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1. OBJETIVO 

Este procedimento tem como objetivo sistematizar o controle metrológico dos Sistemas de 

Medição da Companhia de Gás do Amazonas - Cigás. 

          
2. REFERÊNCIAS 

Os documentos relacionados a seguir são indispensáveis para a aplicação deste procedimento:  

 

2.1 Portaria Nº 114 do INMETRO de 16/10/1997 – Regulamento Técnico Metrológico para 

Medidores de Vazão Tipo Rotativo e Turbina; 

 
2.2 ABNT NBR ISO 9001– Sistema de gestão da qualidade; 

 
2.3 ABNT NBR ISO 17025 – Requisitos gerais para a competência de laboratórios de ensaio 

de calibração; 

 
2.4 VIM 2012/INMETRO – Vocabulário Internacional de Metrologia; 

3. ABRANGÊNCIA 

Este procedimento aplica-se à Gerência de Operação e Manutenção. 

4. DEFINIÇÕES 

Para os efeitos deste documento, aplicam-se os seguintes termos e definições: 

 

4.1.ANP – Agência Nacional Do Petróleo, Gás Natural E Biocombustíveis 

 

4.2. ARSAM – Agência Reguladora dos Serviços Públicos Concedidos do Estado do 

Amazonas 

 

4.3. CIGÁS – Companhia de Gás do Amazonas 

 
4.4. GEOPE – Gerência de Operação e Manutenção 

 
4.5. GECOR – Gerência de Contratos e Relacionamento 
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4.6. EMRP – Estação de Medição e Regulagem de Pressão 

 
4.7. EMED – Estação de Medição 

 
4.8. INMETRO – Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial; 

 
4.9. RBC – Rede Brasileira de Calibração 

 

4.10. AJUSTE – Operação complementar, normalmente efetuada após uma calibração, 

quando o desempenho metrológico de um sistema de medição não está em conformidade com 

os padrões de comportamento esperados; 

 

4.11. CALIBRAÇÃO – Conjunto de operações que estabelece, sob condições específicas, a 

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

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

valores correspondentes das grandezas estabelecidos por padrões. 

 

4.12. CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO (CA) – Intervalo de valores onde os valores obtidos são 

considerados válidos. 

 

4.13. ESTABILIDADE - Aptidão de um instrumento de medição para manter constantes suas 

características metrológicas ao longo do tempo; 

 

4.14. EXATIDÃO - Aptidão de um instrumento de medição para dar respostas próximas a um 

valor verdadeiro; 

 
4.15. INCERTEZA DE MEDIÇÃO - Parâmetro, associado ao resultado de uma medição, que 

caracteriza a dispersão dos valores que podem ser razoavelmente atribuídos a mesuranda;  

 

4.16. INDICAÇÃO (DE UM INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO) - Valor de uma grandeza fornecido 

por um instrumento de medição; 

 

4.17. MEDIÇÃO - Conjunto de operações que tem por objetivo determinar um valor de uma 

grandeza; 
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4.18. MEDIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE CUSTÓDIA - Medição do volume de gás natural, 

movimentado com transferência de custódia, nos pontos de entrega e recebimento. 

 

4.19. PADRÃO - Medida materializada, instrumento de medição, material de referência ou 

sistema de medição destinado a definir, realizar, conservar ou reproduzir uma unidade ou um 

ou mais valores de uma grandeza para servir de referência; 

 

4.20. RESOLUÇÃO - Menor diferença entre indicações de um dispositivo que pode ser 

significativamente percebida; 

 

4.21. SISTEMA DE MEDIÇÃO – Conjunto de um ou mais instrumentos de medição e 

frequentemente outros dispositivos, montados e/ou adaptados para fornecer informações 

destinadas à obtenção dos valores medidos, dentro de intervalos especificados para grandezas 

de tipos especificados. O sistema de medição de gás natural inclui o medidor propriamente 

dito, e todos os dispositivos auxiliares e adicionais, e instrumentos de medição associados, 

aplicados a um ponto de medição; 

 

4.22. TOLERÂNCIA DE MEDIÇÃO – É o máximo desvio tolerável no ponto medido do 

certificado de calibração; 

 

4.23. TRANSFERÊNCIA DE CUSTÓDIA – A transferência legal e/ou comercial de propriedade 

do gás natural; 

 

4.24. MONITORAMENTO – Para medição de monitoramento são utilizados instrumentos que 

servem apenas para controle dos processos. 

