões para comunicação dos dispositivos de campo (controladores, sensores, etc) 

com sistemas de monitoração, supervisão e gerenciamento (SCADA, MES, ERP, etc). 

A tecnologia OLE (Object Linking and Embedding) foi desenvolvida pela Microsoft 

em meados de 1990, para suprir a necessidade de se integrar diferentes aplicações dentro da 

plataforma Windows, de forma a solucionar os problemas de desempenho e confiabilidade do 

até então utilizado padrão DDE (Dynamic Data Exchange). 

2.4.4 Configuradores do Sistema 

O configurador do sistema é um software especialmente desenvolvido para configurar, 

supervisionar e operar os produtos da linha Foundation Fieldbus via OPC, através de um 

computador pessoal com uma interface Foundation Fieldbus. Com uma interface homem-

máquina (IHM) amigável, o mesmo possibilita uma interação produtiva e eficiente com o 

usuário, sem a necessidade de conhecimentos prévios do software. Devido a sua grande 

flexibilidade e facilidade de operação, o mesmo possui a mesma funcionalidade de um 

terminal portátil. Utilizando um computador, o usuário poderá armazenar dados, ler os dados 
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do disco rígido e visualizar os dados na tela do computador ou em papel impresso. Com 

relação à manutenção do sistema, o configurador comunica-se com todos os instrumentos de 

campo e acessa informações sobre o fabricante do instrumento, os materiais de construção, as 

escalas, etc. Permite também a calibração do transdutor e ajuste do controlador. Os relatórios 

de diagnóstico on-line, de alarme e dos eventos são ferramentas poderosas para a 

confiabilidade da planta. Relatórios completos de manutenção são emitidos de acordo com a 

configuração do usuário. 

2.5 SISTEMA SUPERVISÓRIO 

Com a evolução dos equipamentos industriais e o crescente uso dos sistemas de 

automação, as tarefas de monitorar, controlar e gerenciar se tornaram mais complexas. 

Diferentes arquiteturas de sistemas computacionais tem sido desenvolvidas e propostas para 

esses fins, as mais difundidas são: PCS (Process Control Systems); SCADA (Supervisory 

Control And Data Aquisition) e DCS (Distributed Control Sistems). A Figura 2.5 ilustra o 

sistema supervisório a ser utilizado no processo de avaliação de medidores. 

Figura 2.5 - Sistema Supervisório 
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2.5.1 Supervisory Control and Data Acquisition  

Os sistemas de supervisão, ou simplesmente SCADA, permitem que sejam 

monitoradas e rastreadas informações do processo produtivo. Tais informações são primeiro 

coletadas através de equipamentos de aquisição de dados, seguido da manipulação e análise 

destes dados e depois apresentação ao usuário. Estas informações podem ser visualizadas por 

intermédio de quadros sinóticos, com indicações instantâneas das variáveis do processo 

(temperatura, pressão, vazão, nível, etc), e armazenadas em bases de dados relacionadas ao 

processo do cliente. As análises dos dados podem ser feitas dentro do supervisório através de 

tabelas e gráficos de tendência.  

O sistema supervisório do LAMP foi desenvolvido utilizando o software Elipse 

SCADA.  
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3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

3.1 DETERMINAÇÃO DO BS&W 

A composição do petróleo extraído dos poços não  óleo “puro” devido ao tipo de 

extração ou ao tipo do sedimento. O inventário de um poço depende da composição da 

mistura que é extraída e enviada aos tanques de armazenamento ou distribuição. Assim a 

medição da vazão dos poços e a caracterização da mistura são muito importantes para a 

engenharia de produção de petróleo. 

Sob este aspecto é muito importante conhecer o BS&W. 

vazão de (água sedimentos)

vazão de (óleo água sedimentos)
BSW

+=
+ +

 (3.1) 

Na caracterização de um poço existem diversos indicadores ou para determinar as 

propriedades do poço ou para determinar o estágio da vida produtiva do reservatório, que são 

utilizados pela engenharia de produção de petróleo.  

Os mais comuns são: RGO – Razão Gás-Óleo; RAO – Razão Água-Óleo e o BS&W – 

Basic Sediments and Water.  

Em campos petrolíferos em que a mistura não contém sedimentos em quantidade 

significativa o BS&W é considerado a razão entre vazão de água e a vazão da mistura água e 

óleo, também denominada vazão bruta. Neste caso a equação (3.1) passa a ser escrita como:  

volume de água
BSW

volume de água volume de óleo
=

+
 (3.2) 

A vazão de óleo Qo nestes casos é determinada a partir da vazão bruta Qb e do BS&W, 

pela seguinte equação:  

( )1o bQ Q BSW= −  (3.3) 

A determinação dos volumes pode ser visualizada a partir do esquema a seguir: 
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Figura 3.1. - Tanque Auditor - Informações necessárias para determinação do BS&W

Nomenclatura 
V � volume total de fluido 
Va � volume de água livre 
Vo � volume de óleo 
ρa � massa específica da água 
ρo � massa específica do óleo 
gL � aceleração local da gravidade 
h � altura total da coluna de fluidos 
ha � altura da coluna de água 
ho � altura da coluna de óleo 

Da Figura 3.1 obtém-se que a pressão na base do reservatório é dada por: 

h a L a o L oP g h g hρ ρ= +  (3.4) 

Como h = ha + ho a equação (3.4) pode ser rearranjada para: 

h a L a o L o L aP g h g h g hρ ρ ρ= + −  (3.5) 

Esta equação pode ser transformada para a grandeza de interesse ha em:  

( )
h o L

a
L a o

P g h
h

g

ρ
ρ ρ

−=
−

 (3.6) 

A equação (3.2) também pode ser escrita na forma: 

P
re

s
s ã

o
 h

id
ro

s
t á

tic
a
 (P

h )h

ho

ÁGUA

 ÓLEO

ha

ρo ρa 

0
∗

* Zero referência
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( )
a

o a

V
BSW

V V
=

+
 (3.7) 

ou 

  a

o a

h
BSW

h h
=

+
 (*)(3.8) 

(*) Admitindo-se que o reservatório tenha secção transversal constante. 

Substituindo a equação (3.6) na equação (3.8) tem-se: 

( )
h o L

L a o

P g h

g
BSW

h

ρ
ρ ρ

−
−

=  (3.9) 

Rearranjando obtém-se: 

( )
( )h o L

L a o

P g h
BSW

g h

ρ
ρ ρ

−=
−

 (3.10) 

Onde: 
Ph � pressão hidrostática  [Pa] 
ρo � massa específica do óleo [kg/m3] 
ρa � massa específica da água[kg/m3] 
gL � aceleração da gravidade [m/s2] 
h � altura da coluna líquida [m] 

3.2 DETERMINAÇÃO DA VAZÃO 

Também da Figura 3.1, obtém-se que a vazão bruta que é dada por: 

b

h
Q

t

α β× +=  (3.11)

Onde: 
t � tempo de operação da bomba da linha de testes [s] 
h � altura da coluna líquida [m]. 
α e β � coeficientes obtidos a partir da curva de linearização do arqueamento do tanque 
auditor. Conforme apresentado na Figura 3.2. 
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Curva do Arqueamento

y = 11,192x - 7,3558
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Figura 3.2 – Curva de Linearização do Arqueamento 

3.3 AVALIAÇÃO DA INCERTEZA NA MEDIÇÃO DO BS&W 

A incerteza total de uma medição é resultado da combinação das incertezas geradas 

pelos diversos componentes do processo de medição, cada uma delas expressa em termos de 

um desvio padrão. Através da combinação apropriada das variâncias, calcula-se a incerteza 

padronizada combinada. Estabelecido um grau de confiança, determina-se a incerteza 

expandida, através do fator de abrangência. 

Para o cálculo da incerteza na determinação do BS&W serão consideradas as seguintes 

fontes de erros ou fontes de incertezas: 

• Incerteza do sensor de pressão hidrostática; 
• Repetitividade da pressão hidrostática; 
• Resolução do sensor de pressão; 
• Incerteza do sensor de altura; 
• Repetitividade da altura da coluna líquida; 
• Resolução do sensor de altura; 
• Incerteza do densímetro - óleo; 
• Incerteza da densidade do óleo (repetitividade); 
• Incerteza da densidade do óleo x temperatura; 
• Resolução do densímetro – óleo; 
• Incerteza do densímetro - água; 
• Incerteza da densidade da água (repetitividade); 
• Incerteza da densidade da água x temperatura; 
• Resolução do densímetro – água; 
• Presença de sedimentos; 
• Incerteza do valor da aceleração da gravidade local; 
• Reprodutibilidade 
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Estas fontes de incerteza podem ser ilustradas através do diagrama de Kaoru Ishikawa 

(Figura 3.3), no qual estão correlacionadas as contribuições para a incerteza final na 

determinação do BS&W. 

Figura 3.3 - Diagrama de Ishikawa (Correlação Causa - Efeito) 

3.3.1 Incerteza (de medição) 

Parâmetro, associado ao resultado de uma medição, que caracteriza a dispersão dos 

valores que podem ser razoavelmente atribuídos ao mensurando. [3] 

3.3.2 Incerteza padronizada (u) 

 Incerteza do resultado de uma medição expressa como um desvio padrão. 

 a) Avaliação do Tipo A: método de avaliação da incerteza pela análise estatística de 

séries de observações.  

 b) Avaliação do Tipo B: método de avaliação da incerteza por outros meios que não a 

análise estatística de séries de observações.  
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3.3.3 Incerteza padronizada combinada (uC) 

Incerteza padronizada do resultado de uma medição, quando esse resultado é obtido 

por meio dos valores de várias outras grandezas, sendo igual à raiz quadrada positiva de uma 

soma de termos, que constituem as variâncias ou covariâncias destas outras grandezas, 

ponderadas de acordo com quanto o resultado da medição varia com mudanças nestas 

grandezas. 

3.3.4 Incerteza expandida (Uexp) 

Grandeza que define um intervalo em torno do resultado de uma medição com o qual 

se espera abranger uma grande fração da distribuição dos valores que possam ser 

razoavelmente atribuídos ao mensurando.  

3.3.5 Fator de abrangência (k) 

Fator numérico utilizado como um multiplicador da incerteza padronizada combinada 

de modo a obter uma incerteza expandida.  

3.3.6 Coeficiente de sensibilidade 

 Descreve como a grandeza de interesse, f(x), varia com alterações nos valores das 

grandezas de influência. Freqüentemente, os coeficientes de sensibilidade dos fatores de 

entrada são expressos por derivadas parciais da função com relação as grandezas de entrada.  

x

xf
c

∂
∂= )(

 (3.12) 

3.4 PROCEDIMENTO PARA AVALIAÇÃO DA INCERTEZA RELACIONADA À 
CALIBRAÇÃO DE MEDIDORES DE BS&W. 
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Incerteza do BS&W determinado no tanque auditor. 

O cálculo da incerteza de medição do LAMP é realizado automaticamente pela 

planilha em EXCEL durante a medição realizada. A expressão matemática considerada para o 

cálculo que relaciona o valor estimado do BS&W e as grandezas de entrada das quais ele 

depende é a seguinte: 

( )oal

loh

hg

hgP
BSW

ρρ
ρ

−
−

=
 (3.13) 

Existem fontes potenciais que influenciam na incerteza final do resultado, para esses 

cálculos são realizadas as seguintes etapas: 

3.4.1  Incerteza da pressão hidrostática (Ph ���� pressão hidrostática  [Pa]) 

3.4.1.1 Avaliação da incerteza da medição da pressão (Repetitividade da pressão hidrostática 
- incerteza padronizada do tipo A). 

Ph → Distribuição Normal 

Nota: Para as estimativas de entrada obtidas através de uma série de observações a 

incerteza para uma distribuição normal é caracterizada pelas medidas da média aritmética e 

desvio padrão experimental. 

( )∑
=

−⋅
−

=
n

i
hhihi PP

n
Ps

1

2

1

1
)(

 (3.14) 

n

s
PsPu hh == )()(1

 (3.15) 

Onde: 

hP : média das indicações da pressão hidrostática; 

hiP  : i-ésima indicação da pressão hidrostática; 
n    : número de medições; 

          : desvio padrão em função de hiP

)( hPs : desvio padrão experimental da média das indicações; 
)(1 hPu : incerteza padronizada 

Grau de liberdade: v = n – 1 

)( hiPs
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Como estimativa foi adotado um desvio padrão de 200 Pa para cinco medições. 

Acarretando uma incerteza padronizada de 89,44 Pa. 

3.4.1.2 Avaliação da incerteza do sensor de pressão (Certificado de calibração do sensor de 
pressão - incerteza padronizada do tipo B) e obter o grau de liberdade através da 
tabela 3.1. 

Ph → Distribuição Normal  

( )2 k

U
Pu hP

h =
 (3.16) 

Onde: 

hPU
 é a incerteza expandida contida no certificado de calibração do transmissor de pressão; 

k    fator de abrangência.  

k 13,97 4,53 3,31 2,87 2,65 2,52 2,43 2,37 2,28 2,13 2,05 2,00
veff 1 2 3 4 5 6 7 8 10 20 50 ∞

Tabela 3.1 – Graus de liberdade veff e seus respectivos fatores de abrangência 

Esta tabela é baseada na distribuição-t (Student) avaliada para uma probabilidade de 

abrangência de 95,45%. 

Como o instrumento medidor de pressão não foi calibrado, foram utilizadas as 

especificações do próprio fabricante, conforme Anexo II, para o cálculo da incerteza 

padronizada. 

Onde a Exatidão do mesmo para V.m menor 0,1 URL é: 

0,0375 1 0,1 %
.

URL
Exatidão

V m

⎡ ⎤⎛ ⎞= ± ⋅ + ⋅⎜ ⎟⎢ ⎥
⎝ ⎠⎣ ⎦

 (3.17) 

Onde: 

URL é o limite superior da faixa, (2500KPa); 
V.m  é o valor medido (p/ o ensaio foi estimado com 4500 Pa) 

Obtendo uma exatidão de ±0,2%. 
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Como somente os limites superior e inferior (α+ e α-) foram obtidos, uma distribuição 

de probabilidade com densidade de probabilidade constante entre esses limites (distribuição 

de probabilidade retangular) deve ser suposta para a possível variabilidade da grandeza de 

entrada. E para a incerteza padronizada tem-se: 

( ) )(
12

1 22
2 −+ −⋅= ααhPu  (3.18) 

 Que para o exemplo, com V.m = 45000 Pa, temos uma amplitude de 180 Pa. 

Acarretando uma incerteza padronizada de 51,96 Pa. 

3.4.1.3 Avaliação da incerteza do sensor de pressão (Resolução do sensor de pressão - 
incerteza padronizada do tipo B) 

Se analógico, assume-se uma distribuição de probabilidade triangular: 

3

  /
( )

6
h

Divisão de Escala CR
u P =  (3.19) 

Nota: (coeficiente de redução → CR = 2) 

Se digital, assume-se uma distribuição de probabilidade retangular: 

3

Re
( )

12
h

solução
u P =  (3.20) 

Graus de liberdade: ∞=v

Como o mesmo é digital e sua resolução é de 0,0001 Pa, conforme Anexo II, logo sua 

incerteza padronizada é de 2,88x10-5 Pa. 

3.4.1.4  Avaliação da incerteza do sensor de pressão (Curva de calibração do sensor de 
pressão - incerteza padronizada do tipo B) 

Ph → Distribuição Normal 

Baseado no método dos mínimos quadrados, os parâmetros a e b, que são 

respectivamente o intercepto e a inclinação da curva de calibração, devem ser determinados. 

ref ip a b p= + ⋅  (3.21) 

Para análise da incerteza do ajuste realizar os seguintes cálculos: 



39

2 2
2 i
a

s p
s

D

⋅
= ∑  (3.22) 

2
2
b

s
s n

D
= ⋅  (3.23) 

( , ) 2

i
a b

i

p
r

n p
= −

⋅
∑
∑

 (3.24) 

2
2

ˆ( )

2
ref refp p

s
n

−
=

−
∑  (3.25) 

( )22
i iD n p p= ⋅ −∑ ∑  (3.26) 

2
a au s=  (3.27) 

2
b bu s=  (3.28) 

OBS1: o valor de n utilizado nos cálculos da incerteza da curva de calibração do 

manômetro padrão corresponde ao número de pontos usados para realização do ajuste da 

curva de calibração. 

