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CURSO DE MANUTENÇÃO, CALIBRAÇÃO E CARACTERISTICAS 
METROLÓGICAS PARA GRANDEZA PRESSÃO 

 
A QUEM  SE APLICA: 
           Engenheiros, Técnicos e profissionais ligados à área de Qualidade, Produção e Metrologia. 
 
OBJETIVO: 
           Fornecer diretrizes para a implantação e manutenção de um sistema de comprovação 
metrológica dos equipamentos de inspeção , medição e calibração ,conforme norma ISO 17.025 : 2005. 
 
PROGRAMA 
1) Manutenção em manômetro analógico envolvendo: desmontagem, montagem, ajuste de mecanismo 
e calibração. 
2)Ajuste em manômetro digital envolvendo: ajuste de zero e linearidade quando pertinente e 
calibração. 
3) Apresentação e interpretação da Norma ABNT NBR 14.105. 
4) Realização de calibrações utilizando: 
    Manômetro Teste( analógico )  x Manômetro Padrão ( Bomba Comparativa ) 
    Manômetro Teste ( digital ) x Balança de Peso Morto. 
5) Transformação dos valores de pressão para massa e vice-versa. 
6) Realização do cálculo do ρgh ( ∆h ). 
7) Levantamento das características Metrológica: 
Incerteza de Medição 
Erro Fiducial 
Histerese 
Repetitividade 
 
ROTEIRO DO SERVIÇO A SER REALIZADO 
1)Manutenção 
- Manômetro Analógico: 
Será apresentado o método de manutenção em manômetro analógico envolvendo desmontagem, 
montagem, ajuste e calibração. 
Manômetro Digital: 
Será apresentado o método de ajuste de zero, linearidade e calibração. 
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2) Normas  
- Interpretação de Normas e Documentos: 
Será realizada a interpretação da Norma ABNT 14.105 e documentos orientativos da CGCRE               
( DOC-CGCRE-0014 e DOC-CGCRE-0017 ). 
 
3) Calibração 
- Calibração por Processo de Comparação: 
Será realizada a calibração de um manômetro analógico utilizando uma bomba geradora de pressão por 
processo de comparação. 
- Calibração por Processo de Bomba de Peso Morto: 
Será realizada a calibração de um manômetro digital utilizando uma Bomba de Peso Morto. 
 
4) Transformação dos Valores de Massa e Realização do ρgh ( ∆h ) 
Será apresentado o cálculo de transformação de pressão para massa e realização da medição do ρgh      
( ∆h ). 
 
5) Levantamento das Características Metrológicas 
Será apresenta todo o cálculo do Erro fiducial, Repetitividade, Histerese e Incerteza de Medição. 
 
6) Responsabilidade do Consultor 
Será de responsabilidade do Consultor Contratado toda a apresentação das Normas, Métodos de 
Calibração, Transformação dos valores de Massa, Realização do ρgh e levantamento das 
Características Metrológicas. 
 
7) Responsabilidade da Contratante 
É de responsabilidade da contratante fornecer equipamentos, local e condições adequadas para a 
realização dos trabalhos.   
 

 
♦ Material didático: Fornecimento de apostilas e Certificado de participação 
♦ Duração: 2 dias, 16 horas 
♦ Local: Dependências da ABSI ou do Cliente.  
♦ Investimento: Somente com consulta. 
♦ Despesas: Todo deslocamento, despesas de passagens aéreas, estadias, refeição, translado são por 
conta da Contratante. 
♦ Data de Realização: A data desejada de realização deverá ser informada pelo Contratante, iremos 
verificar nossa disponibilidade para confirmação.  
 
Atenciosamente 
 
 
Alessandro de Souza 
Consultor de Sistema de Gestão 