 

4.25. SIEM – Sistema Integrado de Engenharia de Manutenção.  
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5. RESPONSABILIDADES 

 

5.1 Gerente de Operação e Manutenção/GEOPE: Gerenciar todo o processo de gestão e 

controle metrológico; 

5.2 Supervisor de Metrologia/ GEOPE: Controlar e Analisar Criticamente os certificados de 

calibração conforme disposto neste procedimento; avaliar a periodicidade de calibração; 

5.3 Técnico de Instrumentação/ GEOPE: Realizar a Verificação Metrológica; via software do 

medidor de vazão ultrassônico com geração de relatório; 

 

6. DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES 

Todos os instrumentos utilizados na medição de Transferência de Custódia e os instalados nas 

áreas de concessões da CIGÁS, devem ser calibrados por órgão/laboratório onde os padrões 

de calibração deverão possuir certificados RBC e deverão estar em conformidade com a ISO 

17025. As calibrações destes instrumentos devem atender a legislação vigente, conforme item 

2 deste procedimento, e ser regida por este procedimento. 

 
A calibração pode ser efetuada por qualquer entidade, desde que esta disponha dos padrões 

rastreados RBC e pessoal habilitado para realizar o trabalho. Cada instrumento deverá possuir 

certificado rastreado RBC.  

 
6.1.TIPOS DE INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO 

Os instrumentos de medição utilizados na área de concessão da CIGÁS estão classificados em 

2 tipos: 

 

6.1.1. INSTRUMENTOS PARA MEDIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE CUSTÓDIA 

São instrumentos utilizados para fins de cálculo da compensação do volume entregue aos 

clientes. Estes instrumentos compõem o sistema de medição de uma EMRP ou EMED e os 

valores obtidos por estas medições são utilizados na compensação do volume a ser faturado 

para o cliente. A tabela abaixo descreve estes instrumentos: 
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VARIÁVEL MEDIDA UNIDADE INSTRUMENTO 

PRESSÃO kgf/cm² 

TRANSDUTOR DE 

PRESSÃO + 

TRANSMISSOR, 

MANÔMETRO  

TEMPERATURA °C 
TERMORESISTÊNCIA PT-

100 + TRANSMISSOR 

VAZÃO m³/h MEDIDOR DE VAZÃO 

Tabela 1 - Instrumentos para medição de Transferência de Custódia 

  

6.1.2. INSTRUMENTOS PARA MEDIÇÃO DE MONITORAMENTO 

Instrumentos utilizados para fins de monitoramento, não sendo estas medições utilizadas no 

cálculo do volume a ser faturado para os clientes. A tabela abaixo descreve estes instrumentos: 

 

VARIÁVEL UNIDADE INSTRUMENTO 

PRESSÃO kgf/cm² 

TRANSDUTOR DE 

PRESSÃO + 

TRANSMISSOR, 

MANÔMETRO 

DIFERENCIAL DE 

PRESSÃO 
kgf/cm² 

TRANSDUTOR DE 

PRESSÃO + 

TRANSMISSOR 

Tabela 2 - Instrumentos de medição não-fiscal 

 

6.2. PERIODICIDADE DE CALIBRAÇÃO 

 
Os períodos entre calibrações deverão ser conforme as tabelas abaixo: 
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INSTRUMENTO VARIÁVEL 

PERÍODO 

ENTRE 

CALIBRAÇÕES 

MEDIÇÃO 

TRANSFERÊNCIA DE 

CUSTÓDIA 

TERMOELEMENTO  RESISTÊNCIA (Ω) 12 MESES 

TRANSMISSOR DE 

TEMPERATURA 

 TEMPERATURA 

(°C) 
12 MESES 

TRANSMISSOR DE 

PRESSÃO 

PRESSÃO 

(kgf/cm²) 
12 MESES 

MEDIDOR DE VAZÃO  VAZÃO (m³/h) 60 MESES 

MEDIÇÃO DE 

MONITORAMENTO 

MANÔMETRO 
PRESSÃO 

(kgf/cm²) 
12 MESES 

TRANSMISSOR DE 

PRESSÃO 

PRESSÃO 

(kgf/cm²) 
12 MESES 

TRANSMISSOR DE 

PRESSÃO DIFERENCIAL 

PRESSÃO 

(kgf/cm²) 
12 MESES 

Tabela 3 - Periodicidade de calibração – Clientes Não-térmicos 

  

 

 