Incerteza de qualquer valor interpolado na curva de calibração: 

2 2 2
,

1 1 1

2
N N N

y i xi i j xi xj xi xj
i i j

u c u c c u u r
= = =

= ⋅ −∑ ∑∑  (3.29) 

No caso da reta as variáveis são α e b deste modo então:  

1=
∂
∂=
a

y
cia

 (3.30)  

iib p
b

y
c =

∂
∂=

 (3.31) 

Temos então: 

babaibiah ruupupuPu ,
2222

4 121)( ⋅⋅⋅−+=
 (3.32) 

Graus de liberdade: v = n - 2 

OBS2: Como o medidor ainda não foi calibrado, não foi feita esta avaliação no 

exemplo, mas poderá e deverá ser feita futuramente.

3.4.1.5 Determinar o coeficiente de sensibilidade para pressão, conforme fórmula abaixo: 
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h
Ph P

BSW
c

∂
∂=

( )
h o L

L a o

h h

P g h

g hBSW

P P

ρ
ρ ρ

⎡ ⎤−∂ ⎢ ⎥−∂ ⎣ ⎦⇒ =
∂ ∂

Discretizando tem-se: 

( )oaLh hgP

BSW

ρρ −
=

∆
∆ 1

( )
( )1 L a o

h
L a o h o L

g hBSW
P

BSW g h P g h

ρ ρ
ρ ρ ρ

−∆ = × × ∆
− −

hgP

P

BSW

BSW

Loh

h

Ph
ρ−

∆=∆ ⇒

( )oaL
Ph hg

c
ρρ −

= 1

  (3.33) 

3.4.2 Incerteza da altura da coluna líquida (h ���� altura da coluna líquida [m]) 

3.4.2.1 Avaliação da incerteza da altura da coluna líquida (Repetitividade da altura da 
coluna líquida - incerteza padronizada do tipo A ).

h → Distribuição Normal 

n

s
hshu == )()(1

 (3.34) 

Onde: 

h  : média das leituras altura da coluna líquida; 
n  : número de medições; 

)(hs : desvio padrão experimental da média das leituras;
)(hu : incerteza padronizada 

Grau de liberdade: v = n – 1 

( ) LLoh

h

g g

g

hgP

P

BSW

BSW ∆×
−
−=∆
ρ
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Como estimativa foi adotado um desvio padrão de 0,01m e com cinco medições. 

Ocasionando em uma incerteza padronizada de 4,44x10-3 m. 

3.4.2.2 Avaliação da incerteza do sensor de altura (Certificado de calibração do sensor de 
altura - incerteza padronizada do tipo B) e obter o grau de liberdade através da tabela 
3.1 

h → Distribuição Normal 

( )2 k

U
hu h=

 (3.35) 

Onde: 

hU : incerteza expandida contida no certificado de calibração do sensor de altura; 
k    : fator de abrangência. 

Como o instrumento medidor de nível não foi calibrado, foram utilizadas as 

especificações do próprio fabricante, conforme Anexo II, para o cálculo da incerteza 

padronizada. 

Onde a exatidão do mesmo é 0,001m. 

Como somente os limites superior e inferior (α+ e α-) foram obtidos, uma distribuição 

de probabilidade com densidade de probabilidade constante entre esses limites (distribuição 

de probabilidade retangular) deve ser suposta para a possível variabilidade da grandeza de 

entrada. E para a incerteza padronizada tem-se: 

( ) )(
12

1 22
2 −+ −⋅= ααhPu  (3.36) 

 Que para o exemplo, com V.m = 5 m e uma amplitude de 0,002 m,  ocasiona uma 

incerteza padronizada de 5,77x10-4 m. 

3.4.2.3 Avaliação da incerteza do sensor de altura (Resolução do sensor de altura - incerteza 
padronizada do tipo B) 

Se analógico, assume-se uma distribuição de probabilidade triangular: 
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  3

  /
( )

6

Divisão de Escala CR
u h =  (3.37) 

Nota: (coeficiente de redução → CR = 2)  

Se digital, assume-se uma distribuição de probabilidade retangular: 

3

Re
( )

12

solução
u h =  (3.38) 

Graus de liberdade: ∞=v

Como o mesmo é digital e sua resolução é de 0,001m, conforme Anexo II, logo sua 

incerteza padronizada é de 2,886x10-4 m. 

3.4.2.4 Avaliação da incerteza do sensor de altura conforme descrito no item (Curva de 
calibração do sensor de altura - incerteza padronizada do tipo B) 

babaibia ruuhuhuhu ,
2222

4 121)( ⋅⋅⋅−+=
 (3.39) 

OBS: Como o medidor ainda não foi calibrado, não foi feita esta avaliação no 

exemplo, mas poderá e deverá ser feita futuramente.

3.4.2.5 Determinar o coeficiente de sensibilidade para altura, conforme fórmula abaixo: 

h
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 (3.40)

3.4.3 Incerteza da massa específica do óleo 

3.4.3.1 Avaliação da incerteza da massa específica do óleo (certificado correspondente à 
análise do óleo utilizado para o teste - incerteza padronizada do tipo B) e obter o 
grau de liberdade através da tabela 3.1. 

ρo → Distribuição Normal  

( )1 k

U
u o

o
ρρ =

 (3.41) 

Onde: 

oU ρ  é a incerteza expandida contida no certificado correspondente à análise do óleo utilizado 
para o teste; 
k   é o fator de abrangência. 

Esta avaliação pode ser feita quando as amostras de óleo forem enviadas para um 

laboratório de ensaio. 

Como inicialmente está prevista a análise físico-química do óleo no Laboratório de 

Engenharia Mecânica da UFRN e como o mesmo não irá fornecer um certificado com a sua 

incerteza expandida e nem o seu fator de abrangência. Logo sua avaliação é feita através das 

características de seu densímetro, que possui uma exatidão de 0,001g/cm³ (1kg/cm³), ver 

características Anexo II. 

Como somente os limites superior e inferior (α+ e α-) foram obtidos, uma distribuição 

de probabilidade com densidade de probabilidade constante entre esses limites (distribuição 

de probabilidade retangular) deve ser suposta para a possível variabilidade da grandeza de 

entrada. E para a incerteza padronizada tem-se: 
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( ) )(
12

1 22
2 −+ −⋅= ααρ ou  (3.42) 

 Que para o exemplo, com valor médio das cinco amostras foi de 841,6 kg/m³, temos 

uma amplitude de 2 kg/m³. Acarretando uma incerteza padronizada de 0,577 kg/m³. 

3.4.3.2 Avaliação da incerteza do densímetro (Resolução do sensor de densidade - incerteza 
padronizada do tipo B) 

Se analógico, assume-se uma distribuição de probabilidade triangular: 

( )
6

/
2

CREscaladeDivisão
u o =ρ  (3.43) 

Nota: (coeficiente de redução → CR = 2)  

Se digital, assume-se uma distribuição de probabilidade retangular: 

( )
12

Re
2

solução
u o =ρ  (3.44) 

Graus de liberdade: ∞=v

Como o mesmo é digital e sua resolução é de 0,1 kg/m³, conforme Anexo II, logo sua 

incerteza padronizada é de 2,88x10-2 kg/m³. 

3.4.3.3 Avaliação da incerteza da densidade do óleo (Repetitividade da densidade do óleo - 
incerteza padronizada do tipo A ). 

ρo → Distribuição Normal 

n

s
hsu o == )()(3 ρ  (3.45) 

Onde: 

oρ  é a média das densidades do óleo; 
n   é o número de análises (amostras); 

)( os ρ  é o desvio padrão experimental da média das leituras; 

)( ou ρ é a incerteza padronizada 
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Grau de liberdade: v = n – 1 

Na simulação obteve-se um desvio padrão de 2,77 kg/m³ para cinco amostras de óleo. 

Acarretando uma incerteza padronizada de 1,24 kg/m³. 

3.4.3.4 Avaliação da incerteza da determinação da temperatura sobre a densidade do óleo 
(Incerteza da densidade do óleo x temperatura - incerteza padronizada do tipo B). 

3

)(

)(

)()(

4

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛

∆
−

=
T

u

menoromaioro

o

ρρ

ρ  (3.46) 

Onde: 

)(maioroρ é a maior densidade do óleo para uma temperatura de –3°C; 

)(menoroρ é a menor densidade da água para uma temperatura de +3°C; 

T∆      é a diferença de temperatura; 
)( ou ρ   é a incerteza padronizada 

Esta avaliação é feita para quantificar a incerteza da determinação da densidade para 

uma variação de temperatura de ±3°C (valor estimado). As amostras de óleo são enviadas 

para um laboratório de ensaio, como inicialmente está prevista a análise físico-química do 

óleo no Laboratório de Engenharia Mecânica da UFRN, cujo mesmo fornece a densidade para 

uma temperatura padrão de 20°C. Na planilha de incerteza a densidade do óleo é corrigida 

para a temperatura de operação. Esta correção é executada conforme Boletim Técnico 

PETROBRAS – “CORREÇÃO DE DENSIDADE E VOLUME TABELAS API 2540 E 

ASTM D-1250”. Que para o exemplo, com valor médio das cinco amostras foi de 841,6 

kg/m³, para 15°C. A temperatura de operação adotada foi de 35,3°C, logo temos que 

determinar as densidades para uma variação de ±3°C, isto é 38,3°C  e 32,3°C. Para a correção 

tem-se: 

Cocorrigidao VCF °⋅= 15)( ρρ  (3.47) 

Onde: 

)(corrigidaoρ é a densidade corrigida;   

Co °15ρ é a densidade para uma temperatura padrão de 15°C; 

VCF  é o fator de correção volumétrico 

e  
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)88,01( ααα ⋅+∆⋅+⋅∆−= tteVCF  (3.48) 
Onde: 

α  : coeficiente de expansão próprio; 
T∆ : variação de temperatura (T-15°C) 

e 

( )2
15

1510

Co

CoKK

°

°⋅+=
ρ

ρα  (3.49) 

Onde:  

0K : constante para o grupo do petróleo e igual a 613,9723; 

1K  : constante para o grupo do petróleo e igual a zero. 

Através da equação (3.49) encontra-se o coeficiente de expansão próprio de 8,67.10-6 , 

encontrado o coeficiente, encontra-se o VCF da equação (3.48), VCF =  0,999824. 

Com o VCF encontrado é feita a correção da densidade para a temperatura de 

operação (35,3°C). 

33
)( /6,841/7,841999824,0 mkgmkgcorrigidao =⋅=ρ

O valor estimado da densidade já vai corrigido para a estimativa da densidade na 

planilha de Incerteza. 

Também com o mesmo procedimento é encontrado a densidade para (38,3°C e para 

35,3°C) que são respectivamente 841,53 kg/m³ e 841,57 kg/m³. 

Logo a incerteza padronizada é de 4,21x10-3 kg/m³/°C 

3.4.3.5 Determinar o coeficiente de sensibilidade conforme fórmula abaixo: 

o
o

BSW
c

ρρ ∂
∂=

⇒
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Discretizando tem-se: 
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 (3.50) 

3.4.4 Incerteza da massa específica da água 

3.4.4.1 Avaliação da incerteza da massa específica da água (Certificado correspondente à 
análise da água utilizada para o teste - incerteza padronizada do tipo B) e obter o 
grau de liberdade através da tabela 3.1. 

ρa → Distribuição Normal 

( )1 k

U
u a

a
ρρ =

 (3.51) 

Onde: 

aU ρ : incerteza expandida contida no certificado correspondente à análise da água utilizada 
para o teste; 
k   : fator de abrangência. 

Esta avaliação pode ser feita quando as amostras de água forem enviadas para um 

laboratório de ensaio. 
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Como inicialmente está prevista a análise físico-química do óleo no Laboratório de 

Engenharia Mecânica da UFRN e como o mesmo não irá fornecer um certificado com a sua 

incerteza expandida e nem o seu fator de abrangência. Logo sua avaliação é feita através das 

características de seu densímetro, que possui uma exatidão de 0,001g/cm³ (1kg/cm³), ver 

características Anexo II. 

Como somente os limites superior e inferior (α+ e α-) foram obtidos, uma distribuição 

de probabilidade com densidade de probabilidade constante entre esses limites (distribuição 

de probabilidade retangular) deve ser suposta para a possível variabilidade da grandeza de 

entrada. E para a incerteza padronizada tem-se: 

( ) )(
12

1 22
2 −+ −⋅= ααρau  (3.52) 

Que para o exemplo, com valor médio das cinco amostras, já corrigidas para a 

temperatura de operação, foi de 979,3 kg/m³, temos uma amplitude de 2 kg/m³. Acarretando 

uma incerteza padronizada de 0,57 kg/m³. 

3.4.4.2 Avaliação da incerteza do densímetro (Resolução do sensor de densidade - incerteza 
padronizada do tipo B) 

Se analógico, assume-se uma distribuição de probabilidade triangular: 

  

( )
6

/
3

CREscaladeDivisão
u a =ρ    

(3.53) 

Nota: (coeficiente de redução → CR = 2)  

Se digital, assume-se uma distribuição de probabilidade retangular: 

( )
12

Re
3

solução
u a =ρ

(3.54) 

Graus de liberdade: ∞=v

Como o mesmo é digital e sua resolução é de 0,1 kg/m³, conforme Anexo II, logo sua 

incerteza padronizada é de 2,886x10-2 kg/m³. 
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3.4.4.3 Avaliação da incerteza da determinação da temperatura sobre a densidade da água 
(Incerteza da densidade da água x temperatura - a incerteza padronizada do tipo B). 

3

)(
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)()(
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⎟
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⎠

⎞
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⎝

⎛
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−

=
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u

menoramaiora

a

ρρ

ρ  (3.55) 

Onde: 

)(maioraρ é a maior densidade do óleo para uma temperatura de –3°C; 

)(menoraρ é a menor densidade da água para uma temperatura de +3°C; 

T∆      é a diferença de temperatura; 
)( au ρ   é a incerteza padronizada 

Esta avaliação é feita para quantificar a incerteza da determinação da densidade para 

uma variação de temperatura de ±3°C (valor estimado). As amostras de água são enviadas 

para um laboratório de ensaio, como inicialmente está prevista a análise físico-química da 

água no Laboratório de Engenharia Mecânica da UFRN, cujo mesmo fornece a densidade 

para uma temperatura padrão de 20°C. Na planilha de incerteza a densidade da água é 

corrigida para a temperatura de operação. Esta correção é executada conforme Tabela 3.2. 

ρα.(kg/m3) 
T -°C 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 

20 998,20 998,18 998,16 998,14 998,12 998,09 998,07 998,05 998,03 998,01
21 997,99 997,97 997,95 997,93 997,9 997,88 997,86 997,84 997,81 997,79
22 997,77 997,75 997,72 997,7 997,68 997,65 997,63 997,61 997,58 997,56
23 997,54 997,51 997,49 997,47 997,44 997,42 997,39 997,37 997,34 997,32
24 997,3 997,27 997,25 997,22 997,2 997,17 997,15 997,12 997,09 997,07
25 997,04 997,02 996,99 996,97 996,94 996,91 996,89 996,86 996,83 996,81
26 996,78 996,76 996,73 996,7 996,67 996,65 996,62 996,59 996,57 996,54
27 996,51 996,48 996,46 996,43 996,4 996,37 996,34 996,32 996,29 996,26
28 996,23 996,2 996,17 996,15 996,12 996,09 996,06 996,03 996 995,97
29 995,94 995,91 995,88 995,85 995,82 995,79 995,77 995,74 995,71 995,68
30 995,64 995,61 995,58 995,55 995,52 995,49 995,46 995,43 995,4 995,37
31 995,34 995,31 995,28 995,24 995,21 995,18 995,15 995,12 995,09 995,06
32 995,02 994,99 994,96 994,93 994,9 994,86 994,83 994,8 994,77 994,73
33 994,7 994,67 994,63 994,6 994,57 994,54 994,5 994,47 994,44 994,4
34 994,37 994,33 994,3 994,27 994,23 994,2 994,17 994,13 994,1 994,06
35 994,03 993,99 993,96 993,93 993,89 993,86 993,82 993,79 993,75 993,72
36 993,68 993,65 993,61 993,58 993,54 993,5 993,47 993,43 993,4 993,36
37 993,33 993,29 993,25 993,22 993,18 993,14 993,11 993,07 993,04 993 
38 992,96 992,92 992,89 992,85 992,81 992,78 992,74 992,7 992,67 992,63
39 992,59 992,55 992,52 992,48 992,44 992,4 992,36 992,33 992,29 992,25
40 992,21 992,17 992,14 992,1 992,06 992,02 991,98 991,94 991,9 991,86

Tabela 3.2 – Tabela de densidade da água 
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Que para o exemplo, com valor médio das cinco amostras foi de 975 kg/m³, para 

20°C. A temperatura de operação adotada foi de 35,3°C, logo temos que determinar as 

densidades para uma variação de ±3°C, isto é 38,3°C e 32,3°C. Para a correção tem-se: 

)( 20)()( aOperaçãoCamédioacorrigidaa ρρρρ −+= °  (3.56) 

Onde: 

)(corrigidaaρ é a densidade corrigida;   

)(médioaρ   é a densidade média das cinco amostras. 

