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provisão da credibilidade dos resultados para instrumentos 
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controle metrológico para novos instrumentos de medição 
com maior eficiência e eficácia. 
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1. INTRODUÇÃO 

A pesquisa a partir da visão da garantia metrológica 
para os instrumentos de medição possibilita a confecção de 
documentos para o desenvolvimento do controle 
metrológico legal, compreendendo a decisão de aprovar ou 
não um modelo de instrumento baseado nos relatórios de 
ensaios.  Também a realização da verificação que constata 
se o instrumento de medição satisfaz às exigências 
regulamentares e a supervisão que realiza o controle do 
processo, desde a fabricação até o reparo do instrumento. 

Ela é desenvolvida a partir da visão de um processo 
que se inicia na decisão de produzir-se um novo 
instrumento, até o termino de seu uso.  Sobrepondo-se a este 
processo um sistema de controle metrológico, é possível 
moldá-lo a fim de identificar o controle metrológico legal 
adequado.   

Paralelamente é identificada a infra-estrutura 
necessária a realização do controle pelo Estado.   Ela 
permite a aplicação do nível de controle necessário aos 
instrumentos de medição utilizados em atividades 
econômicas e em outras medições que interessem a 
segurança, a saúde e o meio ambiente.   

2. METROLOGIA LEGAL 

A metrologia legal é a parte da metrologia relacionada às 
atividades resultantes de exigências obrigatórias, referentes 
às medições, as unidades de medida, aos instrumentos de 
medição e aos métodos de medição, sendo desenvolvidas 
por organismos competentes. 

Em sua essência, ela é uma função exclusiva do Estado.  
Consiste de um conjunto de procedimentos técnicos, 
jurídicos e administrativos, cujo estabelecimento se dá por 
meio de dispositivos legais, pelas autoridades públicas.  
Tem como objetivo precípuo garantir a qualidade das 

medições realizadas nas operações comerciais e nos 
controles públicos relativos a saúde, ao meio ambiente, à 
segurança, à proteção ao consumidor, entre outros. 

A metrologia legal se utiliza da metrologia científica 
para obter referências apropriadas e rastreabilidade aos 
padrões.  É aplicada não apenas para instrumentos utilizados 
na comercialização de produtos, mas também para a 
proteção dos indivíduos e da sociedade como um todo. 

A exatidão das medidas é de interesse à segurança das 
pessoas, aonde existe a necessidade de protegê-las contra os 
efeitos de medições inexatas que possam trazer riscos à 
saúde e a segurança.  Daí, esta é de grande significância para 
o desenvolvimento social e econômico. 

A sua importância tanto para a sociedade quanto para o 
desenvolvimento da economia impõem o poder de polícia 
administrativa, conforme declarado por [2], que busca 
assegurar o bem estar geral, impedindo, através de 
mecanismos legais o exercício anti-social dos direitos 
individuais, o uso abusivo da propriedade, ou a prática de 
atividades prejudiciais à coletividade. 

A metrologia legal compreende as seguintes atividades 
principais: 

- Estabelecimento de exigências legais;  

- Promoção da infra-estrutura necessária para a 
rastreabilidade das medições e dos instrumentos de 
medição regulamentados.  

- Supervisão dos produtos/instrumentos 
regulamentados e das atividades regulamentadas; e 

- Controle/avaliação da conformidade de produtos 
regulamentados e atividades regulamentadas;   

2.1.  Instrumentos de medição 

De um modo geral, os instrumentos de medição 
sujeitos ao controle metrológico são aqueles utilizados: 

- no comércio; 

- nas atividades oficiais; 

- no campo da medicina; 

- no campo da proteção ambiental, segurança 
profissional e prevenção de acidentes; e 

- na vigilância de tráfego de estrada. 



2.2.  Garantia metrológica 

Por definição a garantia metrológica é o conjunto dos 
documentos metrológicos legais, meios técnicos e operações 
necessárias cujas atividades realizadas asseguram a 
credibilidade dos resultados da medição na metrologia legal.     

É regido por dois princípios básicos.  O primeiro é 
considerar todo o processo de medição de um instrumento 
antes do desenvolvimento ou mudança do sistema de 
controle metrológico e o segundo é prover flexibilidade.   

A aplicação de flexibilidade em requisitos legais 
permite a seleção dos controles, a consideração do histórico 
do projeto e dos programas de ensaios realizados, tanto para 
instrumentos de medição quanto para produtos pré-medidos. 
Além disso, possibilita a distribuição da responsabilidade do 
atendimento da legislação tanto para o usuário quanto para o 
fabricante. 