INSTRUMENTO VARIÁVEL 
PERÍODO ENTRE 

CALIBRAÇÕES 

MEDIÇÃO 

TRANSFERÊNCIA 

DE CUSTÓDIA 

TERMOELEMENTO 

 

RESISTÊNCIA 

(Ω) 

6 MESES 

TRANSMISSOR DE 

TEMPERATURA 

 

TEMPERATUR

A (°C) 

6 MESES 
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TRANSMISSOR DE 

PRESSÃO 

PRESSÃO 

(kgf/cm²) 
6 MESES 

MEDIDOR DE VAZÃO 

ULTRASSÔNICO 
 VAZÃO (m³/h) 10 ANOS 

MEDIÇÃO DE 

MONITORAMENTO 

MANÔMETRO 
PRESSÃO 

(kgf/cm²) 
6 MESES 

TRANSMISSOR DE 

PRESSÃO 

PRESSÃO 

(kgf/cm²) 
6 MESES 

TRANSMISSOR DE 

PRESSÃO DIFERENCIAL 

PRESSÃO 

(kgf/cm²) 
6 MESES 

Tabela 4 - Periodicidade de calibração – Clientes Térmicos 

 

6.2.1. Os prazos estabelecidos para os transmissores de pressão e temperatura dos clientes 

não-térmicos, foram definidos em conformidade com a folha de dados de cada transmissor, 

onde o fabricante indica uma estabilidade menor que 0,1% para o período estipulado. 

 
6.2.2. Os medidores de vazão turbina e rotativo tiveram seus prazos estipulados em 

conformidade com a Portaria Inmetro N. 114/1997, onde indica que as verificações periódicas 

não poderão ser superiores a 5 anos. 

 
6.2.3. Para os clientes térmicos, no medidor de vazão ultrassônico, deverá ser realizada uma 

Verificação Metrológica via software fornecido pelo fabricante. Esta verificação deverá ser 

realizada a cada 6 (seis) meses e com geração de relatório. Os dados obtidos neste relatório 

deverão ser realizados por técnico treinado para tal e analisados pela supervisão metrológica, 

que aprovará ou reprovará tal relatório. 

 
6.2.4. Caso não seja aprovado na Verificação Metrológica, o medidor deverá sofrer ajustes 

(manutenção) para tentar se aproximar dos valores padrões da verificação indicadas pelo 

software. Posteriormente será realizada nova Verificação Metrológica. 
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 6.2.5. Caso permaneça com status de REPROVADO, o medidor deverá ser enviado para 

calibração e ajustes em laboratório credenciado para este tipo de medidor, podendo ser este 

laboratório nacional ou internacional. 

 
Nota 1: Os relatórios de Verificação Metrológica dos Medidores de Vazão Ultrassônicos 

deverão ser digitalizados e armazenados na rede, sendo que o controle de acesso a estes 

arquivos deverá ser restrito apenas ao pessoal da área metrológica e gerência. 

 

6.3. VALIDAÇÃO METROLÓGICA 

Os certificados dos instrumentos utilizados na medição de transferência de custódia serão 

analisados criticamente conforme critérios estabelecidos neste procedimento.  

 
6.3.1. Somente serão passíveis de avaliação crítica os certificados dos instrumentos utilizados 

na medição de transferência de custódia.  

 
6.3.2. Os instrumentos somente poderão ser utilizados se atenderem ao Critério de Aceitação, 

conforme abaixo: 

 

 
Figura 1 - Limites no ponto de medição 

 

Considerando: 

 

VV = Valor Verdadeiro 
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E = Erro no ponto medido; 

TM = Tolerância de Medição; 

LIA = Limite Inferior Aceitável 

LSA = Limite Superior Aceitável 

IT = Intervalo de Tolerância; 

U = Incerteza expandida da calibração (relatada no certificado); 

CA = Critério de Aceitação; 

 

Onde: 

  

TMMIN = VV – TM 

TMMAX = VV + TM 

 

IT = TMMAX – TMMIN  

 

 

 

 

O resultado será aceitável quando: 

 

|E| + U < CA 

 

6.3.3. Para cada análise, deverá ser utilizado para verificação do critério de aceitação, o pior 

caso de todos os pontos medidos, ou seja, MAIOR ERRO e MAIOR INCERTEZA, combinados. 