Ca °20ρ  é a densidade para uma temperatura padrão de 20°C;

aOperaçãoρ  é a densidade para a temperatura de operação; 

Através da equação (3.56) encontra-se a densidade da água corrigida para a 

temperatura de operação (35,3°C). 

3
)( /31,979)93,99324,998(975 mKgcorrigidao =−+=ρ

O valor estimado da densidade já vai corrigido para a estimativa da densidade na 

planilha de incerteza. 

Também com o mesmo procedimento é encontrada a densidade para (38,3°C e para 

32,3°C) que são respectivamente 978,27 kg/m³ e 980,35 kg/m³. 

Logo a incerteza padronizada é de 0,2 kg/m³/°C 

3.4.4.4 Determinar o coeficiente de sensibilidade conforme fórmula abaixo: 

a
a

BSW
c

ρρ ∂
∂=

⇒  

( )
a

oaL

Loh

a

hg

hgP

BSW

ρ
ρρ

ρ

ρ ∂

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡

−
−∂

=
∂

∂

=
∂

∂

a

BSW

ρ
( )

( ) ( )oaoaL

Loh

hg

hgP

ρρρρ
ρ

−
×

−
−− 1



51

Discretizando tem-se: 

1

( )a
a o

cρ ρ ρ
−=
−

 (3.57) 

3.4.5 Incerteza da aceleração da gravidade 

3.4.5.1 Avaliação da incerteza da aceleração da gravidade (Certificado correspondente 
medição da aceleração da gravidade local - incerteza padronizada do tipo B) e obter 
o grau de liberdade através da tabela 3.1. 

gL → Distribuição Normal  

( )1 k

U
gu Lg

L =
 (3.58) 

Onde: 

LgU
 é a incerteza expandida contida no certificado correspondente à análise do óleo 

utilizado para o teste; 
k  é o fator de abrangência. 

Esta avaliação pode ser feita quando o laboratório possuir o certificado de calibração 

na determinação da gravidade local, com os dados de sua incerteza expandida e do seu fator 

de abrangência. Como o mesmo ainda não possui este certificado foram adotados como 

estimativas os dados fornecidos pelo Laboratório de Metrologia da UFRN. 

Como somente os limites superior e inferior (α+ e α-) foram obtidos, uma distribuição 

de probabilidade com densidade de probabilidade constante entre esses limites (distribuição 
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de probabilidade retangular) deve ser suposta para a possível variabilidade da grandeza de 

entrada. E para a incerteza padronizada tem-se: 

( ) )(
12

1 22
1 −+ −⋅= ααlgu  (3.59) 

Que para o exemplo, com valor da gravidade local estimado foi de 9,78019 m/s2, 

obtido através do Laboratório de Metrologia da UFRN. Ocasionando uma incerteza 

padronizada de 1,15x10-5 m/s2.  

3.4.5.2 Determinar o coeficiente de sensibilidade conforme fórmula abaixo: 
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( )
h

gL
L h o L

P
c

g P g hρ
−=

× −
 (3.60) 

3.4.6 Incerteza devido a Presença de Sedimentos 

3.4.6.1 Avaliação da incerteza devido a presença de sedimentos (Certificado de análise 
físico-química do petróleo - incerteza padronizada do tipo B). 

Assume-se uma distribuição de probabilidade retangular 

(3.61) 

BSWδ → Variação do BS&W devido à presença de sedimentos. 
Graus de liberdade: ∞=v

Esta avaliação é feita para quantificar a incerteza devido à presença de sedimentos 

contidos no óleo. O laboratório foi projetado para a utilização de diversos tipos de óleos, isto 

é com propriedades físico-químicas distintas, porém para os testes iniciais o óleo deve ser 

fornecido já tratado. E após as etapas de tratamento do óleo há uma redução do índice de sais 

presentes no mesmo e também uma redução de seu BS&W, podendo chegar o seu BS&W até 

1%. 

Apesar do petróleo possuir um BS&W de até 1%, não pode ser considerado 1% de 

variação do BS&W, pois o mesmo é definido em função de água e sedimentos, 

conseqüentemente foi adotado como estimativa da variação do BS&W de 0,3%. 

E gerando uma incerteza padronizada de 0,173 %. 

3.4.6.2 Determinar o coeficiente de sensibilidade. 

( )2
/100h a L
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 (3.62) 

3.4.7 Reprodutibilidade 

3
)(1

BSW
sedu

δ=
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A reprodutibilidade é o grau de concordância entre os resultados das medições de um 

mesmo mensurando efetuadas sob condições variadas de medição. 

Observações: 

1) Para que uma expressão da reprodutibilidade seja válida, é necessário que sejam 

especificadas as condições alteradas. 

2) As condições alteradas podem incluir: 

• Princípio de medição; 

• Método de medição; 

• Observador; 

• Instrumento de medição; 

• Padrão de referência; 

• Local; 

• Condições de utilização; 

• Tempo. 

3) Reprodutibilidade pode ser expressa, quantitativamente, em função das 

características da dispersão dos resultados. 

4) Os resultados aqui mencionados referem-se, usualmente, a resultados corrigidos. 

Para uma melhor avaliação da reprodutibilidade será necessário uma seqüência de 

ensaios para as alterações das condições dos mesmos. Como avaliação inicial foi estimada 

uma reprodutibilidade de 0,25% BS&W. 

3.4.8 Cálculo da incerteza padronizada combinada uc 
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 (3.63) 

Que para o exemplo, a incerteza padronizada combinada é igual: 0,02.  

3.4.9 Cálculo do número de graus de liberdade efetivo, pela equação de Welch-
Satterthwaite. 
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 (3.64) 

Onde: 

effv
 : número de graus de liberdade efetivo; 

cu  : incerteza combinada; 

ic   : coeficiente de sensibilidade individual; 

iu  : incerteza individual; 

iv  : número de graus de liberdade de cada fonte de incerteza. 

Que para o exemplo, o número de graus de liberdade é igual: 12,7. 

3.4.10   Cálculo do fator de abrangência k 

O valor do fator de abrangência k é calculado com base no nível da confiança de 

95,45% e no grau de liberdade efetivo. Ele é calculado na “planilha incerteza” através da 

função INVT que retorna o inverso da distribuição t de Student a partir do grau de liberdade e 

do nível da confiança. 

Nota: Truncar o valor do fator de abrangência k em duas casas, na apresentação do 

resultado. 

Para o exemplo, o fator de abrangência é igual: 2,24.  
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3.4.11  Cálculo da Incerteza Expandida Uexp 

A incerteza expandida Uexp é obtida a partir da incerteza padronizada combinada uc 

multiplicada pelo um fator de abrangência k, conforme: 

cukU ⋅=exp  (3.65) 

Nota1: Arredondar o valor da incerteza expandida conforme E-04/02, com dois 

algarismos significativos. 

Nota2: Na planilha “incerteza” estão inseridas todas as fórmulas e grandezas 

relacionadas aos coeficientes de sensibilidade, a incerteza padronizada combinada e a 

incerteza expandida. 

Para o exemplo, a incerteza expandida é igual: 0,067.  

3.4.12 Reportar resultado 

O resultado da calibração é expresso pela estimativa do mensurando mais ou menos a 

incerteza expandida: 

UyY ±=  (3.66) 

O resultado deve ser reportado da seguinte maneira:

“A incerteza expandida relatada é baseada em uma incerteza padronizada combinada 

multiplicada por um fator de abrangência k=2,00, para uma probabilidade de abrangência 

de aproximadamente 95%.”  

As incertezas padrão de medição foram determinadas de acordo com o “Guia para a 

Expressão da Incerteza de Medição” – Terceira Edição Brasileira. 

3.5 AVALIAÇÃO DA INCERTEZA NA MEDIÇÃO DA VAZÃO 
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A incerteza total de uma medição é resultado da combinação das incertezas geradas 

pelos diversos componentes do processo de medição, cada uma delas expressa em termos de 

um desvio padrão. Através da combinação apropriada das variâncias, calcula-se a incerteza 

padronizada combinada. Estabelecido um grau de confiança, determina-se a incerteza 

expandida, através do fator de abrangência, k. 

Para o cálculo da incerteza na determinação da vazão serão consideradas as seguintes 

fontes de erros ou fontes de incertezas: 

• Incerteza do sensor de altura da coluna líquida; 

• Resolução do sensor de altura; 

• Repetitividade da altura da coluna líquida; 

• Incerteza do volume do padrão (arqueamento); 

• Incerteza da variação de volume x temperatura; 

• Resolução do medidor de temperatura; 

• Repetitividade da medição de temperatura; 

• Incerteza do rampa de aceleração da bomba como a própria inércia da mesma; 

• Resolução do medidor de tempo; 

• Dilatação térmica – tanque; 

• Reprodutibilidade; 

Estas fontes de incerteza podem ser melhor observadas através do diagrama de 

Ishikawa (Figura 3.4), no qual estão correlacionadas as  contribuições para a incerteza final na 

determinação da vazão. 
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Figura 3.4 - Diagrama de Ishikawa (Causa - Efeito) 

3.6 PROCEDIMENTO PARA AVALIAÇÃO DA INCERTEZA RELACIONADA À 
CALIBRAÇÃO DE MEDIDORES DE VAZÃO. 

O cálculo da incerteza de medição da vazão determinada através das variáveis de 

influência no tanque auditor é realizado automaticamente pela planilha em EXCEL durante os 

ensaios. A expressão matemática considerada para o cálculo que relaciona o valor estimado 

da vazão e as grandezas de entrada das quais ele depende é a seguinte: 

11,192 7,3558
b

h
Q

t

× −=  (3.67) 

Onde: 
t : tempo de preenchimento do tanque auditor [s] 
h : altura da coluna líquida [m]. 

Existem fontes potenciais que influenciam na incerteza final do resultado, para esses 

cálculos são realizadas as seguintes etapas: 

Padrão
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3.6.1 Incerteza da altura da coluna líquida (h ���� altura da coluna líquida [m]) 

3.6.1.1 Avaliação da incerteza da altura da coluna líquida (Repetitividade da altura da 
coluna líquida - a incerteza padronizada do tipo A ). 

h → Distribuição Normal 

( )
( )1

1
)()(

2

1
1 −

−
×==
∑

=

n

hh

n
hshu

n

i
i

 (3.68) 

Onde: 
h  : média das leituras altura da coluna líquida; 

ih  : i-ésima leitura altura da coluna líquida; 
n   : número de medições; 

( )is h : desvio padrão em função de ih

)(hs  : desvio padrão experimental da média das leituras; 
)(hu : incerteza padronizada 

Grau de liberdade: ν = n – 1 

Como estimativa foi adotado um desvio padrão de 0,01m e com cinco medições. 

Ocasionando uma incerteza padronizada de 0,0045m. 

3.6.1.2 Avaliação da incerteza do sensor de altura (Informação do certificado de calibração 
do sensor de altura - incerteza padronizada do tipo B). 

h → Distribuição Normal 

( )2 k

U
hu h=

 (3.69) 
Onde: 

hU  é a incerteza expandida contida no certificado de calibração do sensor de altura; 
k    é o fator de abrangência. 

Como o instrumento medidor de nível não foi calibrado, foram utilizadas as 

especificações do próprio fabricante, conforme Anexo II, para o cálculo da incerteza 

padronizada e distribuição retangular.  Exatidão: 0,001m. 
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Como somente os limites superior e inferior (α+ e α-) foram obtidos, uma distribuição 

de probabilidade com densidade de probabilidade constante entre esses limites (distribuição 

de probabilidade retangular) deve ser suposta para a possível variabilidade da grandeza de 

entrada. E para a incerteza padronizada tem-se: 

( ) )(
12

1 22
2 −+ +⋅= ααhPu  (3.70) 

 Que para o exemplo, com V.m = 5 m, tem-se uma amplitude de 0,002 m, e portanto 

uma incerteza padronizada de 5,77x10-4 m. 

3.6.1.3 Avaliação da incerteza do sensor de altura (Resolução do sensor de altura - incerteza 
padronizada do tipo B) 

Se a indicação for analógica, assume-se uma distribuição de probabilidade triangular e 

uma incerteza padronizada dada por: 

3

/
( )

6

Valor de uma divisão CR
u h =  (3.71) 

Quando digital, assume-se uma distribuição de probabilidade retangular: 

3

Re
( )

12

solução
u h =  (3.72) 

Graus de liberdade: ∞=v

Neste caso a sua resolução é de 0,001m, conforme Anexo II, logo sua incerteza 

padronizada é de 2,89x10-4 m. 

3.6.1.4 Avaliação da incerteza do sensor de altura conforme descrito no item (Curva de 
calibração do sensor de altura - incerteza padronizada do tipo B) 

babaibia ruuhuhuhu ,
2222

4 121)( ⋅⋅⋅−+=
 (3.73) 

OBS: Como o medidor não foi calibrado, não foi feita esta avaliação, mas deverá ser feita 
futuramente. 



61

3.6.1.5 Determinação do coeficiente de sensibilidade para a variável altura, conforme 
fórmula abaixo: 
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3.6.2 Incerteza devido à variação volumétrica 

3.6.2.1 Incerteza devido ao arqueamento. 

De acordo com o certificado de arqueação do tanque auditor, tem-se uma incerteza de 

0,2% para valores em volume.  

Como somente os limites superior e inferior (α+ e α-) foram definidos, uma 

distribuição de probabilidade com densidade de probabilidade constante entre esses limites 

(distribuição de probabilidade retangular) pode ser admitida para esta grandeza de entrada. A 

incerteza padronizada é: 
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( ) )(
12

1 22
1 −+ +⋅= ααVu  (3.75) 

Os valores para esta incerteza podem ser obtidos a partir da função PROCV em uma 

planilha Excel, retornando o valor do volume corrigido em m³ a partir da tabela de 

arqueamento. Para um volume de 5,45m³ tem-se uma amplitude 0,21x10-2 m³, o que 

corresponde a uma incerteza padronizada de 6,29x10-4 m³. 

3.6.2.2 Incerteza devido à variação volumétrica da água e do óleo em função da temperatura. 

Esta avaliação é feita para quantificar a variação de volume da água e do óleo em 

função da diferença de temperatura entre a linha de testes e o tanque auditor, bem como 

também diferenças de temperaturas no próprio tanque. 

Foi estimado uma variação com amplitude de 6°C. 

• Variação volumétrica para a água 

TVV aa ∆××=∆ β  (3.76) 

O volume da água calculado é baseado na equação 3.77 abaixo, uma vez que os testes 

para a calibração dos instrumentos de vazão podem ser feitos ou só com água, ou só com óleo 

ou uma mistura deles, com BS&W conhecido.   

 )(BSWVV ta ×=  (3.77) 

Nas quais tem-se: 
βa: coeficiente de expansão térmica da água = (51x10-6)/°C; 
∆T: variação de temperatura = (6°C); 
∆Va: variação volumétrica para a água; 
Va: volume calculado da água; 
Vt: volume total (água+óleo+sedimentos).  

O valor do volume pode ser obtido através da função PROCV em uma planilha Excel, 

retornando o valor do volume corrigido em m³, a partir da tabela de arqueamento no exemplo 

corresponde a um volume de 5,45m³. 
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Como os testes serão para diferentes proporções de água e óleo será necessário a 

determinação do BS&W, conforme já foi descrito. 

Para o exemplo proposto foi calculado um BS&W de 0,571, o que corresponde a um 

volume de água de 3,11m³ e com variação volumétrica de 9,52x10-4 m³. 

• Variação volumétrica para o óleo 

Para a identificação da variação volumétrica do óleo, para uma variação de ±3°C da 

temperatura de operação, há necessidade de calcular o coeficiente de correção volumétrica 

para os dois extremos. Os cálculos dos coeficientes são efetuados de acordo com o que 

estabelece o Boletim Técnico PETROBRAS – “CORREÇÃO DE DENSIDADE E VOLUME 

TABELAS API 2540 E ASTM D-1250” . 

