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ODS Brasil

A ODS Brasil oferece soluções de alta tecno-

logia para medição, prezando pela conformi-

dade com especificações técnicas dos Clien-

tes e com os mais recentes padrões 

internacionais da indústria. A ODS Brasil as-

sume a responsabilidade pelos projetos des-

de a engenharia e construção até a respectiva 

partida, operação e manutenção. Os princi-

pais tipos de sistemas de medição de vazão 

fornecidos pela ODS Brasil são:

zz Sistemas de Medição de Vazão Offshore

• FPSOs, FSOs e FPDSOs

• FRSUs e FLNGs

• WHPs e TLWPs

• SSs, MOPUs e outros

zz Sistemas de Medição de Vazão Onshore

• Bacias de Produção

• Terminais de Carregamento e Descarre-

gamento

• Terminais de GNL

• Terminais de Abastecimento

• Oleodutos e Gasodutos

• Usinas de Etanol e Biodiesel

• Refinarias

Nossos Valores:

zz Conhecimento
zz Experiência 
zz Pró-atividade
zz Foco
zz Orientação para o Cliente 
zz Confiança 

A ODS do Brasil Sistemas de Medição (ODS Brasil) faz parte da ODS B.V., cuja sede fica na Holanda, com um 

efetivo de 420 funcionários e um volume de negócios de 240 milhões de EUROS. A ODS Brasil é uma empresa 

de engenharia especializada em projetos, incluindo desde a construção de soluções inovadoras e comprovadas 

em campo para Sistemas de Medição de Vazão, até serviços de comissionamento, calibração, operação e 

manutenção. As aplicações são diversas como Medição Fiscal, Medição para Alocação, Medição para 

Transferência de Custódia e Medição Operacional, abrangendo a indústria mundial de Petróleo e Gás.

ODS do Brasil

ODS B.V.

A ODS B.V. é 100% subsidiária do Grupo

Klöckner & Co, o maior produtor e distribui-

dor de aço e produtos de metal, e uma das 

empresas líderes de serviço em aço no mer-

cado combinado europeu e norte-americano. 

O Grupo Klöckner & Co tem presença global 

que abrange mais de 20 países, com mais de 

170.000 clientes sendo abastecidos por 290 

locais de distribuição e serviço, contando 

com aproximadamente 10.000 funcionários 

e gerando volume de negócios de 7,4 bilhões 

de EUROS ao ano. Por integrar o grupo Klö-

ckner & Co, a ODS Brasil tem acesso direto a 

todos estes recursos para materiais de tubu-

lação e estrutura necessários para a fabrica-

ção de estações de medição (EMEDs/skids). A 

ODS B.V. é também um dos principais forne-

cedores especializados em materiais espe-

ciais, como aços inoxidáveis do tipo Duplex e 

Super Duplex, além de vasta gama de ligas 

especiais como Hastelloy®, Inconel®, entre 

diversos outros, os quais são constantemen-

tes requeridos na fabricação de Sistemas de 

Medição de Vazão.

•  Fábricas de Fertilizantes e outros

zz Provadores Convencionais e Compactos

zz Amostradores Automáticos

zz Sistemas de Análise de Gases

zz Sistemas de Controle de Medição

zz Painéis de Controle e Monitoração

zz Serviços de Medição de Vazão

• Comissionamento, Partida, Operação e 

Treinamento

• Gerenciamento de Sistemas de Medição    

(ISO 10012)

• Calibração de Medidores de Vazão, Prova-

dores e Instrumentos

• Inspeção de Sistemas de Medição de Vazão

•  Reforma e Adequação de Sistemas de Me-

dição Existentes

• Manutenão e Reparo de Instrumentos e 

Outros

Nossas soluções são baseadas em tecnolo-

gias comprovadas em campo e são resultado 

de um esforço sustentado no desenvolvi-

mento combinado com mais de 40 anos de 

experiência operacional com as maiores 

companhias de Petróleo e Gás de todo o 

mundo.