 
6.3.4. Para fins de validação do certificado e consequente liberação do instrumento para uso,  a 

análise de aceitação do instrumento deverá estar dentro do limite de tolerância, conforme 

tabela abaixo, e o resultado deverá ser lançados no campo RESULTADO DA ANÁLISE, este  

retornará com Status de “APROVADO PARA USO GERAL, APROVADO COM RESTRIÇÃO 

E OU REPROVADO”, considerando a condição disposta no item 6.3.3. 

 

 

INSTRUMENTO TOLERÊNCIA DE MEDIÇÃO 

Transmissor e Indicador de Pressão - PIT ± 0,25% da Faixa calibrada 

Transmissor e Indicador de Temperatura - TIT ± 1,0% da Faixa calibrada 

Elemento de Temperatura - TE ± 1,0% da Faixa calibrada 

Indicador de Pressão (Manômetro) - PI ±1,0% da Faixa calibrada  

                                                                          Tabela 5 - Tolerância de Medição 
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Nota 1: Os certificados de calibração dos instrumentos deverão ser arquivados em formato 

digital no endereço Departamentos\GEOPE\3 - MEDIÇÃO E SISTEMAS\3.2 - CERTIFICADOS 

DE CALIBRAÇÃO, e no cadastro do SIEM, sendo que o controle de acesso a estes arquivos 

deverá ser restrito apenas ao pessoal da área metrológica e gerência. 

 

6.4. IDENTIFICAÇÃO/ROTULAMENTO DO INSTRUMENTO 

Os instrumentos deverão possuir identificação fixa, visível, contendo informações que 

determinem a situação de calibração, possuindo no mínimo: 

 
a) Data de realização da calibração; 

b) Selo de calibração do laboratório responsável pela calibração; 

c)  Código do Certificado; 

d)  Número do Certificado. 

 

7. REQUISITOS DE SMS 

7.1 Para prevenção de autuações/notificações por órgãos fiscalizadores, deverá ser atendido 

os requisitos descritos na NORCIG.SMS.11 DIRETRIZES DE SEGURANÇA, MEIO AMBIENTE 

E SAÚDE PARA CONTRATOS, atentando para: 

Os deveres e responsabilidades, quanto a fiscalização do cumprimento dos requisitos legais, 

requisitos Qualidade, Segurança, Meio Ambiente e Saúde, pelos prestadores de serviços 

durante a execução de serviços contratados pela CIGÁS, visando evitar perdas em 

decorrências Ações Trabalhistas, Autuações por Órgãos Fiscalizadores, Incidentes, Acidentes, 

Doenças ocupacionais, Danos ao Meio ambiente, e ao Patrimônio. 

7.1.1 Com relação a execução de serviços prestados por empresas terceirizadas, atentar para: 

Comunicação, aos responsáveis pelos serviços a serem executados por empresas 

terceirizadas, informando a GQSMS através do e-mail gqsms@cigas-am.com.br, o período de 

realização do serviço, o tipo da atividade e a quantidade de colaboradores envolvidos; 

file://192.168.1.241/Departamentos/GEOPE/3%20-%20MEDIÇÃO%20E%20SISTEMAS/3.2%20-%20CERTIFICADOS%20DE%20CALIBRAÇÃO
file://192.168.1.241/Departamentos/GEOPE/3%20-%20MEDIÇÃO%20E%20SISTEMAS/3.2%20-%20CERTIFICADOS%20DE%20CALIBRAÇÃO
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Planejamento Integração/ Briefing de QSMS – Havendo necessidade de execução de serviços 

terceirizados nas instalações internas e externas da Companhia, deverá ser informado a 

GQSMS com antecedência de até 24h;  

As integrações serão realizadas pela GQSMS todas as terças-feiras ás 15h; 

Os serviços serão liberados, somente após a realização da integração ou Briefing de QSMS, 

com a entrega das documentações necessárias, indicadas no anexo II Documentos para 

Credenciamento. 

