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0 Objetivo
A realização do presente estudo de desempenho no âmbito dos Sistemas de Medição e
Distribuição de Combustíveis (SMDC) tem como principal objetivo avaliar os vários fatores de
influência na determinação do erro de medição de volume destes sistemas de medição,
utilizando recipientes de aço inox e de fibra de carbono.

1 SMDC utilizados
Foram escolhidos aleatoriamente um SMDC da marca ABA CODEISA e outro da marca
TOKHEIM em locais diferentes.
As características e localização dos SMDC estão descritas nas seguintes tabelas.

Almodôvar
Nome
Concessionário
Morada
Freguesia
Concelho
Distrito
Número de serie
Marca
Modelo
Bomba número
Caudal máximo
Fornecimento minino
Condições de funcionamento
Combustíveis
Resolução
Datas
Operadores

PROPEL
Cepsa
A2 – Almodôvar, Km 193 Sentido Lisboa-Algarve
Almodôvar
Almodôvar
Beja
N0 IPQ 44014
ABA CODEISA
SEERAX-MMO-KO
6
45 e 80 L/min
5L
---Gasóleo e Gasolina sem chumbo 95
0,01 L
25 de maio de 2017, 9 de novembro de 2017 e 10 de janeiro
de 2018
Elsa Batista e Mário Condeço

Fig. 1 – Localização do posto de abastecimento - Almodôvar
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Almada
Nome
Concessionário
Morada
Freguesia
Concelho
Distrito
Número de serie

GESTPOST
Repsol

Marca
Modelo
Bomba número
Caudal máximo
Fornecimento minino
Condições de funcionamento
Combustíveis
Resolução
Datas
Operadores

TOKHEIM
Quantium T
8
45 L/min
2L
- 10 ºC a +40 ºC
Gasóleo e Gasolina sem chumbo 95
0,01 L
29 de junho de 2017
Elsa Batista, Mário Condeço e Ana Almeida

Almada
Almada
Setúbal
00507069

Fig. 2 – Localização do posto de abastecimento - Almada
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2 Recipientes de Volume Graduado utilizados
Foram utilizados dois tipos de Recipientes de Volume Graduado (RVG) de fibra de carbono CFX e PWLite - e recipientes de aço inox.
As características de cada recipiente utilizado e a respetiva incerteza encontram-se descritos
na seguinte tabela:
Volume (L)

Tipo

Número de serie

Resolução
(%)

Incerteza
(%)

50
20
5
2
20
5
2
20
5

CFX
CFX
CFX
CFX
PWLite
PWLite
PWLite
Aço Inox
Aço Inox

J0859T031
J4729M181
J46A5M093
J46N2M038
NL20003
NL5002
PL2035
066/03
068/03

0,01
0,01
0,02
0,02
0,05
0,1
0,05
0,05
0,1

0,020
0,020
0,020
0,030
0,023
0,021
0,028
0,021
0,020

•

RVG CFX, em fibra de carbono

Fig. 3 – RVG de capacidades 2 L, 5 L e 20 L

•

Fig. 4 – RVG de capacidade de 50 L

RVG PWLite, em fibra de carbono

Fig. 5 – RVG de capacidades de 2 L, 5 L e 20 L
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•

Recipientes em Aço inox

Fig. 6 – RVG de capacidades de 2 L, 5 L e 20 L

3 Instrumentação utilizada
•
•
•

Sensor de temperatura PT100 da Luft, resolução 0,01 ºC, incerteza 0,01 ºC;
Termo higrómetro testo, resolução do sensor de temperatura 0,1 ºC e incerteza 0,1 ºC,
resolução do sensor de humidade 0,1 %, incerteza 0,1%;
Cronometro Lorus, resolução 0,01 %.

4 Ensaios realizados
De forma a verificar a influência dos fatores – condições ambientais (temperatura e humidade
do ar), temperatura do combustível, evaporação, tempo de escorrimento e tipo de combustível,
na medição de volume de SMDC, foram realizados os seguintes ensaios:
- Determinação do erro do SMDC a diferentes condições atmosféricas;
- Determinação da repetibilidade do ensaio;
- Determinação do erro do SMDC utilizando diferentes tempos de escorrimento para o gasóleo;
- Determinação da variação do volume com o tempo;
- Determinação do erro do SMDC alterando a ordem do combustível utilizado.