A combinação incomparável de conhecimen-

to da indústria, gestão de projetos, experiên-

cia prática e focada no compromisso com o 

Cliente, fazem da ODS Brasil a escolha ideal 

como um integrador de sistemas para admi-

nistrar de forma eficaz aplicações em Medi-

ção de Vazão de alto desempenho.
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Qualidade
Qualidade, Saúde, Meio Ambiente e Seguran-

ça são compromissos de todos na ODS Brasil. 

Traduzimos este compromisso na execução 

de projetos e serviços com base em nosso 

vasto conhecimento de normas regulamen-

tares nacionais e internacionais, além da ên-

fase nas melhores e mais atuais práticas de 

projetos.

Todas as nossas Soluções para Medição de 

Vazão são projetadas e construídas em estri-

ta conformidade com as especificações dos 

projetos, regulamentações e normas 

aplicáveis como ANP/INMETRO, NRs, ISO, 

OIML, API MPMS, AGA, NMI, NPD, DPR, SIRIM, 

DTI, PED, ATEX e outras.

A ODS Brasil adotou o Sistema de Gestão da 

Qualidade em conformidade com a norma 

ISO 9001:2008 e o Sistema de Gestão de Me-

dição em conformidade com a norma ISO 

10012:2004.

Serviços
O departamento de serviços da ODS Brasil é 

composto por engenheiros e técnicos expe-

rientes em Soluções para Medição de Vazão, 

estando disponíveis para demanda imediatas 

e a longo prazo, tanto no Brasil quanto em 

qualquer parte do mundo.

Nossas principais atividades de serviços são:

zz Comissionamento, Partida, Operação e 

Treinamento

zz Gerenciamento de Sistemas de Medição 

(ISO 10012)

zz Calibração de Medidores de Vazão, Prova-

dores e Instrumentos

zz Inspeção de Sistemas de Medição de Vazão

zz Reforma e Adequação de Sistemas de Me-

dição Existentes

zz Manutenção e Reparo de Instrumentos e  

Outros

Além dos serviços de campo, a ODS Brasil 

também atua com Suporte Técnico Remoto e 

Diagnósticos em tempo real.

Referências
A ODS Brasil tem fornecido com sucesso So-

luções para Medição de Vazão para todas as 

principais empresas do segmento de Óleo e 

Gás do mundo. Como fornecedor aprovado e 

preferido, nosso sistema de qualidade e de-

sempenho é continuamente avaliado por nos-

sos Clientes e Inspetores de entidades tercei-

ras. A nossa extensa Lista de Referências pode 

ser disponibilizada mediante solicitação.

Qualidade, Serviços e Referência

A ODS Brasil possui certificações ISO 9001:2008 e ISO 10012:2004, as quais, somadas a vasta lista de 

referências de equipamentos e serviços fornecidos, tanto comprovam sua capacidade técnica quanto 

demonstram a preferência pelas empresas do segmento de Óleo e Gás como fornecedor de Sistemas e 

Serviços de Medição de Vazão.
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Sistemas de Controle de Medição

Funcionalidades típicas dos Sistemas de 
Controle de Medição:

zz  Cálculos de Vazão Compensada 
zz  Gerenciamento de Alarmes, Armaze-

namento de Dados, Tendências e Re-
latórios
zz  Validação de Instrumentos de Campo 

e Computadores de Vazão
zz  Balanço de Produção
zz  Interface com Operador
zz  Monitoramento de Desempenho e 

Manutenção das Condições de Base
zz  Emissão de Relatórios com extensão 

XML

Os Sistemas de Controle de Medição são fundamentais para o ótimo desempenho e operabilidade dos Siste-

mas de Medição de Vazão Offshore e Onshore. O Sistema de Controle de Medição é o principal responsável 

pela transformação dos dados precisos disponíveis em informações valorosas, que acabam por conduzir as 

decisões estratégicas para operação e manutenção dos Sistema de Medição de Vazão.

Nossos Sistemas de Controle de Medição são 

famosos por sua alta confiabilidade, completa 

redundância sincronizada, interface de opera-

ção fácil e arquitetura aberta. 

Utilizando componentes industriais comprova-

dos e plataformas de software, asseguramos 

fácil manutenção e capacidade de atualização. 

