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Ciência da medição e suas aplicações.
VIM (2.2)

Metrologia



É a prática e processo de aplicar à metrologia uma estrutura
legal e regulamentadora e implementar sua execução.

VIML (1.01)

O que é Metrologia Legal?



Áreas de interesse da Metrologia Legal

Algumas das principais áreas de atuação

▪ Metrologia Legal se ocupa dos instrumentos e medição e medidas materializadas
utilizados nas relações comerciais, nas ações de fiscalização e em atividades que
envolvam a saúde e a segurança das pessoas.

▪ O escopo pode variar em cada país.



Transações comerciais



“Utilities” (Energia, água e gás)



Saúde



Segurança



Meio Ambiente



Medições fiscais e transferência de custódia
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Como funciona...



Regulamentação Metrológica
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Premissas importantes:

▪ Convergência internacional
▪ Transparência
▪ Ampla participação das partes

interessadas
▪ Análise de Impacto Regulatório



Controle Legal dos Instrumentos de Medição

Avaliação de Modelo

•Ação pré-mercado

•Avaliação de protótipo(s) 
de um modelo

•Ensaios de desempenho 
sob fatores influência 
(laboratório).

•Avaliação de software

•Emissão de documento de 
aprovação de modelo

Verificação Inicial

•Atividade pré-mercado

•Conformidade com 
documento de aprovação 
de modelo

•Aplicação de marcas e selos

•Pode ser substituída por 
auto verificação

Verificação 
Subsequente

•Atividade pós-mercado

•Realizada periodicamente 
ou por necessidade após 
reparos.

•Ensaios para atestar 
manutenção das 
características 
metrológicas.

• Integridade das marcas de 
selagem

Atividades Programadas



▪ Atividade do controle metrológico legal que consiste em checar se estão
sendo observadas as leis e os regulamentos metrológicos.

▪ Consiste na fiscalização de instrumentos de medição e produtos pré-
embalados.

▪ Podem ser realizadas por programação da autoridade metrológica ou por
denúncias e suspeitas de fraudes.

Supervisão Metrológica

Vigilância de Mercado Vigilância de Campo

• Foco no fabricante /
Importador

• Exame da
Conformidade ao
modelo aprovado.

• Supervisão de oficinas
permissionárias.

• Supervisão de auto
verificação.

• Fiscalização no local 
de uso / venda.

• Fiscalização de uso 
e comércio de 
instrumentos 
aprovados.

• E-commerce.



▪ Perícia ou outras formas de investigação para identificação fraudes
metrológicas.

▪ Ocorre por programação, denúncia de usuários ou determinação judicial.

Perícia Metrológica



▪ Fundada em 1955
▪ Busca uniformizar a estrutura da metrologia legal entre os países para 

proporcionar um ambiente confiável e harmonizado.
▪ Publica Recomendações e Documentos Orientativos.
▪ Possui também um Sistema de Certificação de Modelo (OIML-CS)
Atualmente conta com:
▪ 61 Estados Membros.
▪ 63 Membros Correspondentes.

Cenário Internacional

https://www.oiml.org/en

https://www.oiml.org/en


A Metrologia Legal no Brasil



▪ O INMETRO é o órgão executor das políticas de 
metrologia legal no Brasil.

▪ Exerce, com exclusividade, o poder de polícia 
administrativa na área de metrologia legal.

▪ A Diretoria de Metrologia Legal do Inmetro é a 
unidade responsável pela regulamentação técnica 
metrológica e pela execução / coordenação técnica 
do controle metrológico legal.

Inmetro
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Massa Vazão e Volume Comprimento e Força

Físico-química Grandezas Elétricas Pré-Embalados

Alguns números

Regulamentos em Vigor



Ano Processos 

concluídos

Instrumentos 

Aprovados

Instrumentos 

Reprovados

2015 119 64 55

2016 150 98 52

2017 140 90 50

2018 149 87 62

2019 183 136 47

2020* 92 63 29

Alguns números

* Até setembro/2020

Avaliação de Modelo



▪ A execução das verificações e das ações de supervisão são
descentralizadas.

▪ Os órgão executores formam a Rede Brasileira de Metrologia Legal e
Qualidade – Inmetro.

▪ Esta estrutura alcança os mais de 5000 municípios brasileiros

RBMLQ-I

Composição da RBMLQ-I:

▪ 23 órgãos públicos estaduais
▪ 01 órgão público municipal
▪ 2 superintendências



Principais Desafios

➢ Otimizar os processos existentes

➢ Lei de Liberdade econômica

➢ Intensificar a vigilância de campo.

➢ Combater comércio de instrumentos
sem aprovação de modelo (e-commerce).

➢Aprimorar a avaliação de software.



Muito Obrigado pela atenção!

bccouto@inmetro.gov.br
dgtec@inmetro.gov.br
21 2145 3499

Contato:

mailto:bccouto@inmetro.gov.br
mailto:dgtec@inmetro.gov.br