5 Condições dos ensaios – Valores médios

Temperatura do ar (ºC)
Humidade (%)
Temperatura da gasolina (ºC)
Temperatura do gasóleo (ºC)

Maio
2017
30
35
25
25

Junho
2017
22
50
24
25

Novembro
2017
16
27
20
22

Janeiro
2018
16
65
16
17

Nota: Em novembro o vento no local de ensaio era muito forte.
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6 Cálculo de incertezas
Os componentes de incerteza utilizados na determinação do volume de SMDC são:
• Incerteza do recipiente
• Resolução do recipiente
• Resolução do SMDC
• Incerteza na leitura do menisco
• Temperatura do líquido
• Expansão do material
A equação utilizada para a determinação da incerteza é a seguinte:

V20 = Vt [1 + γ (20 − t )]
Onde, o

γ é o coeficiente da expansão térmica cúbico do RVG e t é a temperatura do líquido

de ensaio.
O componente da incerteza com maior influência na determinação do volume dos SMDC é a
resolução do instrumento de medição (SMDC). No caso dos equipamentos PWLite e de Aço
inox, a resolução do RVG e o valor da sua calibração também são relevantes.
Exemplo de cálculo para um recipiente CFX de 20 L.
Parâmetro

Incerteza da
calibração do
recipiente (L)
Resolução do
recipiente (L)
Incerteza na
leitura do
menisco (L)
Resolução do
SMDC (L)
Temperatura do
liquido (ºC)
Coeficiente de
-1
expansão (ºC )

Distribuição

Incerteza
padrão
u(xi)

Coeficiente
de
sensibilidade
ci

Incerteza
ci x u(xi)

Normal

4,00E-03

1

2,00E-03

Retangular

2,00E-03

1

5,77E-04

Retangular

3,63E-04

1

3,63E-04

Retangular

1,00E-01

1

2,89E-03

Normal

1,00E-02

2,00E-05

1,00E-07

Retangular

5,00E-08

-1,60E+01

-8,00E-07

Incerteza
combinada

0,0036 L

Fator de
expansão
Incerteza
expandida

2
0,007 L
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7 Resultados
Na avaliação dos resultados considera-se uma variação significativa se a comparação dos
erros obtidos estiver fora da incerteza de cada ensaio.

- Determinação do erro do SMDC a diferentes condições atmosféricas –
gasolina e gasóleo
Foram determinados os erros de volume para gasolina e gasóleo, no mesmo SMDC, em
diferentes épocas do ano, com diferentes condições atmosféricas, utilizando diferentes tipos de
recipientes graduados, em Almodôvar, os valores estão representados nas figuras seguintes.

Fig. 7 – Valores do erro de volume determinado no caso de gasolina a seco

Fig. 8 – Valores do erro de volume determinado no caso de gasolina molhado
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Fig. 9 – Valores do erro de volume determinado no caso de gasóleo a seco

Fig.10 – Valores do erro de volume determinado no caso de gasóleo molhado
O erro indicado nas figuras é obtido pela diferença entre o valor indicado na escala do RVG e o
seu valor nominal.
Os valores da gasolina a seco e gasóleo a seco foram obtidos sem molhagem previa dos
RVGs.
Cada ponto corresponde apenas a um ensaio.
Os resultados obtidos em novembro para a gasolina são bastante menores que nos outros
meses visto que estava muito vento, o que causou uma maior taxa de evaporação e por
conseguinte menor volume.
No gasóleo este efeito já não se verifica de forma tão acentuada.
Conclui-se que para valores de temperatura do ar entre 16 ºC e 30 ºC e para valores de
humidade entre 27 % e 65 %, em nenhum caso se ultrapassa o erro máximo admissível dos
SMDC (0,5 %), não existindo, assim, nestas condições qualquer rejeição de resultado.
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- Determinação da repetibilidade do ensaio Maio / Almodôvar
Foram realizados ensaios de determinação do erro de volume para a gasolina e gasóleo
utilizando diferentes recipientes de volume graduado (RVG), realizando um ensaio com o RVG
seco e dois ensaios subsequentes molhados. Foi escolhido apresentar os resultados dos
ensaios realizados no mês de maio ao SMDC localizado em Almodôvar, sendo que os
resultados de novembro e janeiro apresentam o mesmo tipo de comportamento.