2.3.  Controle metrológico legal 

O controle metrológico legal reúne todas as atividades 
de metrologia legal que contribuem para a garantia 
metrológica.  

Ele compreende o controle legal que são as operações 
legais a que podem ser submetidos os instrumentos de 
medição (apreciação técnica e verificações), a supervisão 
metrológica e a perícia metrológica.   

Desse modo, intervém em todo o processo pelo qual 
um instrumento de medição passa, desde sua concepção ou 
decisão de criação até a fase antes de seu descarte, onde 
pode ser reparado ou passar por modificações. 

Neste processo, tanto fabricantes quanto usuários 
devem considerar a regulamentação metrológica pertinente 
ao instrumento de medição sob controle. 

2.4.  Sistema de controle  

A partir da visão de um sistema é possível identificar 
de forma ativa a supervisão metrológica.  Esta forma de 
controle pode intervir na fabricação, na importação, na 
instalação, na utilização, na manutenção e no reparo de 
instrumentos de medição.  O foco deve estar tanto nos 
instrumentos quanto nas atividades realizadas. 

A estratégia ligada ao nível de intervenção com vistas 
ao controle metrológico está diretamente relacionada ao 
papel da metrologia legal cuja meta essencial é assegurar a 
exatidão no processo de medição e a igualdade, contribuindo 
para a saúde e segurança do cidadão. 

2.5. Inter-relação 

A garantia metrológica explicita que um dos seus 
componentes são “operações” necessárias.  Por sua vez no 
controle metrológico legal, o controle legal apresenta 
também tais “operações” a que são submetidos os 
instrumentos de medição.  Estas operações são identificadas 
como aprovação de modelo e verificações inicial e 
subsequente. 

Assim, na figura 1 identifica-se o relacionamento da 
garantia metrológica com o controle metrológico legal, com 

vistas a credibilidade dos resultados. Neste identificam-se as 
principais atividades  desenvolvidas em metrologia legal. 

 

Fig. 1. A Garantia Metrológica (GM) e o Controle Metrológico Legal 
(CML) inter-relacionadas. 

 

3. O PROCESSO GARANTIA METROLÓGICA 

A partir da visão da inter-relação da garantia 
metrológica e do controle metrológico legal buscou-se 
melhorar o processo já existente para implementação do 
controle metrológico de instrumentos de medição. 

De acordo com [5] programas de melhoria de 
processos são geralmente aplicados a estruturas 
organizacionais existentes envolvendo mudanças em 
processos funcionais definidos.  Esta melhoria significa a 
realização desse mesmo processo com uma eficiência e 
eficácia um pouco maior. 

Tendo em vista a natureza de constante mutação no 
ambiente tecnológico, identificou-se a importância de 
realimentar um processo já desenvolvido a fim de 
aprofundar sua melhoria, criando-se assim um ciclo PDCA 
para garantir a credibilidade dos resultados. 

O processo garantia metrológica foi estudado e 
desenvolvido no âmbito da Diretoria de Metrologia Legal e 
tem como objetivo sistematizar as atividades de controle 
legal e contribuir para a construção e disseminação do 
conhecimento em pesquisa regulatória, conferindo aumento 
da credibilidade aos resultados fornecidos pelos 
instrumentos de medição submetidos ao controle 
metrológico.    

Ele é descrito em quatro fases essenciais: 
planejamento; elaboração e desenvolvimento; realização de 
avaliação da conformidade dos instrumentos e atividades; e 
realização das correções necessárias. 

3.1.  Planejamento 

Com o planejamento dá-se inicio ao processo que se 
compõem de três atividades:  

a) Avaliar de impacto regulatório 

Conforme declara [3] é uma prática recomendada 
para a realização de uma avaliação do impacto da 
regulamentação a nível econômica, social e 
ambiental. A análise crítica deve assegurar que os 
impactos positivos superem os negativos, sejam estes 
econômicos, ambientais ou sociais, decorrentes da 
implementação da regulamentação. 



b) Identificar dos setores envolvidos 

Pesquisa realizada a fim de identificar todos os 
possíveis atores que venham a ser impactados, direta 
ou indiretamente, pela implementação de requisitos 
técnicos e metrológicos legais.  

c) Realizar pesquisa exploratória 

Pesquisa bibliográfica cujo objetivo é a identificação 
de documentos nacionais ou internacionais, tais como 
normas e recomendações. 