( 3 15 ) (1 0,8 ( 3 15 )
1

p T C C T C C
VCF e

α α− + ° − ° ⋅ + ⋅ + ° − °=  (3.78) 
( 3 15 ) (1 0,8 ( 3 15 )

2
p T C C T C C

VCF e
α α− − ° − ° ⋅ + ⋅ − ° − °=  (3.79) 

Onde: 
αp: coeficiente de expansão;
T : temperatura de operação (no presente caso 38,3°C)

e: 

( )
0 1 15

2

15

o C
p

o C

K K ρα
ρ

°

°

+ ⋅=  (3.80) 

Onde: 

0K = 613,9723, constante para o grupo do petróleo; 

1K = 0, constante para o grupo do petróleo; e  

Co °15ρ  = 841,7 kg/m3, valor da densidade média para o presente exemplo.

A equação (3.80) fornece o coeficiente de expansão de 8,67x10-6, e os valores para 

VCF1 e VCF2, respectivamente, 0,99979806 e 0,99985007. 

A partir dos valores de VCF1 e VCF2, calcula-se o volume total usando a função 

PROCV na planilha Excel, retornando o valor do volume, corrigido para m³ a partir da tabela 

de arqueamento. Que, para o exemplo, é de 5,45 m³. 
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Como os testes serão para diferentes proporções de água e óleo será necessário à 

determinação do BS&W para cada caso. 

Para o cálculo do volume de óleo será utilizada a equação 3.81, usando um valor para 

o BS&W de 0,571: 

 )1.( BSWVV to −=  (3.81) 

Onde: 
Vo: volume calculado do óleo; 
Vt: volume total (água+óleo+sedimentos). 

Fornecendo um volume de óleo de 2,34m³. A variação volumétrica pode ser 

determinada a partir das equações abaixo. 

1
1 V

V
VCF o=  (3.82) 

2
2 V

V
VCF o=  (3.83) 

1 2

1 1
o oV V

VCF VCF

⎡ ⎤
∆ = × −⎢ ⎥

⎣ ⎦
 (3.84) 

Onde: 

V1: volume de óleo correspondente a (T + 3)°C; 
V2: volume de óleo correspondente a (T - 3)°C; 
∆Vo: variação volumétrica total do óleo. 

Assim tem-se para V1 e V2, respectivamente: 2,33852 m³ e 2,33840 m³. E 

conseqüentemente uma variação volumétrica total de óleo de 1,2x10-4 m³. 

E a incerteza padronizada será: 

( )2 oa VVVu ∆+∆=  (3.85) 

Como estas variáveis não são independentes (foram estimadas utilizando a mesma 

instrumentação), geram uma incerteza padronizada de 1,07x10-3 m³.  

3.6.2.3 Avaliação da incerteza do sensor de temperatura (Resolução do sensor de 
temperatura - incerteza padronizada do tipo B) 
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Se analógico, assume-se uma distribuição de probabilidade triangular:  

)(
6

/
)( 23 Vu

T

CRdivisãoumadeValor
Vu ⋅

×
=  (3.86)

Se digital, assume-se uma distribuição de probabilidade retangular: 

3 2

Re
( ) ( )

12

solução
u V u V

T
= ⋅

×
 (3.87) 

Graus de liberdade: ∞=v

Como o mesmo é digital e sua resolução é de 0,01°C, conforme Anexo II, logo sua incerteza 
padronizada é de 1,073x10-5 m³.

3.6.2.4 Avaliação da incerteza da variação volumétrica em função da determinação da 
temperatura (repetitividade da medição de temperatura - incerteza padronizada do 
tipo A ). 

)()()( 24 Vu
n

s
tsVu ⋅==  (3.88) 

Onde: 
n  é o número de análises (amostras); 

)(ts é o desvio padrão experimental da média das indicações; 
)(Vu é a incerteza padronizada 

Grau de liberdade: ν = n – 1 

Como estimativa foi adotado um desvio padrão de 0,1 °C a partir de cinco amostras de 

óleo. Gerando uma incerteza padronizada de 4,80.10-5 m³.

3.6.2.5 Avaliação da incerteza da variação volumétrica em função do tempo de rampa de 
aceleração da bomba como a própria inércia da mesma (incerteza da inércia da 
bomba - incerteza padronizada do tipo B). 

4 ( )
3

transferidoV
u V =  (3.89) 

Onde: 
Vtransferido é o volume transferido total (m³); 
 ta  é o tempo da rampa de aceleração(s); 
td  é o tempo de desaceleração(s); 
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)(Vu   é a incerteza padronizada 

Esta avaliação é feita para quantificar a incerteza em volume do fluido fornecido a 

partir da rampa de aceleração da bomba assim como do tempo de desaceleração da mesma. 

Para esta estimativa foram considerados os dados obtidos nos ensaios para a avaliação dos 

medidores de vazão. 

O volume transferido é dado por: 

transferido a dV V V= +  (3.90) 

Onde Va e Vd são obtidos a partir da área hachurada, conforme Figuras 3.5 e 3.6 

respectivamente. 

Figura 3.5 – Rampa de aceleração Figura 3.6 – Rampa de desaceleração

 Que para efeito dos cálculos foram adotados uma vazão de 10m³/h com tempo de 

aceleração(ta) de 5s e de desaceleração(td) de 5s, isto fornece um volume interno de 0,0139 m³ 

e com uma incerteza padronizada de 0,0080m³. 

3.6.2.6 Incerteza devido a influência da temperatura sobre a dilatação térmica do tanque 
auditor. 

3
)(5

V
Vu

∆=  (3.91) 
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Onde: 
∆V : variação volumétrica do tanque auditor (m³); 

)(Vu : incerteza padronizada 

Esta avaliação é feita para quantificar a incerteza sobre o volume fornecido levando 

em consideração a dilatação térmica do tanque auditor. 

Para o tanque tem-se a seguinte equação para a expansão térmica: 

( )[ ]TVV ∆××=∆ β  (3.92) 

ou 

( )[ ]TVV ∆××=∆ α3  (3.93) 

Onde: 

β: coeficiente de dilatação térmica volumétrica da chapa de aço carbono “ASTM A 283 Gr. 
C”; 
α: coeficiente de dilatação térmica linear da chapa de aço carbono “ASTM A 283 Gr. C” 
que é 1,083mm/m para uma variação de 100°C); 
∆T: variação de temperatura = (6°C); 
∆V: variação volumétrica do tanque; 
V: volume calculado útil do tanque auditor =(7,35m3); 

Para o exemplo em questão foi admitida uma variação de temperatura de 6°C, e um 

coeficiente de expansão térmica de 6,49x10-5m/m/°C, fornecendo uma variação de volume de 

8,59x10-3 m³ e conseqüentemente uma incerteza padronizada de 4,96x10-3 m³. 

3.6.2.7 Determinação do coeficiente de sensibilidade para o volume: 
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tV

Q 1=
∂
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⇒

Discretizando tem-se: 
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t
cV

1=  (3.94) 

3.6.3 Avaliação da incerteza da determinação do tempo 

3.6.3.1 Avaliação da incerteza da determinação do tempo (resolução do sistema de medição 
do tempo- incerteza padronizada do tipo B) 

Como o mesmo é determinado através de uma variável “TimeStamp” no Elipse 

SCADA, que  software de desenvolvimento do sistema supervisório, assume uma distribuição 

de probabilidade retangular, logo sua incerteza padronizada é: 

1

Re
( )

12

solução
u t =  (3.95) 

Graus de liberdade: ∞=v

Como a indicação é digital e sua resolução é de 0,001 s, conforme Anexo II, tem-se 

uma incerteza padronizada é de 0,00029 s. 
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3.6.3.2 Determinação o coeficiente de sensibilidade para o tempo, conforme fórmula abaixo: 
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3.6.4 Reprodutibilidade 

A reprodutibilidade é o grau de concordância entre os resultados das medições de um 

mesmo mensurando efetuadas sob condições variadas de medição. 

Observações: 

1) Para que uma expressão da reprodutibilidade seja válida, é necessário que sejam 

especificadas as condições alteradas. 

2) As condições alteradas podem incluir: 

• Princípio de medição; 
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• Método de medição; 

• Observador; 

• Instrumento de medição; 

• Padrão de referência; 

• Local; 

• Condições de utilização; 

• Tempo. 

3) Reprodutibilidade pode ser expressa, quantitativamente, em função das 

características da dispersão dos resultados. 

4) Os resultados aqui mencionados referem-se, usualmente, a resultados corrigidos. 

Para uma melhor avaliação da reprodutibilidade será necessário uma seqüência de 

ensaios para as alterações das condições dos mesmos. Como avaliação inicial foi estimada 

uma reprodutibilidade de 0,0025 m³/s. 

3.6.5 Cálculo da incerteza padronizada combinada uc 

2 2 2 2 2 2 2 2
1 2 3 4

2 2 2 2 2 2 2 2
1 2 3 4

2 2 2 2
5 1
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c u V c u t

= ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ +

⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ +

⋅ + ⋅ +

 (3.97) 

Que para o exemplo, a incerteza padronizada combinada é igual: 14,6x10-7. 

3.6.6 Cálculo do número de graus de liberdade efetivo, pela equação de Welch-
Satterthwaite. 
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 (3.98) 
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Onde: 

effv
: número de graus de liberdade efetivo; 

cu : incerteza combinada; 

ic : coeficiente de sensibilidade individual; 

iu : incerteza individual; 

iv : número de graus de liberdade de cada fonte de incerteza. 

Que para o exemplo, o número de graus de liberdade é igual: 6. 

3.6.7 Cálculo do fator de abrangência k 

O valor do fator de abrangência k é calculado com base no nível da confiança de 

95,45% e no grau de liberdade efetivo. Ele é calculado na “planilha incerteza” através da 

função INVT que retorna o inverso da distribuição t de Student a partir do grau de liberdade e 

do nível da confiança. 

Nota: 

Truncar o valor do fator de abrangência k em duas casas, na apresentação do 

resultado. 

Para o exemplo, o fator de abrangência é igual: 2,52.  

3.6.8 Cálculo da Incerteza Expandida Uexp

A incerteza expandida Uexp é dada pela incerteza padronizada combinada uc 

multiplicada pelo fator de abrangência k calculado:

cukU ⋅=exp  (3.99) 

Nota1: Arredondar o valor da incerteza expandida conforme E-04/02, com dois 

algarismos significativos. 
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Nota2: Na planilha “incerteza” estão inseridas todas as fórmulas e grandezas 

relacionadas aos coeficientes de sensibilidade, a incerteza padronizada combinada e a 

incerteza expandida. 

Para o exemplo, a Incerteza Expandida é igual: 0,13 m³/h. 

3.6.9 Reportar resultado 

O resultado da calibração é expresso pela estimativa do mensurando mais ou menos a 

incerteza expandida: 

UyY ±=  (3.100) 

O resultado deve ser reportado da seguinte maneira:

“A incerteza expandida relatada é baseada em uma incerteza padronizada combinada 

multiplicada por um fator de abrangência k=2,00, para uma probabilidade de abrangência 

de aproximadamente 95%.”  

As incertezas padronizadas de medição foram determinadas de acordo com o “Guia 

para a Expressão da Incerteza de Medição” – Terceira Edição Brasileira 
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4 RESULTADOS 

4.1  RESULTADOS DE SIMULAÇÃO 

Para validação desta metodologia de cálculo de incerteza foi elaborado um conjunto de 

planilhas no Microsoft EXCEL versão 2000 que implementam a metodologia proposta. 

A primeira planilha denominada “BS&W” é utilizada para a avaliação de incerteza na 

determinação do BS&W, esta planilha possui links com a planilha de “Ensaio água e óleo” 

para correção das massas específicas da água e do óleo como também a aquisição do resultado 

das análises físico-químicas das amostras de água e óleo para o cálculo de repetitividade da 

determinação das massas especificas e com a planilha de “EQUIPAMENTOS” para aquisição 

dos dados de exatidão e resolução para determinação das incertezas padronizadas dos 

mesmos. 

A segunda planilha denominada “VAZÃO” é responsável pelo cálculo da avaliação de 

incertezas na determinação da vazão, esta planilha possui links com a planilha de “Ensaio 

água e óleo” para correção volumétrica em função da temperatura como também a aquisição 

do resultado das análises físico-químicas das amostras de água e óleo para o cálculo de 

repetitividade na determinação das massas especificas, com a planilha de 

“EQUIPAMENTOS” para aquisição dos dados de exatidão e resolução para determinação das 

incertezas padronizadas dos mesmos e com a planilha “ARQUEAMENTO” onde é arquivada 

a tabela de arqueamento do Tanque Auditor como também a geração da função do volume. 

Para a simulação da determinação do BS&W foram adotadas situações reais, e que 

serão condições de operação para os ensaios de calibração de medidores de BS&W. As 

condições para o primeiro ensaio estão apresentadas na Figura 4.1, onde se observa a presença 

de oito colunas com a seguinte divisão: a primeira coluna apresenta todas as grandezas de 

influência para o cálculo do BS&W, a segunda coluna apresenta as estimativas destas 

grandezas, a terceira coluna apresenta a forma de distribuição de probabilidade, a quarta 

coluna apresenta o cálculo da incerteza padronizada com suas unidades, a quinta coluna 

apresenta o coeficiente de sensibilidade a sétima a incerteza padronizada, a oitava o grau de 

liberdade e a última é apresentada de forma percentual da contribuição de cada grandeza na 

incerteza total. 
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De acordo com a Figura 4.1, observa-se que as maiores influências de incertezas são a 

repetitividade da pressão hidrostática e a repetitividade da incerteza da densidade da água, 

apresentando respectivamente 50,32 % e 24,33 %, diante disto é interessante executar um 

número maior de medições para a determinação da pressão hidrostática como também da 

densidade do óleo. Que para este primeiro ensaio foram adotadas cinco medições para cada 

grandeza. A avaliação para 10 medições é apresentada na Figura 4.2. O resultado do primeiro 

ensaio apresenta uma incerteza expandida de 0,06, correspondendo a 11,6 % para um BS&W 

medido de 0,571. 

A Figura 4.2 apresenta o resultado para o aumento do número de medições para a 

determinação da pressão hidrostática como também da densidade da água. Observa-se agora 

que a segunda maior grandeza de influência não é mais a repetitividade da incerteza da 

densidade da água e sim a incerteza do sensor de pressão que agora possui 27,70 % contra 

17,64 % para a densidade da água. 
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Distribuição Coeficiente de Incerteza Grau de Contribuição

de probabilidade sensibilidade combinada liberdade (%)

Incerteza do sensor de pressão 45000 retangular 51,96152423 Pa 0,000235787 0,01225 infinito 16,98%
Repetitividade da pressão hidrostática 0 normal 89,4427191 Pa 0,000235787 0,02109 4 50,32%
Resolução do sensor de pressão 0 retangular 2,88675E-05 Pa 0,000235787 0,00000 infinito 0,00%
Incerteza do sensor de altura 5 retangular 0,00057735 m -1,336354329 -0,00077 infinito 0,07%
Repetitividade da coluna fluida 0 normal 0,004472136 m -1,336354329 -0,00598 4 4,04%
Resolução do sensor de altura 0 retangular 0,000288675 m -1,336354329 -0,00039 infinito 0,02%
Incerteza do densímetro - óleo 841,6 retangular 0,577350269 kg/m3 -0,003113055 -0,00180 infinito 0,37%
Incerteza da densidade do óleo (repetitividade) 841,6 normal 1,240967365 kg/m3 -0,003113055 -0,00386 4 1,69%
Incerteza da densidade do óleo x temperatura 3,0 retangular 0,004211886 kg/m3/°C -0,009339166 -0,00004 infinito 0,00%
Resolução do densímetro - óleo 0 retangular 0,028867513 kg/m3 -0,003113055 -0,00009 infinito 0,00%
Incerteza da densidade da água (repetitividade) 979,3 normal 3,535533906 kg/m3 -0,004147944 -0,01467 4 24,33%
Incerteza do densímetro - água 979,3 retangular 0,577350269 kg/m3 -0,004147944 -0,00239 infinito 0,65%
Resolução do densímetro - água 0 retangular 0,028867513 kg/m3 -0,004147944 -0,00012 infinito 0,00%
Incerteza da densidade do água x temperatura 3,0 retangular 0,202072594 kg/m3/°C -0,012443833 -0,00251 infinito 0,72%
Presença de sedimentos 0 retangular 0,173205081 % 0,005712635 0,00099 infinito 0,11%
Incerteza do valor da gL 9,78019 retangular 1,1547E-05 m/s2 -0,683194462 -0,00001 infinito 0,00%
Reprodutibilidade 0 retangular 0,0025 BSW 1 0,00250 infinito 0,71%
Dilatação térmica - tanque retangular 0 BSW 1 0,00000 infinito 0,00%
BSW 0,571 - - - - -

k = 2,24 0,0297 12,7
U(BSW) = 0,067 11,6 %

100,00%BSW  = 0,571 ± 0,067

Cálculo da Incerteza do BSW

Grandezas Estimativa Incerteza padronizada

Figura 4.1 – Resultado do primeiro ensaio – BS&W (5 medições) 
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Distribuição Coeficiente de Incerteza Grau de Contribuição

de probabilidade sensibilidade combinada liberdade (%)

