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Definição do SI para o quilograma
• O Protótipo Internacional do quilograma (IPK) é o artefato cuja a 

massa definiu na a unidade de massa SI até maio de 2019
– Mantido desde 1889 num cofre no Bureau Internacional de Pesos e 

Medidas (BIPM)
– Fabricado em liga de 90% de platina e 10% de irídio
– Atualmente há seis cópias oficiais
– Base de mais de 80 cópias distribuídas em todo o mundo para servir 

como padrões internacionais.

• Todos os valores de massa em metrologia legal são, em sua 
última instância, rastreáveis a massa do IPK.

• Artigos relacionados:
– Unit of mass (Link)
– The name "kilogram": a historical quirk (Link)



Por que alterar a definição atual do quilograma?

• Vantagens em relação a definição atual:
– Consistência das medidas de massa em todo o mundo
– Simples e conciso
– Muito fácil de entender

• Desvantagens (= razões para mudar): 
– Verificação dos protótipos somente a cada 50 anos
– Deriva dos protótipos entre verificações
– O IPK não é uma referencia absoluta, a deriva a longo prazo 

do IPK é desconhecida
– Objeto único; risco de dano ou perda
– Acesso local, limitado
– …



Por que alterar a definição atual do quilograma?

• A principal desvantagem da definição atual do quilograma é que se refere a massa 
do artefato que, por sua própria natureza, sabemos que não é absolutamente 
estável .

– alterações de aproximadamente 5 partes em 108, equivalentes à 50 µg , na 
massa dos padrões desde sua primeira calibração há mais de 100 anos . 

– A deriva na massa do próprio IPK desde 1889 não se pode mostrar, mas 
certamente deve estar presente.

Comparações entre as cópias oficiais e o prototipo internacional;

Fonte: Revista Metrologia. (Link) https://iopscience.iop.org/article/10.1088/0026-1394/52/2/310/pdf
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Revisão da definição do SI do quilograma

• O Quilograma se definirá em termos da constante de Planck ( h), 
garantindo a estabilidade ao longo prazo da escala de massa SI.

– Isso significa que, no novo sistema, a unidade do quilograma não dependerá de 
um artefato e sim se calculará na base das constantes fundamentais 
especificadas .

Símbolo Valor numérico Unidades

∆νCs 9 192 631 770 Hz = s−1

c 299 792 458 m s-1

h 6.626 070 15 × 10−34 J s = kg m2 s−1

e 1.602 176 634 × 10−19 C = A s

k 1.380 649 × 10−23 J K-1 = kg m2 s−1 K-1

NA 6.022 140 76 × 1023 mol−1

Kcd 683 lm W-1 = lm m-2 kg-1 s3

No novo sistema, cada unidade se obtém  mediante 

constantes fundamentais que, mediante a multiplicação, 

se acoplam entre si. Fonte: PTB (Link)



Revisão da definição do SI do quilograma
• Existem dois experimentos baseados em diferentes princípios:

– Balança de Kibble (balança de Watt): a força gravitacional que atual sobre um 

peso é compensada por uma força eletromagnética, com medições utilizando 

fenômenos quânticos relacionando o quilograma a constante de Plank h.

– Experimento de Avogadro - calcular o número de átomos em esferas ultra 

puras de Silício-28 monocristalino.

A balança de kibble NIST-4 mediu a constante de Planck com precisão 

suficiente para ajudar a redefinir o quilograma planejado para 2019. Fonte: 

NIST (Link)

No experimento de Avogadro, o quilograma se realiza ao determinar o número 

de átomos numa esfera quase perfeita de silício 28 monocristalino. Fonte: PTB 

(Link)



Apoio na nova definição do quilograma

Balança de 

Kibble

Balança de 

Kibble

Experimento     de 

Avogrado
Esfera de Silicio

Experimento     de 

Avogrado
Esfera de Silicio

Desenvolvendo um meio prático para diseminar o novo quilograma



Sobre a revisão do SI 9

E por unanimidade, na 26ª CGPM decidiu que a nova definição iniciaria no Dia da 

Metrologia (20/05/2019)

Mais informações: https://www.bipm.org/en/the-si/ & 

https://www.bipm.org/en/measurement-units/rev-si/ 



Mais de 70 anos de excelência em pesagem
História das balanças METTLER TOLEDO
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B Series – Primeira 

balança analítica do  

mundo moderno com 

um único prato  de 

pesagem.