Fig. 11 – Valores do erro de volume determinado no caso da gasolina

Fig. 12 – Valores do erro de volume no gasóleo
Apenas se verifica alguma variação entre os resultados a seco e molhados obtidos nos ensaios
dos recipientes de 20 L de aço Inox e PWLite, Os ensaios de repetibilidade consecutivos com
RVG molhados, não apresentam qualquer variabilidade nos resultados, tanto no gasóleo como
na gasolina.
Também de referir que na maioria dos casos a variação de temperatura do líquido é superior a
0,5 ºC, não sendo este um fator de influência de resultados, tal como descrito na tabela
seguinte:
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Recipiente

20 L CFX
20 L Pwlite
20 L inox
50 L CFX
5 L CFX
5 L Pwlite
5 L inox

Variação de temperatura entre os ensaios de repetibilidade (ºC)
Gasolina
Gasóleo

-0,3
-0,6
-1,0
-0,5
-0,5
-0,4
0,5

0,6
1,3
1,5
0,9
1,2
1,2
2,6

- Determinação da repetibilidade do ensaio junho / Almada
Foram realizados ensaios de determinação do erro de volume para a gasolina e gasóleo
utilizando diferentes tipos de RVG, secos e molhados, no SMDC de Almada realizado em
junho.

Fig. 13 – Valores do erro de volume determinado no caso da gasolina

Fig. 14 – Valores do erro de volume determinado no caso do gasóleo
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Não se verifica qualquer variação nos resultados dos ensaios efetuados com RVG seco e
molhado, para a gasolina. No gasóleo, apenas existe variação no caso de RVG de PWLite e
aço inox de 20 L.

- Determinação do erro do SMDC utilizando diferentes tempos de escoamento
para o gasóleo, em Almada
Foram realizados ensaios de determinação de volume para o gasóleo com tempos de
escorrimento de 30 s e de 45 s no SMDC de Almada.

Fig. 15 – Valores do erro de volume determinado no caso do gasóleo variando o tempo de
escoamento
Não se observa qualquer variação entre os resultados com tempo de espera de 30 s ou 45 s
para o gasóleo.

- Determinação da variação do volume da gasolina e do gasóleo com o tempo
– Maio, em Almodovar
Foram determinados os erros de medição dos dois combustíveis, após o enchimento dos RVG
e ao fim de algum tempo, que variou entre 5 a 20 minutos.
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Fig. 16 – Variação do volume do SMDC lido no RVG ao longo do tempo para a gasolina em
maio

Fig. 17 – Variação do volume do SMDC lido no RVG ao longo do tempo para o gasóleo em
maio

Durante o estudo de evaporação para os dois combustíveis verificou-se um aumento da
temperatura dos líquidos de 2 ºC em 20 minutos. Verifica-se também um aumento do volume
da gasolina e do gasóleo especialmente nos recipientes de Inox e PWLite, que devidas as suas
características de gargalo aberto, estão mais sujeitos às variações das condições atmosféricas.
O facto de se verificar um aumento do volume com a temperatura resulta da expansão do
-1
-1
líquido (0,0009 ºC ) que é muito superior à expansão do material (0,000001 C para fibra de
-1
carbono e 0,000048 ºC para aço inox).

- Determinação da variação do volume da gasolina e do gasóleo com o tempo
– novembro, em Almodôvar
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Foram determinados os erros de medição dos dois combustíveis, logo após o enchimento e
passados 5 e 10 minutos RVG.

Fig. 18 – Variação do volume do SMDC lido no RVG ao longo do tempo para a gasolina em
novembro

Fig. 19 – Variação do volume do SMDC lido no RVG ao longo do tempo para o gasóleo, eme
novembro

Durante o estudo de evaporação para os dois combustíveis verificou-se uma diminuição da
temperatura dos líquidos de 1 ºC em 20 minutos. Verifica-se também uma diminuição do
volume da gasolina, especialmente significativo nos recipientes de Inox. Este efeito resultou da
influência do vento que se fazia sentir que causa evaporação significativa gasolina, liquido mais
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volátil que o gasóleo. No gasóleo e nos recipientes CFX utilizados na medição de gasolina, não
se verificou qualquer variação de volume.

- Determinação da variação do volume dos diferentes líquidos com o tempo –
janeiro, Almodôvar
Foram determinados os erros de medição dos dois combustíveis, logo após o enchimento dos
RVG, e após 5 e 10 minutos.

