
SOLUÇÕES EM MEDIÇÃO, VAZÃO E NÍVEL

S E R V I Ç O S

Com experiência consolidada em mais de três décadas de atividades no 
mercado brasileiro, a Hirsa oferece soluções de alta tecnologia e serviços 
correlatos para os segmentos de automação, medição e controle da 
vazão, temperatura, pressão e nível, seja de forma isolada ou como 
sistemas de engenharia.

DNV – ISO 9001:2000
A Hirsa teve seu Sistema da Qualidade recentemente auditada pela 
DNV e como resultado, recebeu a certificação baseada na Norma ISO-
9001:2000.

ABNT NBR ISO/IEC 17025:2005
O laboratório na cidade do Rio de Janeiro foi acreditado pelo CGCRE 
(Coordenação Geral de Acreditação do Inmetro) na ABNT NBR ISO/
IEC 17025:2005 para realizar ensaios e ou calibrações das grandezas 
dimensional, vazão, pressão, temperatura e massa específica.

ABNT NBR ISO 10012:2004
Sistema de gestão de medição – Requisitos para os processos de 
medição e equipamentos de medição.
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Serviço de campo
A Hirsa realiza vários serviços onshore e offshore 
de montagem, inspeção, medição e manutenção 
de equipamentos e linhas de vazão. Conta com 
várias equipes de profissionais plenamente 
capacitados e treinados para todas as 
recomendações de SMS. 
Além de estar capacitada para a certificação de 
EMEDs a Hirsa faz a gestão metrológica em 
sistemas de produção e transferência.

Gestão metrológica e auditoria de sistemas 
de medição onshore e offshore
Realizada por uma equipe de profissionais especializados na implantação, 
certificação de sistema de gestão da qualidade, de medição (ISO 9001 e ISO 
10012) e na acreditação de laboratórios conforme ISO/IEC 17025.

Unidade Rio de Janeiro
Laboratórios de massa específica, de vazão de liquidos 
e gases equipados para calibração e reparo de 
medidores mássicos e volumétricos. Laboratórios de 
pressão, temperatura e dimensional para calibração e 
inspeção de sistemas e ou instrumentos de medição.

Assistência técnica preventiva e corretiva e
treinamento nos produtos de nossa linha.

Estrutura de serviço

Unidade Catu (BA)
Laboratório para vazões de líquidos de 
até 600 m³/h, desenvolvido para 
calibração de 
eqipamentos de 
de vazão, 
transmissores
de pressão e de
temperatura.

Unidade Macaé (RJ)
Filial para o atendimento à produção 
e infraestrutura de escoamento de 
produtos da Bacia de Campos.

   EMEDs
Estações de medição 
para líquidos e gases
Projeto, fabricação e gestão em 
conformidade com ANP/CGCRE.

Provador móvel de vazão – projeto pioneiro no país
Projetado e desenvolvido pela Hirsa 
para atender às demandas da 
Petrobras. 
Calibrações de medidores de vazão 
(fiscais, apropriação e transferência 
de custódia) diretamente no 
campo, nas condições de processo 
e sem interromper a operação, para 
a conformidade dos sistemas de 
medição de vazão com a portaria 
conjunta ANP/CGCRE. 

Contêineres 
Laboratório PSVs
Inspeção, manutenção e calibração 
de válvulas de segurança e alívio 
de pressão (PSV).
Laboratório de instrumentação
Inspeção, manutenção e calibração 
de instrumentos de temperatura, 
pressão, nível e vazão.

     Flexibilidade no atendimento
A Hirsa dispõe de dois laboratórios estruturados em contêineres, 
desenvolvidos para serem facilmente instalados em plantas onshore ou 
offshore do próprio cliente, equipados e preparados para realização de 
serviços de inspeção, manutenção e calibração de instrumentos.

Coordenação 
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 Prevenção e combate a incêndio
 Primeiros socorros
 Gestão de resíduos
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 Requisitos legais ambientais
 Programa de saúde e prevenção 

de acidentes
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de Metrologia
 Qualificação metrológica
 Metodos de medição
 Cálculos e relatórios de incerteza
 Padrões com tecnologia de ponta
 Atendimento aos requisitos 

da ISO 10012 e ISO/IEC 17025
 Comparações laboratoriais
 Confiabilidade 

metrológica
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 Adequação de documentos e 

registros da qualidade
 Análise de causa/efeito
 Auditorias internas e externas 
 Melhoria contínua de processos

 Implantação, adequação e auditorias
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ATENDIMENTO
EM TODO O

BRASIL

Gestão da Qualidade 
ISO 9001
Gestão Metrológica
ISO 10012
Gestão de SMS
ISO 14001 e OHSAS 18001
Em 2015: 
Laboratório Acreditado 
ISO/IEC 17025

Análise e 
Assistência da 
Qualidade

�� Petróleo e gás onshore e offshore 

�� Química e petroquímica 

�� Mineração e siderurgia 

�� Saneamento básico 

�� Papel e celulose

�� Alimentos e bebidas

�� Meio ambiente e controle de 
efluentes 

�� Biocombustíveis

�� Energia

Mercado e áreas de atuação

�� Assistência técnica autorizada e garantia 
dos produtos de nossa linha.

�� Comissionamento, instalação e partida de 
instrumentos e/ou sistemas de medição e 
controle de líquidos e gases.

�� Instalação, montagem, comissionamento, 
configuração e partida de redes de comando 
de válvulas motorizadas para automação de 
terminais.

�� Assistência técnica preventiva e corretiva.

�� Engenharia e montagem de sistemas de 
medição de vazão (EMEDs) de gases e 
líquidos.

�� Calibração de equipamentos de vazão e de 
densidade.

�� Calibração de estações de medição 
diretamente no campo utilizando o LABMOV 
(Provador Móvel de Vazão) em conformidade 
com a Resolução Conjunta ANP/CGCRE.

�� Calibração de transmissores de pressão e 
temperatura e de malhas de distribuição.

�� Inspeção dimensional de placas de orifício, 
medidores tipo cone e de trechos retos de 
medição.

�� Treinamento nos mais variados produtos de 
nossa linha.

�� Gestão metrológica e auditoria de sistemas 
de medição onshore e offshore.

Serviços
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