M5 – Primeira  

micro balança com 

capacidade de 20 g 

utilizando o 

princípio de 

substituição.

AE – Balanças analíticas AE 

foram as primeiras 

construídas utilizando 

células de carga na parte 

posterior do instrumento.

AT – Incorpora a função 

de ajuste interno 

automático, tornando-se o 

instrumento mais preciso 

do mercado.

1945 1952 1982 1989 2006 2018

XP – Com o lançamento do 

modelo de balança XP56, 

MT introduziu a primeira 

balança combinando uma 

resolução de 1 μg e 

capacidade de 52 g.

XPR/XSR – Nova geração de balanças  

analíticas com características únicas 

que suportam o controle de 

qualidade integradas como 

StaticDetect, StatusLight, 

LevelControl y GWP Approved.



Mais de 30 anos de experiência especializada 

em metrologia de massas

M_one & M_10 Vacuum
Comparators – Para a 

determinação de massas de 

pesos, artefatos e esferas de silício 

de até 10 kg em pressão 

controlada e alto vácuo.

1994 1998 1999 2014 2017

MC Link – Software para 

calibração de pesos, 

aumentando a 

produtividade e eliminando 

erros de transcrição 

manual.

XPR – Nova generação de 

comparadores com tela 

touchscreen e funções de 

controle de qualidade

integradas.

2018

AT – Primeira balança 

comparadora manual no 

mercado global para 

calibração de pesos com a 

maior precisão possível.

1989

AT Automated – Soluções 

totalmente automatizadas 

de 1 a 10 kg com o 

revolucionário sistema de 

rotação de pesos de 4 

posições.

a_Line Robotics – Soluções 

robóticas flexíveis de 1 mg a 

1 kg para obter a maior 

produtividade e 

rendimento.

AX – Tecnologia de pesagem 

de células de carga Premium 

integrada à comparadores 

manuais, automatizados e 

robóticos.

e_Line Robotics – Primeiro 

comparador de massas robótico 

de mesa com resolução de 0,1 μg

/ 1 μg e capacidade de 5 a 100 g 

de capacidade.

2002



Stakeholders
Institutos Nacionais de Metrologia
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Organizações de Metrologia Legal

Bureau Internacional 
de Pesos e Medidas

CML – Comitê de Metrologia Legal



Rastreabilidade em massa

Protótipo 
Nacional

Padrão 
Primário

MassasProtótipo 
Internacional 

(IPK)

Balanças

Comparadores de última geração para uma cadeia de calibrações ininterrupta
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Rastreabilidade em massa

Protótipo 
Nacional

Padrão 
Primário

MassasProtótipo
International 

(IPK)

Balanças

Comparadores de última geração para uma cadeia de calibrações ininterrupta
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Rastreabilidade em massa

Protótipo 
Nacional

Padrão
Primário

MassasExperimentos 
de Realização

Balanças
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Constante
de Planck

h

6.626 070 15 x 10-34

Balança de 

KIbble

Balança de 

KIbble

Experimento 

de Avogadro

Experimento 

de Avogadro

CV

Valor de 
Consenso

Comparadores de última geração para uma cadeia de calibrações ininterrupta



Potenciais mudanças após a nova definição
O que muda na rotina diária dos usuários ...?

Alta direção:
De fato, o novo quilograma não afeta seu negócio.

Gerente de conformidade:
Sem problemas: os requisitos, normas e regulamentos não foram impactados.

Gerente de qualidade:
Não se preocupe. Seus procedimentos seguem válidos.

Engenheiros de processos de fabricação:
Não se preocupe, suas instruções de trabalho não precisam ser alteradas.