7.2. Para prevenção de impactos ambientais, deverá ser atendido os requisitos descritos na 

NORCIG.SMS.05_Aspectos e impactos, levando em consideração: 

Uso da ferramenta Legnet para consulta dos aspectos e impacto das atividades; 

Cumprimento das recomendações descritas nas LAIPRs aplicáveis as atividades em execução;  

7.3. Para prevenção de incidentes e acidentes envolvendo colaboradores CIGÁS e de 

empresas terceirizadas, deverá ser atendido os requisitos descritos na 

NORCIG.SMS.04_Análise Preliminar de Risco-APR, principalmente no que diz respeito a: 

Comunicação em até 10 dias ao GQSMS sobre os serviços a serem executados; 

Elaboração da análise de riscos antes da execução das atividades; 

Implantação das recomendações contidas nas APR’s antes e durante a execução das 

atividades, principalmente quanto a utilização de todos os EPIs necessários, incluindo uniforme 

completo para realização das atividades externas de Construção e Montagem e Manutenção 

da RDGN, conforme descrito no Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA da 

Companhia, requisitos legais e normas regulamentadoras; 

Informação a GQSMS sobre alterações significativas de processos com antecedência para que 

ocorra revisão na APR e/ou elaboração da AST;  

Garantir que a equipe de execução da atividade esteja treinada no procedimento executivo e 

na APR/ AST evidenciados em lista de presença; 

 Garantir que todas as atividades estejam cobertas por APR. 
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7.4. Atender os requisitos descritos que dizem respeito a: 

Solicitação de estabelecimento dos processos de emissão de Permissão de Trabalho (PT) 

visando preservar a integridade física das pessoas, da comunidade, do meio ambiente, dos 

equipamentos, e da continuidade das operações da Cigás, garantindo que todos os 

procedimentos estejam sendo implementados, todos os riscos associados a atividade sejam 

identificados e controlados e, todo trabalho seja autorizado e controlado apropriadamente com 

os cuidados necessários para atendimentos a esta norma; 

Aplicação do procedimento em todos os trabalhos manutenção, montagem, desmontagem 

construção, inspeção ou reparo de equipamentos, sistemas ou instalações da CIGÁS, que 

ofereçam riscos de acidentes pessoais, ambientais ou alguma interferência na operação; 

Atenção a proibição de emissão da Permissão para Trabalho pela mesma pessoa que irá 

executar a atividade; 

A permissão para trabalho deverá ser emitida para as atividades: A frio, atividade em Espaço 

Confinado, atividade de Escavação, atividades de Manutenção, trabalho em altura, trabalho a 

Quente, trabalho com eletricidade, movimentação de carga, e transporte e manuseio de 

produtos químicos para trabalhos enquadrados na sistemática de área liberada fica dispensado 

o planejamento do trabalho para fins de emissão da PT. 

7.5. Atender os requisitos descritos na NORCIG.SMS.10_Análise e Investigação de Acidentes, 

Incidentes e Desvios, em atenção a: 

Comunicação de todas as ocorrências de Acidentes e Incidentes, Ocorrência Ambiental, Danos 

ao Patrimônio e Primeiros Socorros e o acionamento de órgãos externos de atendimento 

conforme anexos I, II, III, IV, V e VI da norma;  

Garantia de que todo incidente, acidente e desvio siga o fluxograma de atendimento a 

emergências; 

Garantia de que seja formada uma comissão de investigação para tratar a ocorrência sendo ela 

de qualquer gravidade; 

Aplicação de melhorias contidas em plano de ação para mitigação da ocorrência.  
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7.6. Atender os requisitos da NORCIG.SMS.09_Gerenciamento de Resíduos Sólidos e 

Efluentes – GRSE, praticando a organização, Limpeza e Coleta Seletiva de todos os resíduos 

gerados; 

7.7 Para atendimento a emergências, envolvendo colaboradores CIGÁS e de empresas 

terceirizadas: 

Observar a ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DE RESPOSTA – EOR, estabelecido no item 

7.3.4 da NORCIG.SMS.08_Plano de Atendimento a Emergência, comunicando as ocorrências 

através do ramal 117 ou 0800-723-3202; 

Garantir a adoção de medidas adequadas para o tratamento das ocorrências com 

característica de emergência externas e internas; 

NOTA:  A observância dos requisitos de SMS descritos nesta norma, não exclui a 

obrigatoriedade do cumprimento dos demais requisitos de QSMS descritos nos demais 

documentos do SGI e estabelecidos em legislações ou regulamentos municipais, estaduais e 

federais aplicáveis a Companhia. 

NOTA:  A observância dos requisitos de SMS descritos nesta norma, não exclui a 

obrigatoriedade do cumprimento dos demais requisitos de QSMS descritos nos demais 

documentos do SGI e estabelecidos em legislações ou regulamentos municipais, estaduais e 

federais aplicáveis a Companhia. 

 

8. REGISTROS  

8.1 Certificados de Calibração 

8.2 Relatórios de Verificação Metrológica 

 

9. ANEXOS 

Não aplicável 