Incerteza do sensor de pressão 45000 retangular 51,96152423 Pa 0,000235787 0,01225 infinito 27,70%
Repetitividade da pressão hidrostática 0 normal 63,2455532 Pa 0,000235787 0,01491 9 41,03%
Resolução do sensor de pressão 0 retangular 2,88675E-05 Pa 0,000235787 0,00000 infinito 0,00%
Incerteza do sensor de altura 5 retangular 0,00057735 m -1,336354329 -0,00077 infinito 0,11%
Repetitividade da coluna fluida 0 normal 0,004472136 m -1,336354329 -0,00598 4 6,59%
Resolução do sensor de altura 0 retangular 0,000288675 m -1,336354329 -0,00039 infinito 0,03%
Incerteza do densímetro - óleo 841,6 retangular 0,577350269 kg/m3 -0,003113055 -0,00180 infinito 0,60%
Incerteza da densidade do óleo (repetitividade) 841,6 normal 1,240967365 kg/m3 -0,003113055 -0,00386 4 2,75%
Incerteza da densidade do óleo x temperatura 3,0 retangular 0,004211886 kg/m3/°C -0,009339166 -0,00004 infinito 0,00%
Resolução do densímetro - óleo 0 retangular 0,028867513 kg/m3 -0,003113055 -0,00009 infinito 0,00%
Incerteza da densidade da água (repetitividade) 979,3 normal 2,357022604 kg/m3 -0,004147944 -0,00978 9 17,64%
Incerteza do densímetro - água 979,3 retangular 0,577350269 kg/m3 -0,004147944 -0,00239 infinito 1,06%
Resolução do densímetro - água 0 retangular 0,028867513 kg/m3 -0,004147944 -0,00012 infinito 0,00%
Incerteza da densidade do água x temperatura 3,0 retangular 0,202072594 kg/m3/°C -0,012443833 -0,00251 infinito 1,17%
Presença de sedimentos 0 retangular 0,173205081 % 0,005712635 0,00099 infinito 0,18%
Incerteza do valor da gL 9,78019 retangular 1,1547E-05 m/s2 -0,683194462 -0,00001 infinito 0,00%
Reprodutibilidade 0 retangular 0,0025 BSW 1 0,00250 infinito 1,15%
Dilatação térmica - tanque retangular 0 BSW 1 0,00000 infinito 0,00%
BSW 0,571 - - - - -

k = 2,07 0,0233 42,7
U(BSW) = 0,048 8,4 %

100,00%BSW  = 0,571 ± 0,048

Cálculo da Incerteza do BSW

Grandezas Estimativa Incerteza padronizada

Figura 4.2 – Resultado do segundo ensaio – BS&W (10 medições) 
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Também pela Figura 4.2 é observada uma redução da incerteza expandida para 0,048 

para o mesmo BS&W de 0,571 ocasionando em uma diminuição percentual de sua incerteza 

expandida para 8,4%. 

Esta acentuação sobre a repetitividade do sensor de pressão como também da 

densidade da água foi em função das estimativas das amostras com alto desvio padrão o que 

não ocorreu no caso da densidade do óleo. Em função deste resultado fica evidente a 

importância da representação significativa da variável de interesse para sua representação, na 

prática possivelmente estas incertezas serão minimizadas em função de baixos desvios 

padrões. 

Outros resultados comparativos são apresentados nas Figuras 4.3, 4.4 e 4.5 onde há a 

mudança da massa específica do óleo. Na Figura 4.3 é apresentado o resultado para uma 

média da massa específica do óleo de 900 kg/m³ (Petróleo Mediano), observa-se que sua 

incerteza é de 0,083 para a condição de BS&W 0,571 com pressão hidrostática de 46224 Pa e 

ocasionando um percentual de sua incerteza expandida de 14,6%. Aumentando em 3% sua 

incerteza expandida comparado com o resultado do primeiro ensaio.  

Para o resultado da Figura 4.4 é adotado uma média da massa específica do óleo de 

950 kg/m³ (Petróleo Pesado), observa-se que ocorre o aumento de sua incerteza para 0,226 

para a condição de BS&W 0,571, isto é a mesma condição dos ensaios anteriores, e 

ocasionando uma incerteza expandida percentual de 39,6 %. Aumentando sua incerteza 

expandida em 28% comparada com o resultado do primeiro ensaio. Este resultado já era 

esperado em função do próprio coeficiente de sensibilidade para as variáveis da massa 

especifica do óleo e da massa especifica da água. Porém quanto mais o valor da massa 

especifica da água se aproxima da massa especifica do óleo tende a aumentar sua incerteza 

expandida, por exemplo para uma massa especifica do óleo de 978,3 kg/m³ tem-se uma 

incerteza expandida percentual de mais de 1.000% e para o mesmo valor obtêm-se um 

resultado invalido, ocasionando uma divisão por zero. 
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Distribuição Coeficiente de Incerteza Grau de Contribuição

de probabilidade sensibilidade combinada liberdade (%)

Incerteza do sensor de pressão 46224 retangular 51,96152423 Pa 0,00040982 0,02129 infinito 27,85%
Repetitividade da pressão hidrostática 0 normal 63,2455532 Pa 0,00040982 0,02592 9 41,26%
Resolução do sensor de pressão 0 retangular 2,88675E-05 Pa 0,00040982 0,00000 infinito 0,00%
Incerteza do sensor de altura 5 retangular 0,00057735 m -2,384805747 -0,00138 infinito 0,12%
Repetitividade da coluna fluida 0 normal 0,004472136 m -2,384805747 -0,01067 4 6,99%
Resolução do sensor de altura 0 retangular 0,000288675 m -2,384805747 -0,00069 infinito 0,03%
Incerteza do densímetro - óleo 900,0 retangular 0,577350269 kg/m3 -0,00541161 -0,00312 infinito 0,60%
Incerteza da densidade do óleo (repetitividade) 900,0 normal 1,240967365 kg/m3 -0,00541161 -0,00672 4 2,77%
Incerteza da densidade do óleo x temperatura 3,0 retangular 0,004211886 kg/m3/°C -0,016234831 -0,00007 infinito 0,00%
Resolução do densímetro - óleo 0 retangular 0,028867513 kg/m3 -0,00541161 -0,00016 infinito 0,00%
Incerteza da densidade da água (repetitividade) 979,3 normal 2,357022604 kg/m3 -0,007202866 -0,01698 9 17,70%
Incerteza do densímetro - água 979,3 retangular 0,577350269 kg/m3 -0,007202866 -0,00416 infinito 1,06%
Resolução do densímetro - água 0 retangular 0,028867513 kg/m3 -0,007202866 -0,00021 infinito 0,00%
Incerteza da densidade do água x temperatura 3,0 retangular 0,202072594 kg/m3/°C -0,021608598 -0,00437 infinito 1,17%
Presença de sedimentos 0 retangular 0,173205081 % 0,00571 0,00099 infinito 0,06%
Incerteza do valor da gL 9,78019 retangular 1,1547E-05 m/s2 -1,219202156 -0,00001 infinito 0,00%
Reprodutibilidade 0 retangular 0,0025 BSW 1 0,00250 infinito 0,38%
Dilatação térmica - tanque retangular 0 BSW 1 0,00000 infinito 0,00%
BSW 0,571 - - - - -

k = 2,07 0,0404 42,0
U(BSW) = 0,083 14,6 %

57,1 % 100,00%BSW  = 0,571 ± 0,083

Grandezas Estimativa Incerteza padronizada

Figura 4.3 – Resultado do terceiro ensaio – BS&W (Petróleo Mediano) 
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Distribuição Coeficiente de Incerteza Grau de Contribuição

de probabilidade sensibilidade combinada liberdade (%)

Incerteza do sensor de pressão 47273 retangular 51,96152423 Pa 0,001109793 0,05767 infinito 27,87%
Repetitividade da pressão hidrostática 0 normal 63,2455532 Pa 0,001109793 0,07019 9 41,29%
Resolução do sensor de pressão 0 retangular 2,88675E-05 Pa 0,001109793 0,00000 infinito 0,00%
Incerteza do sensor de altura 5 retangular 0,00057735 m -6,604601038 -0,00381 infinito 0,12%
Repetitividade da coluna fluida 0 normal 0,004472136 m -6,604601038 -0,02954 4 7,31%
Resolução do sensor de altura 0 retangular 0,000288675 m -6,604601038 -0,00191 infinito 0,03%
Incerteza do densímetro - óleo 950,0 retangular 0,577350269 kg/m3 -0,014654642 -0,00846 infinito 0,60%
Incerteza da densidade do óleo (repetitividade) 950,0 normal 1,240967365 kg/m3 -0,014654642 -0,01819 4 2,77%
Incerteza da densidade do óleo x temperatura 3,0 retangular 0,004211886 kg/m3/°C -0,043963927 -0,00019 infinito 0,00%
Resolução do densímetro - óleo 0 retangular 0,028867513 kg/m3 -0,014654642 -0,00042 infinito 0,00%
Incerteza da densidade da água (repetitividade) 979,3 normal 2,357022604 kg/m3 -0,019505363 -0,04597 9 17,71%
Incerteza do densímetro - água 979,3 retangular 0,577350269 kg/m3 -0,019505363 -0,01126 infinito 1,06%
Resolução do densímetro - água 0 retangular 0,028867513 kg/m3 -0,019505363 -0,00056 infinito 0,00%
Incerteza da densidade do água x temperatura 3,0 retangular 0,202072594 kg/m3/°C -0,058516089 -0,01182 infinito 1,17%
Presença de sedimentos 0 retangular 0,173205081 % 0,00571 0,00099 infinito 0,01%
Incerteza do valor da gL 9,78019 retangular 1,1547E-05 m/s2 -3,376519801 -0,00004 infinito 0,00%
Reprodutibilidade 0 retangular 0,0025 BSW 1 0,00250 infinito 0,05%
Dilatação térmica - tanque retangular 0 BSW 1 0,00000 infinito 0,00%
BSW 0,571 - - - - -

k = 2,07 0,1092 41,7
U(BSW) = 0,226 39,6 %

57,1 % 100,00%BSW  = 0,571 ± 0,226

Cálculo da Incerteza do BSW

Grandezas Estimativa Incerteza padronizada

Figura 4.4 – Resultado do quarto ensaio – BS&W (Petróleo Pesado) 
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Distribuição Coeficiente de Incerteza Grau de Contribuição

de probabilidade sensibilidade combinada liberdade (%)

Incerteza do sensor de pressão 48532 retangular 51,96152423 Pa -0,001057348 -0,05494 infinito 27,75%
Repetitividade da pressão hidrostática 0 normal 63,2455532 Pa -0,001057348 -0,06687 9 41,12%
Resolução do sensor de pressão 0 retangular 2,88675E-05 Pa -0,001057348 0,00000 infinito 0,00%
Incerteza do sensor de altura 5 retangular 0,00057735 m 6,460036803 0,00373 infinito 0,13%
Repetitividade da coluna fluida 0 normal 0,004472136 m 6,460036803 0,02889 4 7,67%
Resolução do sensor de altura 0 retangular 0,000288675 m 6,460036803 0,00186 infinito 0,03%
Incerteza do densímetro - óleo 1010,0 retangular 0,577350269 kg/m3 0,013962117 0,00806 infinito 0,60%
Incerteza da densidade do óleo (repetitividade) 1010,0 normal 1,240967365 kg/m3 0,013962117 0,01733 4 2,76%
Incerteza da densidade do óleo x temperatura 3,0 retangular 0,004211886 kg/m3/°C 0,04188635 0,00018 infinito 0,00%
Resolução do densímetro - óleo 0 retangular 0,028867513 kg/m3 0,013962117 0,00040 infinito 0,00%
Incerteza da densidade da água (repetitividade) 979,3 normal 2,357022604 kg/m3 0,01858361 0,04380 9 17,64%
Incerteza do densímetro - água 979,3 retangular 0,577350269 kg/m3 0,01858361 0,01073 infinito 1,06%
Resolução do densímetro - água 0 retangular 0,028867513 kg/m3 0,01858361 0,00054 infinito 0,00%
Incerteza da densidade do água x temperatura 3,0 retangular 0,202072594 kg/m3/°C 0,05575083 0,01127 infinito 1,17%
Presença de sedimentos 0 retangular 0,173205081 % 0,00571 0,00099 infinito 0,01%
Incerteza do valor da gL 9,78019 retangular 1,1547E-05 m/s2 3,302613141 0,00004 infinito 0,00%
Reprodutibilidade 0 retangular 0,0025 BSW 1 0,00250 infinito 0,06%
Dilatação térmica - tanque retangular 0 BSW 1 0,00000 infinito 0,00%
BSW 0,571 - - - - -

k = 2,07 0,1043 41,8
U(BSW) = 0,216 37,8 %

57,1 % 100,00%BSW  = 0,571 ± 0,216

Cálculo da Incerteza do BSW

Grandezas Estimativa Incerteza padronizada

Figura 4.5 – Resultado do quinto ensaio – BS&W (Petróleo Extrapesado) 
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Já para um óleo extra-pesado, considerando uma estimativa das médias das massas 

especificas do petróleo de 1.010 kg/m³ observa-se que ocorre o aumento de sua incerteza 

expandida comparado com o resultado para o óleo mediano já para o óleo pesado ocorre uma 

diminuição do erro total. Isto é para a mesma condição de BS&W com pressão de 48532 Pa 

sua incerteza é de 0,216 BS&W. Para as condições acima de 1.010 kg/m³ ocorrerá novamente 

uma diminuição de sua incerteza expandida.  

Conforme visto nos resultados das Figuras 4.2, 4.3 e 4.4 a escolha do tipo de óleo é de 

fundamental importância para otimização da incerteza expandida, para os ensaios iniciais foi 

especificado um petróleo leve – todo petróleo com densidade igual ou inferior a 0,87 (ou grau 

API igual ou superior a 31°), pois foi o que apresentou melhor resultado.  

Um outro resultado bastante importante é a avaliação feita sobre a variável altura, pois 

conforme visto nos resultados da Figura 4.1, 4.6 e 4.7, apresentam suas incertezas expandidas 

diferenciadas. 

Na Figura 4.1 é apresentado um resultado de sua incerteza expandida de 0,067, com 

sua incerteza expandida percentual de 11,6 % para as condições de BS&W de 0,571 e com 

altura de 5m. Neste caso a influência da variável altura é apenas 5,68 % da incerteza total. 

Na Figura 4.6 é apresentado um resultado de sua incerteza expandida de 0,126, com 

incerteza expandida percentual de 52,6 % para as condições de BS&W de 0,571 e com altura 

de 1m. Neste caso a influência da variável altura é apenas 4,13 % da incerteza expandida 

total. 

E a Figura 4.7 é apresentado um resultado de sua incerteza expandida de 0,0448, com 

sua incerteza expandida percentual de 18 %  para as condições de BS&W de 0,571 e com 

altura de 3m. Neste caso a influência da variável altura é apenas 5,05 % da incerteza 

expandida total. 