Fig. 20 – Variação do volume do SMDC lido no RVG ao longo do tempo para a gasolina, e,
janeiro

Fig. 21 – Variação do volume do SMDC lido no RVG ao longo do tempo para o gasóleo em
janeiro
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Durante o estudo de evaporação para os dois combustíveis em janeiro verificou-se uma
diminuição da temperatura do líquido de 1 ºC em 20 minutos. Verifica-se também uma ligeira
diminuição do volume da gasolina especialmente nos recipientes de Inox e PWLite, que devido
as suas características de gargalo aberto estão mais sujeitos às variações das condições
atmosféricas. O facto de se verificar uma diminuição do volume com a temperatura resulta da
-1
-1
expansão do líquido (0,0009 ºC ) que é muito superior á expansão do material (0,000001 C
-1
para fibra de carbono e 0,000048 ºC para aço inox) No caso do Gasóleo e nos recipientes
CFX não se verificou qualquer variação de volume.
Também se pode observar que a evaporação ou condensação de líquido apenas tem inicio,
nos casos em que é relevante, passados 5 minutos. Não é expectável que o operador aguarde
5 minutos para efetuar a leitura do menisco, esta deve ser realizada de imediato.

- Determinação do erro do SMDC alterando a ordem do combustível,
Almodôvar

Fig. 22 – Determinação do erro do SMDC alterando a ordem do combustível, Almodôvar
Este teste foi realizado com a ordem gasolina-gasóleo-gasolina no SMDC de Almodôvar em
maio. Este teste representa o pior caso de alteração de ordem de combustível, sendo o
gasóleo mais viscoso é espectável que fique mais volume residual, que poderá afetar os
resultados subsequentes da gasolina.
No entanto após se observarem os resultados conclui-se que não existe qualquer alteração de
volume significativa.

8 Conclusões
Foram realizados vários testes de desempenho a dois SMDC de marcas diferentes, em meses
distintos, utilizando recipientes de volume graduados com características distintas. O objetivo
deste trabalho consistiu em verificar quais os fatores de influência na determinação de volume
que deverão ser considerados na verificação metrológica de SMDC.
Pela análise dos resultados obtidos, verifica-se que os RVG CFX não são afetados por
quaisquer variações de tipo de líquido utilizado, temperatura ou ensaio, a seco ou molhado.
Não foram identificadas diferenças significativas entre ensaios de repetibilidade consecutivos
em recipientes molhados, mesmo com variações de temperatura do líquido superior a 0,5 ºC.
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Através do ensaio de evaporação verifica-se alguma variação de volume, especialmente para a
gasolina nos recipientes de Inox e PWLite, que devido as suas características de gargalo
aberto estão mais sujeitos às variações das condições atmosféricas. No entanto a evaporação
ou condensação de líquido, nos casos em que é relevante, apenas acontece passados 5
minutos (não é expectável que o operador aguarde 5 minutos para efetuar a leitura do
menisco).
Não se observa qualquer variação entre os resultados com um tempo de espera de 30 s ou
45 s para o gasóleo.
O estudo de variação do volume ao longo do tempo revelou que em situações de muito vento
os resultados obtidos são bastante menores. Também se verificam algumas situações de
aumento ou diminuição de volume com a temperatura devido á expansão do líquido, sendo que
no caso do gasóleo a variação de volume com as condições atmosféricas não é tão
significativa.
Verifica-se também que em nenhum caso se ultrapassa o erro máximo admissível dos SMDC,
0,5 %, ou seja os dois SMDC verificados seriam aprovados em qualquer altura do ano,
independentemente das condições atmosféricas ou RVG utilizado.

9 Considerações finais
De acordo com os resultados obtidos verifica-se o seguinte:
- Os RVG CFX podem ser utilizados a seco, sem qualquer ordem de utilização de combustível
e apenas uma vez sem necessidade de repetição de ensaio, uma vez que se comprovou que,
pelas suas características de construção, são imunes a variações do combustível utilizado e às
condições ambientais.
-Nos RVG PWLite e aço inox dever-se-á molhar o RVG e só realizar o ensaio após o
escorrimento deste, não sendo necessário qualquer repetição.
-Para qualquer RVG poder-se-á aguardar apenas 30 s no escorrimento dos ensaios com
gasóleo.
-A ordem do combustível a utilizar não é relevante.
-A leitura do menisco deverá ser realizada imediatamente após o enchimento dos RVG.
- Independentemente dos RVG utilizados, sempre que no primeiro ensaio, em verificação
periódica, os valores obtidos não forem superiores a 0,3 % da quantidade medida, será
efetuado apenas um único ensaio aos diferentes caudais.
- Em primeira verificação após reparação aplica-se a mesma regra, salvaguardando que a
diferença entre caudal mínimo e caudal máximo não poderá ser superior a 0,3 % (A fim de
evitar os absurdos de ao caudal máximo ser obtido -0,3% da quantidade medida e ao caudal
mínimo +0,3 %).
Assim, considerado a informação descrita neste relatório poderá ser otimizada a realização de
ensaios de verificação metrológica de SMDC.
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