Gestor de calibração ou provedor de serviços:
Nada muda nesse nível. O novo quilograma afeta exclusivamente ao padrão 
primário da cadeia de rastreabilidade.

Metrologista no Instituto Nacional de Metrologia:
Com a nova definição, o quilograma pode ser feito por qualquer pessoa, em 
qualquer momento e em qualquer lugar.



Potenciais mudanças após a nova definição

Oportunidades e desafios

Quanto mais preciso se pode medir, melhor será o design, desenvolvimento e 
construir coisas.

Melhorias das tecnologia disponíveis atuais facilitaram o futuro na realização de 
outras unidades do SI de maneira mais precisa.

Maior consciência e interesse em metrologia e na ciência de medição.

Maior confiança no resultado de medição e na garantia de qualidade derivada do 
mesmo.

O desafio de ter um entendimento comum das alterações em implementação e 
do fator, " o que isso impacta para mim?".

Aplicar em escala e industrialização de experimentos complexos para melhorar o 
mundo da pesagem.



Metrologia 4.0 1
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LIMS / ERP

 Rendimento
 Conformidade
 Produtividade

 Gestão de datos
 Integridade de dados
 Soluções de fluxo de 

trabalho
ISO FDA

CFR

ASTM

USP

IEC

XPR eLine
para Calibración

XPR - Quantos
para Dosificación

XPR - Micro
Balanzas

XPR - Balanzas
Analíticas

XPR – Balanzas
de Precisión



Links
BIPM

https://www.bipm.org/en/the-si/

https://www.bipm.org/en/measurement-units/rev-si/

https://www.bipm.org/utils/en/pdf/si-mep/MeP-kg-2018.pdf 

METROLOGIA JOURNAL

http://iopscience.iop.org/journal/0026-1394/page/Focus_on_Realization_Maintenance_and_Dissemination_of_the_Kilogram 

METTLER TOLEDO

https://www.mt.com/ch/en/home/library/white-papers/laboratory-weighing/1-kilogram-redefinition-of-base-si-unit.html

https://www.mt.com/ch/en/home/library/white-papers/laboratory-weighing/Calibration_with_Robotic_Mass_Comparators.html 

https://www.mt.com/ch/en/home/library/white-papers/laboratory-weighing/07_Mass_Comparators/efficient-mass-calibration-

software.html



Daniela Soares Baierle
Metrology and Quality Manager
Mettler-Toledo Ind. e Com. Ltda.
Avenida Tamboré, 418 - Tamboré
Fone: +55 11 4166 7428
Mobile: +55 11 98709 4716
www.mt.com
SAC: 0800 520 7400
sac.mtbr@mt.com



VERIFICAÇÃO DE BALANÇAS



• Calibração – determina a relação entre a indicação e o valor verdadeiro da 

magnitude medida, utilizando padrões, certificados e rastreáveis.  

• Ajuste – Regular o equipamento de medição de modo que a indicação se desvie o 

menos possível do valor verdadeiro, e que o desvio se mantenha dentro dos 

limites tolerados.

– Interno

– Externo

• Verificação - Controle estabelecido pelo controle da qualidade, com objetivo de 

garantir que o instrumento esteja de acordo com os requerimentos do processo.

• Manutenção Preventiva/Corretiva

Calibração, Verificação, Ajuste e Manutenção 
Preventiva/Corretiva



Calibração

• Determina a relação entre a indicação e o valor verdadeiro da 
magnitude medida, utilizando padrões, certificados e rastreáveis.



Certificado de Acreditação

Acreditação:

• - Organismo oficial. Ex.: INMETRO, SCS ( Swiss Calibration Service). 

• - Determinada grandeza (escopo do credenciamento) 

Auditorias anuais de 

supervisão.