Fazendo uso dos mais recentes tecnologias de 

instrumentos eletrônicos de campo, os nossos 

Sistemas de Controle de Medição são forne-

cidos com ferramentas de Monitoramento de 

Desempenho e Condições de Base para Manu-

tenção utilizando dados atualizados em tempo 

real para priorizar e aperfeiçoar os recursos de 

manutenção.
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Líquidos e Gases

Fornecemos Sistemas de Medição de 
Vazão para:
zz Líquidos
zz Gases
zz Gases Liquefeitos

Integrador de Sistemas Independente
Como um Integrador de Sistemas Indepen-

dente, que continuamente busca por qualida-

de de padrão mundial, podemos garantir que 

oferecemos aos nossos clientes soluções ba-

seadas nos melhores produtos e tecnologias. 

Nosso propósito de inovação é de criar maior 

valor para nossos Clientes. O fato de não es-

tarmos ligados exclusivamente a fabricantes 

em particular, também nos permite atender 

plenamente aos nossos Clientes de acordo 

com suas preferências por fabricantes e mo-

delos.

Presença Global
A ODS Brasil é uma organização com estrutu-

ra de abrangência global, tendo sede na Ho-

landa e filiais regionais em Singapura e Dubai. 

Devido a esta estrutura global, oferecemos 

ao mercado brasileiro flexibilidade inigualá-

vel para execução de projetos, e fornecimen-

to de bens e serviços. Além disso, colabora-

mos com representantes em todo o mundo, 

visando a antecipação às necessidades dos 

nossos Clientes e o cumprimento com todos 

os compromissos da forma mais eficiente.

Bancadas de Calibração
A ODS opera Bancadas de Calibração fixas e 

móveis, as quais são certificadas pelo NMI 

(Instituto Holandês de Pesos e Medidas). Es-

tas bancadas são utilizadas para calibração 

de medidores de vazão de quaisquer modelos 

ou fabricantes, utilizando como fluidos tanto 

água quanto óleo. Nossas instalações são 

rastreáveis a padrões internacionais.

Calibração por Waterdraw
Provadores Convencionais e Compactos são 

frequentemente utilizados em Estações de 

Medição de Vazão (EMEDs) para provação de 

medidores nas condições reais de processo. 

Dessa forma o volume de base destes 

Provadores deve ser determinado de maneira 

que apresente a menor incerteza de medição 

possível. A ODS Brasil realiza a calibração de 

Provadores com seu próprio conjunto de 

equipamentos pelos métodos de Waterdraw, 

Medidor Padrão de Trabalho (Master Meter), 

ou ainda pelo método gravimétrico em 

parceria com o NMI e com rastreabilidade a 

padrões internacionais.
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Soluções para Medição Offshore

Soluções para Medição Offshore são principalmente uma combinação de pontos de medição de Óleo, Gás e 

Água, os quais são conectados a um Sistema de Controle de Medição. 

Como líder do Mercado Mundial em Sistemas 

de Medição Offshore, a ODS possui vasta ex-

periência em diferentes conceitos de medição 

nas mais diversas partes do mundo. Nossos 

projetos são desenvolvidos em total confor-

midade com as autoridades locais e as pre-

ferências dos Clientes.

Para definição das Soluções para Medição de 

Vazão Offshore, diversos fatores são levados 

em consideração. Os fatores variam desde 

apectos técnicos como faixas de operação de 

vazão, pressão, temperatura, viscosidade, con-

centrações de água e sedimentos, a tecnolo-

gia dos medidores como turbinas, ultrasôni-

cos, efeito Coriolis, deslocamento positivo, 

placas de orifício, cones, eletromagnéticos 

entre outros, até aspectos de investimento 

como CAPEX e OPEX.

Para aprovação e liberação para operação, em 

águas brasileiras, os Sistemas para Medição 

de Vazão Offshore que serão utilizados para 

medições volumétricas com finalidade Fiscal, 

de Alocação, Operacional e de Transferência 

de Custódia, devem ser projetados, construí-

dos, operados e manutenidos em conformi-

dade com os requisitos definidos pela Reso-

lução Conjunta ANP/INMETRO nº 1, de 

10.6.2013 - DOU 12.6.2013 - Retificada 

DOU 17.6.2013.