Conforme visto nos resultados das Figuras 4.1, 4.6 e 4.7 a escolha da altura ótima para 

os ensaios é de fundamental importância para otimização da incerteza expandida. Para os 

ensaios simples e consecutivos foi especificado nos procedimentos de ensaios, conforme 

Anexo I, uma altura mínima de 3m para o tanque auditor.  
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Distribuição Coeficiente de Incerteza Grau de Contribuição

de probabilidade sensibilidade combinada liberdade (%)

Incerteza do sensor de pressão 9000 retangular 51,96152423 Pa 0,001178936 0,06126 infinito 23,40%
Repetitividade da pressão hidrostática 0 normal 89,4427191 Pa 0,001178936 0,10545 4 69,34%
Resolução do sensor de pressão 0 retangular 0,000288675 Pa 0,001178936 0,00000 infinito 0,00%
Incerteza do sensor de altura 1 retangular 0,00057735 m -6,681771647 -0,00386 infinito 0,09%
Repetitividade da coluna fluida 0 normal 0,004472136 m -6,681771647 -0,02988 4 5,57%
Resolução do sensor de altura 0 retangular 0,000288675 m -6,681771647 -0,00193 infinito 0,02%
Incerteza do densímetro - óleo 841,6 retangular 0,577350269 kg/m3 -0,003113055 -0,00180 infinito 0,02%
Incerteza da densidade do óleo (repetitividade) 841,6 normal 1,240967365 kg/m3 -0,003113055 -0,00386 4 0,09%
Incerteza da densidade do óleo x temperatura 3,0 retangular 0,004211886 kg/m3/°C -0,009339166 -0,00004 infinito 0,00%
Resolução do densímetro - óleo 0 retangular 0,028867513 kg/m3 -0,003113055 -0,00009 infinito 0,00%
Incerteza da densidade da água (repetitividade) 979,3 normal 3,535533906 kg/m3 -0,004147944 -0,01467 4 1,34%
Incerteza do densímetro - água 979,3 retangular 0,577350269 kg/m3 -0,004147944 -0,00239 infinito 0,04%
Resolução do densímetro - água 0 retangular 0,028867513 kg/m3 -0,004147944 -0,00012 infinito 0,00%
Incerteza da densidade do água x temperatura 3,0 retangular 0,202072594 kg/m3/°C -0,012443833 -0,00251 infinito 0,04%
Presença de sedimentos 0 retangular 0,173205081 % 0,005712635 0,00099 infinito 0,01%
Incerteza do valor da gL 9,78019 retangular 1,1547E-05 m/s2 -0,683194462 -0,00001 infinito 0,00%
Reprodutibilidade 0 retangular 0,0025 BSW 1 0,00250 infinito 0,04%
Dilatação térmica - tanque retangular 0 BSW 1 0,00000 infinito 0,00%
BSW 0,571 - - - - -

k = 2,37 0,1266 8,3
U(BSW) = 0,301 52,6 %

100,00%BSW  = 0,571 ± 0,301

Cálculo da Incerteza do BSW

Grandezas Estimativa Incerteza padronizada

Figura 4.6 – Resultado do sexto ensaio – BS&W  (Altura de 1m) 
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Distribuição Coeficiente de Incerteza Grau de Contribuição

de probabilidade sensibilidade combinada liberdade (%)

Incerteza do sensor de pressão 27000 retangular 51,96152423 Pa 0,000392979 0,02042 infinito 20,78%
Repetitividade da pressão hidrostática 0 normal 89,4427191 Pa 0,000392979 0,03515 4 61,58%
Resolução do sensor de pressão 0 retangular 2,88675E-05 Pa 0,000392979 0,00000 infinito 0,00%
Incerteza do sensor de altura 3 retangular 0,00057735 m -2,227257216 -0,00129 infinito 0,08%
Repetitividade da coluna fluida 0 normal 0,004472136 m -2,227257216 -0,00996 4 4,95%
Resolução do sensor de altura 0 retangular 0,000288675 m -2,227257216 -0,00064 infinito 0,02%
Incerteza do densímetro - óleo 841,6 retangular 0,577350269 kg/m3 -0,003113055 -0,00180 infinito 0,16%
Incerteza da densidade do óleo (repetitividade) 841,6 normal 1,240967365 kg/m3 -0,003113055 -0,00386 4 0,74%
Incerteza da densidade do óleo x temperatura 3,0 retangular 0,004211886 kg/m3/°C -0,009339166 -0,00004 infinito 0,00%
Resolução do densímetro - óleo 0 retangular 0,028867513 kg/m3 -0,003113055 -0,00009 infinito 0,00%
Incerteza da densidade da água (repetitividade) 979,3 normal 3,535533906 kg/m3 -0,004147944 -0,01467 4 10,72%
Incerteza do densímetro - água 979,3 retangular 0,577350269 kg/m3 -0,004147944 -0,00239 infinito 0,29%
Resolução do densímetro - água 0 retangular 0,028867513 kg/m3 -0,004147944 -0,00012 infinito 0,00%
Incerteza da densidade do água x temperatura 3,0 retangular 0,202072594 kg/m3/°C -0,012443833 -0,00251 infinito 0,32%
Presença de sedimentos 0 retangular 0,173205081 % 0,005712635 0,00099 infinito 0,05%
Incerteza do valor da gL 9,78019 retangular 1,1547E-05 m/s2 -0,683194462 -0,00001 infinito 0,00%
Reprodutibilidade 0 retangular 0,0025 BSW 1 0,00250 infinito 0,31%
Dilatação térmica - tanque retangular 0 BSW 1 0,00000 infinito 0,00%
BSW 0,571 - - - - -

k = 2,29 0,0448 10,2
U(BSW) = 0,103 18,0 %

100,00%BSW  = 0,571 ± 0,103

Cálculo da Incerteza do BSW

Grandezas Estimativa Incerteza padronizada

Figura 4.7 – Resultado do sétimo ensaio – BS&W (Altura de 3m) 
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Para a simulação da determinação da vazão foram adotadas situações reais, e que serão 

condições de operação para os ensaios de calibração de medidores de vazão. As condições 

para o primeiro ensaio estão apresentadas na Figura 4.8, onde se observa a presença de oito 

colunas com a seguinte divisão: a primeira coluna apresenta todas as grandezas de influência 

para o cálculo da vazão, a segunda coluna apresenta as estimativas destas grandezas, a terceira 

coluna apresenta a forma de distribuição de probabilidade, a quarta coluna apresenta o cálculo 

da incerteza padronizada com suas unidades, a quinta coluna apresenta o coeficiente de 

sensibilidade, a sexta a incerteza padronizada, a sétima o grau de liberdade e a última é 

apresentada de forma percentual da contribuição de cada grandeza na incerteza total. 

De acordo com a Figura 4.8, observa-se que a maior influência de incertezas é a 

repetitividade da variável altura que corresponde a quase 80%, diante disto é interessante 

executar um número maior de medições para a determinação da altura. Que para este primeiro 

ensaio foram adotadas cinco medições para a grandeza altura. A avaliação para 10 medições é 

apresentada na Figura 4.9. O resultado do primeiro ensaio apresenta uma incerteza expandida 

de 0,13 m³/h para uma vazão de 10,06 m³/h, ocasionando em uma incerteza expandida 

percentual de 1,3 %. 

A Figura 4.9 apresenta o resultado para o aumento do número de medições para a 

determinação da altura. Observa-se agora que ocorre uma diminuição da influência da 

repetitividade da variável altura para 65 % , acarretando em uma diminuição de sua incerteza 

expandida para 0,085 m³/h com uma incerteza expandida percentual de 0,8 %. 

Como a maior influência de incerteza é a repetitividade da variável altura, 

apresentando para o ensaio da Figura 4.8 quase que 80 %, diante disto é interessante executar 

um número maior de medições para a determinação da altura. 
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Distribuição Coeficiente de Incerteza Grau de Contribuição

de probabilidade sensibilidade combinada liberdade (%)

Incerteza do sensor de altura 5 retangular 0,00057735 m 0,002798 0,00000 infinito 1,28%
Repetitividade do sensor de altura 0 normal 0,004472136 m 0,002798 0,00001 4 76,85%
Resolução do sensor de altura 0 retangular 0,000288675 m 0,002798 0,00000 infinito 0,32%
Incerteza do Volume do Padrão (Arqueamento) 0,2 retangular 0,006293118 m3 0,0005 0,00000 infinito 4,86%
Incerteza da variação de volume x temperatura 3 retangular 0,001073886 m3 0,0005 0,00000 infinito 0,14%
Resolução do medidor de temperatura 0 retangular 1,07389E-07 m3 0,0005 0,00000 infinito 0,00%
Repetitividade da medição de temperatura 0 normal 4,80256E-06 m3 0,0005 0,00000 4 0,00%
Incerteza do inercia da bomba 0 retangular 0,008018754 m3 0,00050 0,00000 infinito 7,89%
Resolução do medidor de tempo 2000 retangular 0,000288675 s -0,00792 0,00000 infinito 2,56%
Reprodutibilidade 0 retangular 0,0000025 m³/s 1 0,00000 infinito 3,07%
Dilatação térmica - tanque 0,008597 retangular 0,004963396 m3 0,0005 0,00000 infinito 3,02%
VAZÃO 0,003 - - m3/s - -

k = 2,52 0,0000 7
VAZÃO = 0,000 1,3 %

m3/s 100,00%

m3/h

BSW = 0,571
Vazão= 10

VAZÃO  = 0,003 ± 0,000

VAZÃO  = 10,060 ± 0,130

Cálculo da Incerteza da determinação da Vazão

Grandezas Estimativa Incerteza padronizada

Figura 4.8 – Resultado do primeiro ensaio – VAZÃO (5 medições) 
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Distribuição Coeficiente de Incerteza Grau de Contribuição

de probabilidade sensibilidade combinada liberdade (%)

Incerteza do sensor de altura 5 retangular 0,00057735 m 0,002798 0,00000 infinito 2,08%
Repetitividade do sensor de altura 0 normal 0,003162278 m 0,002798 0,00001 9 62,41%
Resolução do sensor de altura 0 retangular 0,000288675 m 0,002798 0,00000 infinito 0,52%
Incerteza do Volume do Padrão (Arqueamento) 0,2 retangular 0,006293118 m3 0,0005 0,00000 infinito 7,89%
Incerteza da variação de volume x temperatura 3 retangular 0,001073886 m3 0,0005 0,00000 infinito 0,23%
Resolução do medidor de temperatura 0 retangular 1,07389E-07 m3 0,0005 0,00000 infinito 0,00%
Repetitividade da medição de temperatura 0 normal 4,80256E-06 m3 0,0005 0,00000 4 0,00%
Incerteza do inercia da bomba 0 retangular 0,008018754 m3 0,00050 0,00000 infinito 12,81%
Resolução do medidor de tempo 2000 retangular 0,000288675 s -0,00792 0,00000 infinito 4,16%
Reprodutibilidade 0 retangular 0,0000025 m³/s 1 0,00000 infinito 4,98%
Dilatação térmica - tanque 0,008597 retangular 0,004963396 m3 0,0005 0,00000 infinito 4,91%
VAZÃO 0,003 - - m3/s - -

k = 2,12 0,0000 23
VAZÃO = 0,000 0,8 %

m3/s 100,00%

m3/h

BSW = 0,571
Vazão= 10

VAZÃO  = 0,003 ± 0,000

VAZÃO  = 10,060 ± 0,085

Cálculo da Incerteza da determinação da Vazão

Grandezas Estimativa Incerteza padronizada

Figura 4.9 – Resultado do segundo ensaio – VAZÃO (10 medições) 
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Na Figura 4.8 é apresentado um resultado de sua incerteza expandida de 0,130 com 

para as condições de vazão de 10,06 m³/h e com altura de 5m. Neste caso a influência da 

variável altura é de 78,45 % da incerteza expandida total. 

Na Figura 4.10 é apresentado um resultado de sua incerteza expandida de 0,178 com  

para as condições de vazão de 10,007 m³/h e com altura de 1m. Neste caso a influência da 

variável altura é apenas 21,88 % da incerteza expandida total, mostrando que para as 

condições próximas de vazão sua incerteza expandida para a variação da altura não é 

significante, porém a influência da variável altura é reduzida mais que 50 %, e deixando a 

maior incerteza para as condições de partida e de desligamento da bomba. 

A Figura 4.11 apresenta um resultado para a aquisição da variável tempo através do 

atributo “Current” da variável do tipo TAG PLC do Elipse SCADA que possui uma resolução 

de 1s, acarretando em uma incerteza expandida de 1,3 %. Já o resultado da Figura 4.8 a 

aquisição é feita através do atributo “TimeStamp” da variável tipo TAG PLC do Elipse 

SCADA  que possui uma resolução de 1ms. 

Observa-se que para a aquisição da variável tempo é insignificante a sua resolução 

para o resultado de sua incerteza expandida, ocasionando a mesma incerteza expandida para 

os dois casos.   

Uma observação importante é que para condições de ensaios com baixo BS&W e com 

baixa vazão as incertezas expandidas aumentam. Como exemplos são apresentados as Figuras 

4.12 e 4.13. 

Na Figura 4.12 é apresentado o resultado com BS&W de 27 % acarretando em uma 

incerteza expandida percentual de 46,4 %. 

Já a Figura 4.13 apresenta o resultado para uma vazão de 0,629 m³/h acarretando em 

uma incerteza expandida percentual de 4 %. 
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Distribuição Coeficiente de Incerteza Grau de Contribuição

de probabilidade sensibilidade combinada liberdade (%)

Incerteza do sensor de altura 1 retangular 0,00057735 m 0,002798 0,00000 infinito 0,36%
Repetitividade do sensor de altura 0 normal 0,004472136 m 0,002798 0,00001 4 21,43%
Resolução do sensor de altura 0 retangular 0,000288675 m 0,002798 0,00000 infinito 0,09%
Incerteza do Volume do Padrão (Arqueamento) 0,2 retangular 0,000785196 m3 0,0025 0,00000 infinito 0,53%
Incerteza da variação de volume x temperatura 3 retangular 0,000133989 m3 0,0025 0,00000 infinito 0,02%
Resolução do medidor de temperatura 0 retangular 1,33989E-08 m3 0,0025 0,00000 infinito 0,00%
Repetitividade da medição de temperatura 0 normal 5,99219E-07 m3 0,0025 0,00000 4 0,00%
Incerteza do inercia da bomba 0 retangular 0,008018754 m3 0,00250 0,00002 infinito 55,01%
Resolução do medidor de tempo 400 retangular 0,000288675 s -0,00747 0,00000 infinito 0,64%
Reprodutibilidade 0 retangular 0,0000025 m³/s 1 0,00000 infinito 0,86%
Dilatação térmica - tanque 0,008597 retangular 0,004963396 m3 0,0025 0,00001 infinito 21,08%
VAZÃO 0,003 - - m3/s - -

k = 2,03 0,0000 87
VAZÃO = 0,000 2,0 %

m3/s 100,00%

m3/h

BSW = 0,571
Vazão= 10

VAZÃO  = 0,003 ± 0,000

VAZÃO  = 10,007 ± 0,198

Cálculo da Incerteza da determinação da Vazão

Grandezas Estimativa Incerteza padronizada

Figura 4.10 – Resultado do terceiro ensaio – VAZÃO (Altura de 1m) 
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Distribuição Coeficiente de Incerteza Grau de Contribuição

de probabilidade sensibilidade combinada liberdade (%)

Incerteza do sensor de altura 5 retangular 0,00057735 m 0,002798 0,00000 infinito 1,31%
Repetitividade do sensor de altura 0 normal 0,004472136 m 0,002798 0,00001 4 78,88%
Resolução do sensor de altura 0 retangular 0,000288675 m 0,002798 0,00000 infinito 0,33%
Incerteza do Volume do Padrão (Arqueamento) 0,2 retangular 0,006293118 m3 0,0005 0,00000 infinito 4,99%
Incerteza da variação de volume x temperatura 3 retangular 0,001073886 m3 0,0005 0,00000 infinito 0,15%
Resolução do medidor de temperatura 0 retangular 1,07389E-07 m3 0,0005 0,00000 infinito 0,00%
Repetitividade da medição de temperatura 0 normal 4,80256E-06 m3 0,0005 0,00000 4 0,00%
Incerteza do inercia da bomba 0 retangular 0,008018754 m3 0,00050 0,00000 infinito 8,10%
Resolução do medidor de tempo 2000 retangular 0,288675135 s 0,00000 0,00000 infinito 0,00%
Reprodutibilidade 0 retangular 0,0000025 m³/s 1 0,00000 infinito 3,15%
Dilatação térmica - tanque 0,008597 retangular 0,004963396 m3 0,0005 0,00000 infinito 3,10%
VAZÃO 0,003 - - m3/s - -

k = 2,52 0,0000 6
VAZÃO = 0,000 1,3 %

m3/s 100,00%

m3/h

BSW = 0,571
Vazão= 10

VAZÃO  = 0,003 ± 0,000

VAZÃO  = 10,060 ± 0,128

Cálculo da Incerteza da determinação da Vazão

Grandezas Estimativa Incerteza padronizada

Figura 4.11 – Resultado do quarto ensaio – VAZÃO (Aquisição de 1s) 
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Distribuição Coeficiente de Incerteza Grau de Contribuição

de probabilidade sensibilidade combinada liberdade (%)

