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Novo SI – 2018



Metrologia Hoje – Pirâmide Metrológica



Metrologia – Futuro 

Nist on a Chip

• Quebra da cadeia tradicional de
rastreabilidade – padrões primários →
laboratórios de calibração secundários
→ instrumentos de medida na
indústria

• O NIST-on-a-Chip, oferece acesso
universal a instrumentos e padrões
rastreáveis, produzidos em massa,
robustos e miniaturizados que, em
muitos casos, não exigem calibração
externa porque sua operação
depende de constantes fundamentais
e fenômenos quânticos invariantes

• Consequência do novo SI



Metrologia para Transformação Digital 

Uma Série de “novas” Tecnologias e aplicações – Economia digital
• Internet das Coisas
• Indústria 4.0
• 5G
• Cidades Inteligentes
• Automóvel Autônomo
• Agricultura de precisão
• IA e ML
• Cloud

Transformação
• Processos de Metrologia
• Demandas de Metrologia



PTB M4DT – Digital Calibration Certificate

• Proposta do PTB (Euramet) para uma 
especificação padronizada de 
certificados de calibração digitais

• O certificado passa a ser “Legível por 
Máquinas”, com uma versão 
secundária “Legível por Gente”

• XML para estruturação de dados

• Certificado digital para criptografia, e 
autenticação (20 anos de segurança)

• Conceito de Digital Twin. Certificado 
passa a ser “vivo” e não só um 
instantêneo de um momento 
específico



PTB M4DT – European Metrological Cloud

• Proposta do PTB (Euramet) para uma Rede Metrológica 
Européia, com aplicações em Metrologia Legal, Avaliação 
Conformidade, Acreditação e Metrologia Científica

• Rede peer-to-peer descentralizada, com criptografia de dados, 
blockchain

• Os dados fluem por essa rede, e um conjunto de aplicações são 
desenvolvidas por cima



PTB M4DT – Metrology for Industry of Future - FOF 

• Proposta do PTB (Euramet) para uma Metrologia do Futuro

• Sensores com saída diretamente digital – valor medido, 
incerteza, outras informações

• Agregação de Dados de Diversos Sensores 
• O que precisa ser metrológico é a agregação dos dados
• Um sensor pode “calibrar” o outro

• Validação dos algoritmos de Machine Learning



SIM M4DT – Eventos 

• Eventos em 2019 – Maioria dos INM da região do SIM

• Evento Digital em Julho de 2020

• Participação nos eventos do PTB de Metrology Cloud, e DCC

• Formação de Grupos de Trabalho com especialistas de INM do SIM

• Transformação Digital para Metrologia Legal
• Metrologia 4.0
• Automação Laboratorial
• Estratégia Para INM
• DCC
• Agile projects



Nist

• Segurança Cibernética
• Desde década de 70 responsável pelos especificações de segurança 

cibernética para compras federais civis no EUA

• Na prática padronizador mundial em criptografia, e processos de 
segurança cibernética

• Segurança em IoT

• Inteligência Artificial
• Segurança, explicabilidade, e reprodutibilidade dos 

algoritmos de IA

• Programas de Fábricas Inteligentes, Smart Grid, IoT



CIPM
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The framework will allow more information to be represented
digitally, not only measurement results, but also the system being
measured, how the measurements were made, and the workflow
(data, models, software) associated with establishing the
measurement results. The framework will increase the level of
machine readability from basic capabilities to full machineactionable
knowledge representation. This machine-actionable information will
allow the provenance, traceability and fitness-for-purpose of datasets
to be assessed by users and machines and enable the application of
knowledge reasoning, machine learning and artificial intelligence
tools to be applied to create new knowledge.