A ODS Brasil possui experiência singular no 

fornecimento de Sistemas de Medição de Va-

zão Offshore, experiência esta comprovada 

por sua extensa lista de referências, uma vez 

que já fornecemos soluções customizadas 

para mais de duas dezenas de unidades brasi-

leiras de produção e transporte.

A Medição de Vazão Offshore pode ser consi-

derada como uma das mais desafiadoras de 

todas as aplicações de medição devido às li-

mitações de espaço e a severidade das con-

dições ambientes. Esse cenário complexo 

torna mais exigentes os requisitos de integri-

dade mecânica, conservação de equipamen-

tos, projeto dos pontos de medição e concei-

tos de provação. 
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Soluções para Medição Onshore

Soluções para Medição Onshore variam em capacidade de operação e tipos de fluidos, transferindo produtos 

de altos valores e requerendo projetos customizados para medição com as menores incertezas possíveis. 

Os Sistemas de Medição Onshore são 

aplicáveis a medição de diversos fluidos 

como Óleo, Gás Natural, Água, GLP, Gasolina, 

Etanol, Diesel, Amônia, GNL, entre vários ou-

tros gases e líquidos.

Adicionalmente aos Sistemas de Medição 

Onshore são fornecidos sistemas  para deter-

minação da qualidade dos fluidos medidos. 

Os sistemas para determinação da qualidade 

dos fluidos em linha podem ser do tipo amo-

stradores automáticos, analisadores de pon-

to de orvalho, analisadores de umidade, ana-

lisadores de H
2
S, cromatógrafos  de gases 

entre outros.

Além da quantidade e da qualidade das me-

dições, nossos Sistemas de Medição de Vazão 

Onshore são muitas vezes fornecidos incluin-

do facilidades adicionais para filtragem, 

aquecimento, regulagem de pressão e con-

trole de fluxo.

Para definição das Soluções para Medição de

Vazão Onshore diversos fatores são levados

em consideração. Os fatores variam desde 

apectos técnicos como faixas de operação 

de vazão, pressão, temperatura, viscosidade,

concentrações de água e sedimentos, a tec-

nologia dos medidores como turbinas, ul-

trasônicos, efeito Coriolis, deslocamento 

positivo, placas de orifício, cones, eletro-

magnéticos entre outros, até aspectos de 

investimento como CAPEX e OPEX.



ODS Brasil

Seu Parceiro Mundial em Soluções em Medição 

de Vazão Offshore e Onshore, Sistemas de 

Controle de Medição e Serviços de Medição

ODS do Brasil Sistemas de Medição LTDA 

Sales, Administration & Finance:

Tel.: +55 19 3283 0002

Projects and Engineering:

Tel.: +55 19 3283 0006

Fax: +55 19 3283 0011

E-mail: info@odsbrasil.com.br 

Rodovia Anhanguera (SP-330), km 104,5 - Condomínio Techno Park

Complemento:  Avenida Alexander Graham Bell, nº 200

Conjunto B4 - Campinas - São Paulo - Brasil

CEP 13.069-310

www.odsbrasil.com.br 

ODS Metering Systems Asia Pacific Pte Ltd

Tel.: +65 6897 4749

Tel.: +65 6897 4743

E-mail: jay.varade@ods-ap.com

3 International Business Park

Nordic European Centre #03-32

Singapore 609927

www.ods-metering-systems.com 

ODS Middle East

Tel.: +971 4 4251300

Fax: +971 4 3697315

E-mail: mahesh.kumar@ods-me.com

3806, Liwa Heights

Cluster W

Jumeriah Lake Towers

Dubai - UAE

www.ods-metering-systems.com

ODS Metering Systems

Tel.: +31(0)180 640 889

Fax: +31(0)180 487 449

E-mail: odsmetering@odsbv.nl

Keurmeesterstraat 2

2984 BA  Ridderkerk

P.O. Box 69 - 2990 AB  Barendrecht

The Netherlands

www.ods-metering-systems.com

Mais informações
Para mais informações sobre a ODS Brasil, por gentileza contacte nossa filial mais próxima:
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