Incerteza do sensor de pressão 43000 retangular 51,96152423 Pa 0,000491063 0,02552 infinito 23,90%
Repetitividade da pressão hidrostática 0 normal 89,4427191 Pa 0,000491063 0,04392 4 70,81%
Resolução do sensor de pressão 0 retangular 2,88675E-05 Pa 0,000491063 0,00000 infinito 0,00%
Incerteza do sensor de altura 5 retangular 0,00057735 m -1,276960804 -0,00074 infinito 0,02%
Repetitividade da coluna fluida 0 normal 0,004472136 m -1,276960804 -0,00571 4 1,20%
Resolução do sensor de altura 0 retangular 0,000288675 m -1,276960804 -0,00037 infinito 0,00%
Incerteza do densímetro - óleo 841,6 retangular 0,577350269 kg/m3 -0,005269337 -0,00304 infinito 0,34%
Incerteza da densidade do óleo (repetitividade) 841,6 normal 1,240967365 kg/m3 -0,005269337 -0,00654 4 1,57%
Incerteza da densidade do óleo x temperatura 3,0 retangular 0,004211886 kg/m3/°C -0,015808011 -0,00007 infinito 0,00%
Resolução do densímetro - óleo 0 retangular 0,028867513 kg/m3 -0,005269337 -0,00015 infinito 0,00%
Incerteza da densidade da água (repetitividade) 979,3 normal 3,535533906 kg/m3 -0,001991663 -0,00704 4 1,82%
Incerteza do densímetro - água 979,3 retangular 0,577350269 kg/m3 -0,001991663 -0,00115 infinito 0,05%
Resolução do densímetro - água 0 retangular 0,028867513 kg/m3 -0,001991663 -0,00006 infinito 0,00%
Incerteza da densidade do água x temperatura 3,0 retangular 0,202072594 kg/m3/°C -0,005974988 -0,00121 infinito 0,05%
Presença de sedimentos 0 retangular 0,173205081 % 0,002742959 0,00048 infinito 0,01%
Incerteza do valor da gL 9,78019 retangular 1,1547E-05 m/s2 -0,652830264 -0,00001 infinito 0,00%
Reprodutibilidade 0 retangular 0,0025 BSW 1 0,00250 infinito 0,23%
Dilatação térmica - tanque retangular 0 BSW 1 0,00000 infinito 0,00%
BSW 0,274 - - - - -

k = 2,44 0,0522 8,0
U(BSW) = 0,127 46,4 %

Cálculo da Incerteza do BSW

Grandezas Estimativa Incerteza padronizada

Figura 4.12 – Resultado do oitavo ensaio – BS&W (Baixo BS&W) 
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Distribuição Coeficiente de Incerteza Grau de Contribuição

de probabilidade sensibilidade combinada liberdade (%)

Incerteza do sensor de altura 5 retangular 0,00057735 m 0,000174875 0,00000 infinito 0,08%
Repetitividade do sensor de altura 0 normal 0,004472136 m 0,000174875 0,00000 4 5,00%
Resolução do sensor de altura 0 retangular 0,000288675 m 0,000174875 0,00000 infinito 0,02%
Incerteza do Volume do Padrão (Arqueamento) 0,2 retangular 0,006293118 m3 0,00003125 0,00000 infinito 0,32%
Incerteza da variação de volume x temperatura 3 retangular 0,001073886 m3 0,00003125 0,00000 infinito 0,01%
Resolução do medidor de temperatura 0 retangular 1,07389E-07 m3 0,00003125 0,00000 infinito 0,00%
Repetitividade da medição de temperatura 0 normal 4,80256E-06 m3 0,00003125 0,00000 4 0,00%
Incerteza do inercia da bomba 0 retangular 0,008018754 m3 0,00003 0,00000 infinito 0,51%
Resolução do medidor de tempo 32000 retangular 0,000288675 s -0,00792 0,00000 infinito 42,72%
Reprodutibilidade 0 retangular 0,0000025 m³/s 1 0,00000 infinito 51,14%
Dilatação térmica - tanque 0,008597 retangular 0,004963396 m3 0,00003125 0,00000 infinito 0,20%
VAZÃO 0,000 - - m3/s - -

k = 2,01 0,0000 1597
VAZÃO = 0,000 4,0 %

m3/s 100,00%

m3/h

VAZÃO  = 0,000 ± 0,000

VAZÃO  = 0,629 ± 0,025

Cálculo da Incerteza da determinação da Vazão

Grandezas Estimativa Incerteza padronizada

Figura 4.13 – Resultado do quinto ensaio – VAZÃO (Baixa Vazão) 
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4.2  RESULTADOS EXPERIMENTAIS 

Para validação desta metodologia de cálculo de incerteza foi elaborada uma outra 

planilha em conjunto com as planilhas já existentes utilizadas nas simulações, denominada 

“Aquisição”. A planilha “dados” também foi elaborado pelo Software Excel da Microsoft.  

A planilha denominada “Aquisição” é responsável pela aquisição das grandezas 

necessárias a determinação da vazão e do BS&W. Esta planilha trabalha em conjunto com 

o sistema supervisório do laboratório sendo possível monitorar todos os dados em tempo 

real. 

Uma vez dado início à aquisição esses dados são armazenados em intervalos pré-

estabelecidos e armazenados para posterior tratamento. Após o término da aquisição as 

estimativas das grandezas de influência são transferidas para as planilhas “Dados-BS&W” 

e “Dados-Vazão” onde são realizados os cálculos da vazão e do BS&W propriamente dito, 

para geração dos gráficos no sistema supervisório. 

Na fase de aquisição o servidor OPC disponibiliza as variáveis de interesse de todos 

os instrumentos. Via Elipse é configurado o tempo de aquisição das variáveis de interesse. 

Os dados obtidos ao longo dos testes são transferidos para uma planilha modelo 

denominada “Vazão”, para determinação da vazão e para a planilha “BS&W” para 

determinação do BS&W. Neste mesmo documento do Excel existe a planilha denominada 

“Instrumentos” onde está presente um banco de dados que contem todas as informações 

sobre as propriedades e características dos instrumentos utilizados para medição, tais como 

dados de certificado de calibração, resolução, etc, e também a planilha de “Ensaio água e 

óleo” para correção das massas especificas da água e do óleo como também o registro do 

resultado das análises físico-químicas das amostras de água e óleo para o cálculo de 

repetitividade da determinação das massas específicas. 

Como a equipe de apoio técnico do laboratório está em fase de treinamento de 

segurança industrial e como também o laboratório ainda encontra-se em fase final de seu 
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projeto de instrumentação para adequação do recebimento do petróleo, o ensaio de BS&W 

não foi executado. 

Para o ensaio de vazão foi adotado o procedimento, conforme Anexo I, sendo que 

em virtude da não existência de um instrumento de teste (medidor de vazão) foi adotada a 

variável vazão em função da velocidade no eixo da bomba. Como a mesma é acionada por 

inversor de freqüência com controle vetorial “sensorless” de velocidade possui uma 

excelente regulação de velocidade de ±0,1 %. Para o ensaio de vazão as condições são as 

seguintes: 

• Tempo de aceleração: 5 s; 

• Tempo de desaceleração 

10 s; 

• Velocidade do Motor: 

1799 rpm; 

• Redutor de engrenagens: 

6,41; 

• Velocidade no eixo da 

bomba: 280,6 rpm; 

• Vazão: 10,88 m³/h; 

• Pressão de recalque 3 bar; 

• Volume morto tubulação: 

0,086434 m³. 

• Volume morto tanque 

auditor: 0,05787 m³. 

A análise físico-química da água foi efetuada pelo Laboratório de Mecânica dos Fluidos 

do Departamento de Engenharia Mecânica da UFRN e é apresentada abaixo: 

Tabela 4.1 – Análise da água 

Densidade das amostras – Temperatura 27°C – Unidade de medida (g/cm³) 
AMOSTRAS 1ª medição 2ª medição 3ª medição Média 
3” – 006 0,9963 0,9965 0,9965 0,9964 
3” – 008 0,9966 0,9965 0,9965 0,9965 
3” – 009 0,9965 0,9965 0,9963 0,9964 
3” – 010 0,9967 0,9966 0,9966 0,9966 
3” – 011 0,9966 0,9966 0,9968 0,9967 
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A análise foi efetuada através de um densímetro de vidro com resolução de 0,0001 g/cm³.

As amostras são identificadas em função da linha em que se colheram as amostras e conforme 

projeto de identificação da tubulação. 

A vazão é determinada utilizando o software do próprio fornecedor da bomba 

“NETZSCH”, e sua curva característica é apresentada na Figura 4.14. 

Figura 4.14 – Curva característica da bomba NETZSCH

O cálculo do volume morto é efetuado a fim de se determinar todo o volume preenchido 

na tubulação durante o ensaio como também o volume de equipamentos e acessórios presentes no 

tanque auditor, como por exemplo: chave de nível e anodos de sacrifício, o volume morto é 

subdividido pelo volume morto interno do tanque que já foi previamente calculado pelos técnicos 

do INMETRO, e fornecido com o certificado de arqueação do tanque, e pelo volume morto da 
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tubulação externa do tanque, este volume morto é obtido através do projeto de tubulação do 

laboratório. As figuras 4.15 e 4.16 apresentam o trecho da linha de testes. 

  

Figura 4.15 – Detalhe isométrico da linha de testes – recalque bomba 2002.02.02 
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Figura 4.16 – Detalhe isométrico da linha de testes – chegada tanque auditor 

No ensaio as aquisições de temperatura são efetuadas de 10 em 10s durante a execução do 

teste, a aquisição da altura é efetuada após um tempo de estabilização (10s) com 5 medições de 5 

em 5s e a determinação do tempo de ensaio é entre o tempo do estado “Ligado” da bomba at 

estado “desligado” da bomba. O resultado do ensaio é apresentado na Figura 4.17. 

Neste ensaio foi adicionada, na planilha, uma incerteza sobre um possível atraso na 

determinação do tempo de 2s e uma incerteza sobre a determinação do volume morto de 400ml. 

A determinação da vazão é efetuada no fim do ensaio ocasionando um valor médio e não 

instantâneo desta variável, o erro é determinado conforme equação 4.1. 

100
)(

)()( ×
−

=
medida

medidaindicada

Vazão

VazãoVazão
Erro  (4.1) 

Onde: 
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)(medidaVazão : É a vazão medida através do procedimento do laboratório. 

)(indicadaVazão : É a vazão indicada no medidor a ser avaliado. 

Conforme Figura 4.16 o resultado experimental do ensaio apresentou uma incerteza 

padronizada de 0,069 m³/h, com uma incerteza padronizada percentual para o padrão de 0,7 % o 

que significa um resultado excelente. 

Para o medidor teste “inversor de freqüência” o erro foi de 10,8%, o que é justificado uma 

vez que o próprio radar não está ajustado como também a pressão da linha de teste não foi 

medida e sim estimada (3 bar), mesmo assim o resultado obtido foi bem próximo do esperado e 

que com ajustes futuros tende-se a reduzir este erro.   
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Distribuição Coeficiente de Incerteza Grau de Contribuição

de probabilidade sensibilidade combinada liberdade (%)

Incerteza do sensor de altura 2,603 retangular 0,00057735 m 0,002604515 0,00000 infinito 2,51%
Repetitividade do sensor de altura 0 normal 0,000374166 m 0,002604515 0,00000 4 1,05%
Resolução do sensor de altura 0 retangular 0,000288675 m 0,002604515 0,00000 infinito 0,63%
Incerteza do Volume do Padrão (Arqueamento) 0,2 retangular 0,00335556 m3 0,000894015 0,00000 infinito 9,97%
Incerteza da variação de volume x temperatura 3 retangular 1,51175E-06 m3 0,000894015 0,00000 infinito 0,00%
Resolução do medidor de temperatura 0 retangular 1,51175E-07 m3 0,000894015 0,00000 infinito 0,00%
Repetitividade da medição de temperatura 0 normal 4,94803E-07 m3 0,000894015 0,00000 4 0,00%
Incerteza do inercia da bomba 0 retangular 0,008018754 m3 0,00089 0,00001 infinito 56,95%
Resolução do medidor de tempo 1118,549 retangular 0,000288675 s 0,00000 0,00000 infinito 0,00%
Reprodutibilidade 0 retangular 0,0000025 m³/s 1 0,00000 infinito 6,93%
Incerteza Volume Morto 0,0004 retangular 0,0004 m3 0,000894015 0,00000 infinito 0,14%
Incerteza atraso de comunicação 2 retangular 2 s 0,00000 0,00000 infinito 0,00%
Dilatação térmica - tanque 0,008597 retangular 0,004963396 m3 0,000894015 0,00000 infinito 21,82%
VAZÃO 0,003 - - m3/s - -

k = 2,01 0,00001 5344
VAZÃO = 0,00002 0,7 %

Volume m3/s 100,00%
Morto 0,144304

m3/h
BSW = 0
Vazão= 10

VAZÃO  = 9,817 ± 0,069

VAZÃO  = 0,00273 ± 0,00002

Cálculo da Incerteza da determinação da Vazão

Grandezas Estimativa Incerteza padronizada

Figura 4.17 – Resultado Experimental 
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5 CONCLUSÃO 

Quando se relata o resultado de medição de uma grandeza física, é senso comum a 

necessidade de se apresentar alguma indicação quantitativa da qualidade do resultado, de 

forma que aqueles que o utilizam possam avaliar sua confiabilidade.  

Do mesmo modo, deve ser imperativo que haja procedimentos para avaliar e expressar 

a incerteza relacionada a medições de uma grandeza e que os mesmos sejam uniformes. Sem 

essa indicação, os resultados de medição não podem ser comparados, sejam entre eles 

mesmos ou com os valores de referência fornecidos em uma especificação ou em uma norma. 

A planilha de cálculo de incerteza mostrou-se bastante eficiente do ponto de vista 

técnico e operacional, implementando com sucesso, o procedimento descrito e demonstrado 

pelos resultados. 

A análise da contribuição de cada grandeza de influência pode ser realizada de forma a 

se identificar a etapa que mais contribui para a incerteza expandida e quais as ações possíveis 

tendo em vista essa análise para se aperfeiçoar o processo de medição.  

Em função dos resultados foi identificado que as incertezas referentes a variável 

pressão tem grande influência no resultado final de sua incerteza expandida para a 

determinação da vazão, procedimentos como a própria calibração do instrumento ou a própria 

substituição do mesmo por um mais adequado, com exatidão de ±0,1%, o existente possui 

exatidão de ±0,2%, possibilitará uma redução de sua contribuição na incerteza expandida. O 

transmissor de pressão foi instalado no nível de referência zero do tanque auditor o que 

ocasionou a eliminação dos cálculos na determinação da pressão utilizada na planilha de 

cálculo de incertezas. 

A incerteza proveniente da temperatura foi observada que não possui grande 

influência na determinação final da vazão e do BS&W, pois foi estimado uma variação de 

6°C entre a linha de testes e dentro do próprio tanque auditor, o que na prática foi 

comprovado que não existe esta diferença com determinada amplitude. De toda forma existe 

no tanque auditor mais duas tomadas de temperatura em níveis diferentes que pode, 

futuramente, fazer um teste a fim de se identificar esta diferença de temperatura dentro do 
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tanque auditor, uma vez que o próprio transmissor de temperatura possui até dois canais para 

indicação da variável temperatura. 

Conforme visto nos resultados comparativos com os vários tipos de óleo, isto leve, 

mediano, pesado e o extra-pesado, é de fundamental importância a especificação do mesmo, 

pois em função da má determinação, poderá se tornar inadequado o procedimento de 

calibração ocasionando uma elevação demasiada de sua incerteza expandida. 

A melhor capacidade de medição é um dos parâmetros utilizados para definir o escopo 

de um laboratório de calibração acreditado, os outros parâmetros sendo a grandeza física, o 

método de calibração ou o tipo de instrumento a ser calibrado e a faixa de medição. A melhor 

capacidade de medição é normalmente declarada na relação de serviços acreditados e/ou em 

outros documentos que dão suporte à decisão sobre o acreditação ou no respectivo certificado 

de acreditação o qual, em muitos casos, é emitido como evidência do acreditação. 

Ocasionalmente, como foi adotado os dados dos próprios fabricantes dos instrumentos para as 

suas exatidões, como estimativas de incertezas do tipo B, foi adotados altos desvios padrões 

como estimativas das variáveis de interesse, foi estimado uma diferença de 6°C de 

temperatura entre a linha de testes e o tanque auditor e dentro do próprio tanque, o que leva a 

um resultado com uma incerteza padronizada longe da melhor capacidade de medição do 

laboratório tanto na determinação da vazão como do BS&W. 

Após procedimentos de calibrações destes instrumentos e após os resultados 

experimentais para a determinação do BS&W tende a uma otimização de sua incerteza 

expandida e de sua melhor capacidade de medição. 

Com o objetivo de confirmar que os métodos são apropriados para o uso pretendido, o 

laboratório deve validar os métodos não normalizados, isto é, os métodos criados e 

desenvolvidos pelo próprio laboratório, que é o caso do LAMP.  Para a validação do método a 

NBR 17025 recomenda comparações com resultados obtidos por outros métodos ou também 

por comparações interlaboratoriais. 