Ajuste interno x externo

• Compensação Térmica 1. Ajuste interno =>Comodidade

2. Ajuste interno automático:
• Variação de 2 °C
• 1 peso interno permitindo 2 pontos de 

ajustes

3. Ajuste interno automático com 
linearização:

• 2 pesos internos permitindo 3 pontos de 
ajustes

• Ajusta e lineariza a cada variação de 2 °C

200
g

100
g

Ponto 
Zero

100 
g

200
g



Ajuste interno x externo

• Vista superior das balanças de 0,01mg



Portaria de Aprovação de Balança

• Aprovação de Modelo

– Teste

– Conjuntos Aprovados

– Lacre

• Ajuste Externo



Por que verificamos as balanças?

 Valorização das especificações técnicas 
da  balança

O objetivo dos dois 
procedimentos de teste é 
diferente!

 Valorização dos requisitos de erro relativo 
de pesagem – Tolerância de processo



Recomendações / Normas
Capítulo 1251

O item 1251, não é mandatório, mas é uma sugestão para minimizar erro no 

processo, tratando de como realizar as verificações periódicas, utilizando recursos e 

analisando o risco da balança para o processo.

Podendo através de uma analise de risco da balança determinar periodicidades 

para verificação, sempre utilizando a tolerância do processo. (0,10% / 2). 

4.2. Os equipamentos utilizados em pesquisa deverão ser 

verificados periodicamente, conservados em bom estado, e 

calibrados de acordo com os POPs.

7.1 Para facilitar os testes devem ter POPs definidos com a 

finalidade de assegurar a qualidade e integridade dos dados 

gerados.

7.6 controle dos instrumentos de medição

„Quando necessário garantir e validar resultados, os 

equipamentos de medição devem ser:

a) calibrados ou verificados em intervalos definidos, ou 

prévio uso, de padrões de medida rastreáveis com padrões 

nacionais ou internacionais […]; 

b) Ajustados ou re-ajustados se necessário.“



Como Verificar?

 Qual a tolerância verificação de rotina?

 Quais os testes devem ser realizados?

 Com qual periodicidade faço a verificação?

 Como?

 Como posso reduzir esforços?



Qual frequência?
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Baixo médio alto

1 %

0.1 %

0.01 %

10 %

Impacto (para o negócio e para o cliente)



Quais testes?

Propriedades da medição:

Repetibilidade RP

Linearidade NL

Excentricidade EC

Sensibilidade SE

Repetibilidade RP

Linearidade NL

Excentricidade EC



Tolerância
Tolerância de Processo

A tolerância máxima em porcentagem (%).

A tolerância de pesagem é definida por seus requisitos de processo, pelo sistema 

de qualidade ou pelos requisitos regulatórios. Quanto menor a tolerância, maior a 

precisão do equipamento.

Tolerância de Portaria

A Tabela 4 da portaria define os erros máximos permitidos para equipamento de 

pesagem não automáticos na verificação inicial e subsequente.



Frequência x Ajuste Interno

• http://www.fda.gov/cder/guidance/cGMPs/

• Pergunta do Fornecedor

• “A maioria dos fabricantes de balanças analíticas proporcionam “ajuste 

automático” integrado em suas balanças. O ajuste automático substitui o o ajuste 

externo? Se negativo, então quando deveria ajustar?”

• Resposta FDA

 Os testes com peso externo devem ser realizados, mesmo que com menor 
freqüência.

 O risco da análise (a conseqüência e a tolerância do processo) e a freqüência de 

uso determinarão a freqüência do ajuste externo. 

 A calibração de um “Ajuste interno” deveria ser verificada periodicamente – a 

freqüência habitual é de uma vez por ano- utilizando […] Padrões rastreáveis.



Documentação



Links
https://www.mt.com/br/pt/home/products/Laboratory_Weighing_Solutions/Precision_

Balances/service/compliance/gwp-verification.html

https://www.youtube.com/watch?v=4apf5PbfhRQ



Dúvidas?



Contatos

Raul Lima
Especialista de Aplicaçao Labtec

Tel: 55 11 96412-7452
E-Mail raul.lima@mt.com

Mettler-Toledo Brasil
Av Tamboré, 418
Barueri – São Paulo

www.mt.com

OBRIGADO A TODOS!