3.2.  Desenvolvimento 

O objetivo nesta fase é a criação dos mecanismos 
necessários ao controle metrológico, preparação do corpo 
técnico envolvidos e a implantação do novo serviço.  São 
realizadas as seguintes atividades principais: 

a) Estabelecer exigências legais 

São desenvolvidas exigências legais que  
considerem os requisitos técnicos e metrológicos 
dos instrumentos, o método de medição, que inclui 
o próprio instrumento, o operador, o ambiente, os 
procedimento e especialmente as características do 
que é medido  e o tipo de controle metrológico. 

b) Promover a infra-estrutura necessária 

Segundo [3] a implementação da regulamentação 
técnica requer a existência de uma infra-estrutura 
tecnológica apropriada, tanto para a aplicação dos 
procedimentos de avaliação da conformidade 
quanto para as atividades de acompanhamento no 
mercado e mesmo para o apoio e assistência 
tecnológica às empresas. Essa infra-estrutura 
tecnológica é constituída por laboratórios de 
ensaios, padrões metrológicos, laboratórios de 
calibração, organismos de inspeção, de certificação 
e de acreditação e por inspetores e auditores. 

c) Submissão do projeto de regulamento técnico 
metrológico (PRTM) a consulta pública 

A consulta pública, segundo declara [3], é um dos 
mecanismos formais de informação e inserção da 
sociedade no processo regulatório, conferindo ao 
ato legal a legitimidade que assegura à autoridade 
que a regulamentação é aceitável e aplicável. 
Dentre outros benefícios, a consulta pública 
possibilita: 

• divulgar com maior antecedência a idéia 
do regulamento; 

• prevenir e identificar conseqüências e 
efeitos não pretendidos da regulamentação 
técnica; 

• dar oportunidade às partes interessadas de 
se manifestarem e interferir no conteúdo 
da regulamentação técnica; 

• aprimorar o conteúdo da regulamentação 
técnica; 

• validar a regulamentação técnica. 

d) Realizar audiência pública 

De acordo com [3], a audiência pública é uma 
atividade cujo objetivo é o recolhimento de 
comentários e sugestões. Para isso, são realizadas 
uma ou mais reuniões formais, complementares ao 
processo de recebimento de comentários e 
sugestões.  

e) Treinar especialistas e técnicos 

Visa em primeiro momento transformar o 
conhecimento tácito, apreendido durante o 
desenvolvimento da pesquisa, em conhecimento 
explicito.  Utilizam-se mecanismos que permitam a 
transmissão destes aos especialistas que estarão 
envolvidos no controle metrológico do instrumento 
de medição. 

f) Implantar o controle metrológico  

Consiste de iniciar o controle legal do instrumento 
com base nos requisitos prescritos no regulamento 
técnico aprovado.  Assim o instrumento de medição 
para ser utilizado e/ou comercializado deve 
compulsoriamente ser submetido à aprovação de 
modelo, verificação inicial e verificações 
subseqüentes. 

3.3.  Controle de instrumentos e atividades 

A fase de controle compõe-se das seguintes atividades: 

a) Supervisionar os instrumentos e as atividades 

De acordo com [4], a supervisão metrológico é um 
tipo de controle realizado na fabricação, na 
importação, na instalação, na utilização, na 
manutenção e no reparo de instrumentos de 
medição visa verificar se esses instrumentos são 
utilizados de maneira correta, no que se refere à 
observância dos requisitos legais metrológicos.  

b) Avaliação da conformidade do instrumento e das 
atividades  

A avaliação da conformidade tanto do instrumento 
quanto das atividades regulamentadas tem como 
objetivo manter o sistema atualizado, identificando 
as necessidades de melhoria e atualização. 

3.4.  Implementação de melhorias e correções  

Esta fase utiliza-se dos resultados do que foi detectado 
durante a fase anterior, possibilitando as correções e 
melhorias do sistema como um todo, dando a este maior 
confiabilidade e aos resultados a manutenção da 
credibilidade. 

4. CONCLUSÃO 

A garantia metrológica e o controle metrológico legal 
se complementam.  Assim a credibilidade dos resultados 
indicados por instrumentos de medição está condicionada a 
existência dos requisitos legais (requisitos e normas), da 



infra-estrutura necessária e da realização da supervisão 
metrológica sobre os instrumentos de medição bem como 
das atividades realizadas 

A melhoria do processo desenvolvido, além de 
identificar claramente cada uma de suas fases, o torna mais 
eficiente, possibilitando o gerenciamento de forma mais 
eficaz do desenvolvimento e conclusão de cada etapa.   
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