Na própria UN-SEAL (Unidade de Negócio Sergipe/Alagoas) PETROBRAS existe o 

Sítio de testes de Atalaia, localizado em Atalaia-SE, que durante a fase de acreditação do 

LAMP poderá ser utilizado como referência para a comparação interlaboratorial, uma vez que

possui um sistema para determinação do BS&W. 
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Como trabalho futuro, fica a implementação do NBR 17025 com a elaboração dos 

outros documentos necessários a acreditação do Laboartório de Avaliação de Medição em 

Petróleo como: o manual da qualidade, preenchimento dos documentos exigidos pelo 

INMETRO para a acreditação, a validação dos métodos, os demais requisitos da norma e 

como também a adaptação do laboratório e a avaliação de incertezas para uma medição 

mássica. 
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ANEXO I 

PROCEDIMENTOS DOS ENSAIOS PARA AVALIAÇÃO DOS MEDIDORES DE BS&W 
E DE VAZÃO DO LAMP - LABORATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE MEDIÇÃO EM 

PETRÓLEO



105

1.- CONSIDERAÇÕES GERAIS 

1.1 – CONFIGURAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DO LABORATÓRIO 

A Figura 1 apresenta a tela principal do supervisório com todas as variáveis de 

interesse para a determinação da vazão e do BS&W. 

Figura 1 – Tela do Supervisório do LAMP 

Para maior segurança operacional o sistema operacional só é disponibilizado através 

de senhas para usuários específicos, com capacidade técnica para utilização do mesmo. 

Quando disponibilizado o acesso, o supervisório apresenta a tela do “Menu Principal”, 

esta tela disponibiliza diversos links para as demais telas. Nele estão presentes os links para as 

telas de informações, de administração e de processo.  

O sistema supervisório é dividido em várias telas tais como: 

• Principal 
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• Histórico 

• Ensaios 

• Informações 

• Alarmes 

• Gráficos 

• Cadastros 

• TAGS 

• Usuários 

• Logout 

A tela principal apresenta todos os elementos da planta do laboratório, tanques, 

bombas e instrumentos instalados. Esta tela, como o próprio nome diz “principal” é a 

responsável por toda a monitoração das variáveis de interesse. É nela onde se observam os 

status dos equipamentos, por exemplo, quando fechada, a válvula é apresentada pela cor 

vermelha e quando aberta, a mesma é apresentada pela cor verde. O mesmo acontece com as 

bombas, quando ligados são representadas pela cor verde e quando desligadas são 

representadas pela cor vermelha. Outras variáveis são disponibilizadas via servidor “OPC” 

para monitoração na tela principal, que são elas: 

• Nível do Tanque Tratador; 

• Nível do Tanque de Água; 

• Nível do Tanque de Óleo; 

• Nível do Tanque Misturador; 

• Nível do Tanque Auditor; 

• Vazão na linha de testes; 

• Temperatura interna do Tanque Auditor; e; 

• Pressão da altura fluida do Tanque Auditor. 

Através da configuração do Bloco Funcional “transducer” dos medidores de nível, o 

mesmo poderá indicar o volume também. 

Para as situações de emergência, que são os estados ativos para as chaves de nível alto 

de qualquer um dos tanques e para os estados acionados dos relés de temperatura para 

proteção das bombas contra trabalho a seco, situação esta que ocasionará a parada do sistema 
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e a entrada no estado de EMERGÊNCIA, estado este em que todas as bombas são desligadas 

e todas as válvulas são fechadas. As válvulas são fechadas com um atraso de 5s seguindo o 

desligamento das bombas. 

Existe outra tela que é denominada “alarme” responsável pela identificação e cadastro 

de ocorrência dos alarmes é nela onde são armazenadas as informações dos alarmes ocorridos. 

Quando da ocorrência de um alarme, na tela principal é apresentado um indicador luminoso 

na cor vermelha. Os alarmes são situações em que o operador deve verificar e 

consequentemente tentar resolver, pois ela poderá evoluir para uma situação de 

“EMERGÊNCIA”. As condições de alarmes são: perda de comunicação com algum 

instrumento ou também condições de níveis alto e baixo dos tanques, estes que são 

identificados como alarmes críticos.  

A tela de “Informações” contém dados a respeito de todos os dispositivos presentes na 

rede fieldbus e da equipe de técnicos do laboratório. Dados do fabricante, fotos dos 

dispositivos e especificações técnicas são alguns dos itens lá encontrados. 

A partir da tela “Usuários” é possível, caso o usuário tenha um nível de acesso 

administrador, cadastrar novos usuários, bem como excluir algum já existente. Para o usuário 

que possui nível de acesso simples, existe a possibilidade de se alterar sua senha. A tela 

“Logout” é para disponibilizar o acesso a novos usuários.   

Na tela principal também existem os links para as malhas de tubulações. Quando ela é 

selecionada, é apresentada uma tela semelhante à tela principal, mas enfatizando a malha 

selecionada e disponibilizando outras informações como a vazão da linha, a velocidade do 

motor acionador da bomba. Estas malhas são subdivididas e identificadas numericamente de 

01 a 10 de acordo com a seqüência do processo. 

Já a tela de ensaio, que possui uma senha restringindo o acesso, contém dados que 

serão utilizados na realização do ensaio, tais como BS&W, vazão e o número de ensaios 

consecutivos, etc. Nesta mesma tela, existe um link para a tela principal, onde é 

disponibilizado o botão “iniciar” para dar inicio ao teste. Os procedimentos de cálculos dos 

testes serão comentados no item 2, deste documento.

Também existe a possibilidade de cadastro de todos os instrumentos a serem ensaiados 

no laboratório, fornecendo informações como as conexões a serem utilizadas e suas formas, 
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além de todas as informações técnicas de cada instrumento. Esta opção está disponibilizada 

pela tela “cadastro”. 

Para informações sobre ensaios anteriores, inclusive disponibilização dos dados dos 

ensaios e seus resultados, existe a tela “Histórico” que dá acesso a uma busca de informações 

no banco de dados do laboratório em função da data do ensaio ou do código do ensaio para 

consulta. 

Na tela “TAGS”, existe uma descrição de todas as identificações das variáveis 

utilizadas no supervisório. 

Para a apresentação dos resultados na forma gráfica, existe a tela “Gráficos” que 

disponibiliza, em função do ensaio de vazão ou de BS&W, o resultado na forma de gráficos, 

(vazão x tempo) ou (BS&W x tempo). É apresentado um gráfico para a variável indicada pelo 

instrumento de teste e outro para a calculada pelo sistema conceitual para determinação do 

valor verdadeiro convencional. 

Esta tela interage com a planilha dados, planilha esta vinculada à planilha de 

incertezas para determinação da vazão e do BS&W. 

A vazão configurada para o ensaio de vazão serve também para a determinação do 

tempo de limpeza de linha, para evitar erros decorrentes de ensaios anteriores.    

  

2.- PROCEDIMENTO DE TESTE 

2.1 – CONFIGURAÇÃO DO ENSAIO DE VAZÃO 

Para o ensaio de vazão são configuradas na tela “Ensaio vazão” as variáveis utilizadas 

para os cálculos de incertezas para a determinação da vazão como: vazão média do ensaio, 

BS&W, se não conhecido, selecionar a opção “não conhecido” que o mesmo será calculado. 

Para indicação de vazões acima de 12 m³/h a abaixo de 0,5 m³/h o mesmo retornará 

uma indicação de alerta com a seguinte descrição “A vazão está fora dos limites admitidos”. 

Também é configurado o volume máximo e mínimo do tanque auditor como também 

o tempo máximo para o ensaio. 
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Quando: 

máximotempo
VAZÃO

IMOVOLUME MÁX ≥  (2.1) 

Retornará uma indicação de alerta com a seguinte descrição “Não é possível usar o 

volume máximo”. 

O volume utilizado para os cálculos será a partir da equação 2.2, apresentada abaixo: 

VAZÃOmáximotempoVOLUME ×=   (2.2) 

Quando ocorrer a condição falsa da equação 2.1, o volume do ensaio será o próprio 

volume máximo. E se volume for menor do que o volume mínimo, o mesmo retornará uma 

indicação de alerta com a seguinte descrição “Volume insuficiente para ensaio”. 

Uma vez configurada a tela de “Ensaio de Vazão”, será disponibilizada a tela 

“principal” onde existe a presença do botão “INICIAR”, que através do click do mouse 

iniciará o ensaio. 

O resultado será apresentado em um formato de texto (.doc) com as indicações de 

todas as variáveis, o erro e a incerteza expandida para o valor verdadeiro convencional, a data 

e as condições de operação. Todo o cálculo é executado através da planilha de incertezas. 

2.2 – CONFIGURAÇÃO DO ENSAIO DE BS&W 

As mesmas configurações das condições de restrições do ensaio de vazão são feitas 

para este ensaio. São configurados, o tempo máximo do ensaio, o volume máximo do tanque 

auditor, o volume mínimo do tanque auditor e a vazão de operação. 

A diferença está no tipo de ensaio: Simples ou Consecutivo, que aparece na própria 

tela de “Ensaio”, o operador já tem a opção de escolher o tipo de ensaio. 

• Ensaio Simples 

 Neste estado, o laboratório está habilitado a realizar a sua principal função, avaliar os 

medidores de BS&W. Definido o BS&W e a vazão do teste, o sistema supervisório envia 
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dados para a rede fieldbus para as condições dos testes. Primeiramente, a quantidade de água 

e de óleo previamente determinados são transferidas dos respectivos tanques para o tanque 

misturador. Com as quantidades de água e óleo transferidas para o misturador, inicia-se a 

mistura de recirculação, a bomba é acionada e o fluido é misturado. Após o tempo de mistura 

estar completo, o fluido é transferido para a linha de testes. A bomba injeta o fluido do 

misturador na tubulação da linha de testes, passando pelos instrumentos a serem testados e 

chegando ao tanque auditor. 

Após o término do ensaio, o volume do tanque auditor é transferido parcialmente para 

o tanque tratador para separação de água e óleo através de decantação com a finalidade de 

retornar os volumes retirados de água e óleo aos seus tanques de origem; a outra parte é 

descartada para o tanque de resíduos.  

A recuperação da água e do óleo presentes no tanque de resíduos é denominada de 

“Estado de Reciclagem”. O objetivo deste estado é permitir a recuperação de água e óleo 

depositada no tanque de resíduos através da limpeza da linha de um teste para outro, como 

também a limpeza do tanque Auditor. Deste modo, ocorre a transferência do tanque de 

resíduos para o tanque tratador, para posterior separação. 

No ensaio simples, o operador indica apenas um valor de BS&W para o ensaio, a 

partir disso o supervisório calcula o volume de água e o volume de óleo, conforme equações 

(2.3) e (2.4) respectivamente, para serem retirados os volumes definidos de seus tanques. 

   

1&WBSVOLUMEVOLUME água ×=  (2.3) 

)&1( 1WBSVOLUMEVOLUME óleo −×=  (2.4) 

E o tempo de ensaio é definido a partir da equação 2.5 e com ela se calcula o volume 

ou o tempo de ensaio dependendo das restrições de volume máximo do tanque auditor. 

VAZÃO

VOLUME
tempo =  (2.5) 

• Ensaio Consecutivo 

Funciona da mesma forma que o teste simples, porém pode-se realizar ensaios em 

diferentes pontos de operação, isto é, com BS&W distintos. Após o primeiro teste ao invés do 

fluido ir para o tanque tratador ele irá para o tanque misturador e nele será adicionado ou água 
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ou óleo. Se for adicionada água, o BS&W é aumentado e se for adicionado óleo o BS&W 

diminui.  O ensaio consecutivo disponibiliza até três BS&W diferentes com algumas 

restrições que são comentadas abaixo.  

Após o término do ensaio consecutivo, o volume do tanque auditor é transferido 

parcialmente para o tanque tratador para separação de água e óleo através de decantação com 

a finalidade de retornar os volumes retirados de água e óleo aos seus tanques de origem; e o 

restante é transferido para o tanque de resíduos. A recuperação da água e do óleo presentes no 

tanque de resíduos é denominada de “Estado de Reciclagem”. O objetivo deste estado é 

permitir a recuperação da água e do óleo depositados no tanque de resíduos através da 

limpeza da linha de um teste para outro, como também a limpeza do tanque auditor. Em 

seguida, ocorre a transferência do tanque de resíduos para o tanque tratador para posterior 

separação. 

No ensaio consecutivo, o operador indica os dois ou três valores de BS&W para o 

ensaio, respeitando as restrições dos ensaios, que são: 

• Garantir que os BS&Ws sejam crescentes 

321 W&BSW&BSW&BS ≤≤                                         (2.6) 

Quando a condição não é atendida o mesmo retornará uma indicação de alerta com a 

seguinte descrição “BS&Ws não crescentes”. 

Outro requisito determinado pelo supervisório durante o ensaio consecutivo é sobre a 

adição de água ou de óleo, a escolha é determinada através da média dos BS&Ws se a média 

for maior que 0,5 o líquido a ser acrescido será o óleo e, caso contrário, será água. O tipo de 

fluido a ser adicionado é apresentado na tela de “ensaio”.   

E a partir disso e das condições de restrições, o supervisório calcula o volume de água 

e o volume de óleo e o tempo de cada ensaio, para as condições de acréscimo de água e de 

óleo conforme equações (2.6), (2.7), (2.8), (2.9)... e (2.24) respectivamente, para serem 

retirados os volumes definidos de seus tanques. 

o Acréscimo de óleo 

13água- W&BSVOLUMEVOLUME ×=  (2.7) 
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3água-2água- VOLUMEVOLUME =  (2.8) 

3água-1água- VOLUMEVOLUME =  (2.9 

)&1( 13 WBSVOLUMEVOLUME óleo- −×=  (2.10) 
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VAZÃO

VOLUMEVOLUME
Tempo óleo-água-

ensai
22

2

+
=  (2.14) 

VAZÃO

VOLUMEVOLUME
Tempo óleo-água-

ensaio
33

3

+
=  (2.15) 

o Acréscimo de água 

33 &WBSVOLUMEVOLUME água- ×=  (2.16) 
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)&1( 33 WBSVOLUMEVOLUME óleo- −×=  (2.19) 

32 óleo-óleo- VOLUMEVOLUME =  (2.20) 
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VAZÃO

VOLUMEVOLUME
Tempo óleo-água-
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2

+
=  (2.23) 
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VOLUMEVOLUME
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3

+
=  (2.24) 

Uma vez configurada a tela de “Ensaio de BS&W”, será disponibilizada a tela 

“Principal” onde existe o botão “INICIAR”, que através do click do mouse iniciará o ensaio. 

O resultado será apresentado em um formato de texto (.doc) com as indicações de 

todas as variáveis, o erro e a incerteza expandida para o valor verdadeiro convencional, a data 

e as condições de operação. Todo o cálculo é executado através da planilha de incertezas. 
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ANEXO II 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NO LAMP - 
LABORATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE MEDIÇÃO EM PETRÓLEO
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FABRICANTE: SMAR
MODELO: LD302M4
FAIXA: 62,5 KPa a 2500KPa
EXATIDÃO: (+/-) 0,2%
RESOLUÇÃO: 0,0001

FABRICANTE: EMERSON-ROSEMONT
MODELO: SERIES 5600
FAIXA: ATÉ 50 m
EXATIDÃO: (+/-) 5 mm
RESOLUÇÃO: 1mm

FABRICANTE: ANTOR PAAR
MODELO: DMA 35N
FAIXA: ATÉ 1,999 g/cm³
EXATIDÃO: (+/-) 0,001 g/cm³ 1 Kg/m³
RESOLUÇÃO: 0,0001 g/cm³ 0,1 Kg/m³

FABRICANTE: IOPE
MODELO: PT100 IEC- 36400 IV 
FAIXA: (-)200 a 850°C
EXATIDÃO: -
RESOLUÇÃO: -

FABRICANTE: SMAR
MODELO: TT302 com Pt100 IEC
FAIXA: (-)200 a 850°C
EXATIDÃO: (+/-)0,2°C
RESOLUÇÃO: 0,001

INSTITUIÇÃO EXECUTORA: INMETRO
VOLUME ADICIONAL: 0,85 l/cm de 14 cm a 75cm

0,02 l/cm de 17 cm a 21 cm
0,20 l/cm de 17 cm a 25 cm

TRANSMISSOR DE TEMPERATURA 

CERTIFICADO DE ARQUEAÇÃO

SENSOR DE PRESSÃO 

SENSOR DE NÍVEL 

DENSÍMETRO 

SENSOR DE TEMPERATURA 
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