
 

 

 
 

 

 

Certificado de Calibração 4.0: um novo formato para uma 

nova indústria 

Calibration Report 4.0: a new format for a new industry 
 

Diego Joriro Nazarre
1
, Artur Augusto Martins

1
 

1 Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo S.A. - IPT 

E-mail: diegoj@ipt.br; arturm@ipt.br 

Resumo: Neste trabalho apresentamos uma proposta para um novo formato de entrega dos 

resultados de calibrações. Atualmente, setores industriais vem passando por transformações 

que mudarão o modo como produzem, baseando-se em linhas de produção onde seus 

componentes apresentarão alto grau de autonomia e interconexão. Nesse cenário, o formato 

atual de entrega dos resultados de calibrações desses componentes, que são dados essenciais 

para a manutenção e controle da qualidade dos produtos finais, está claramente defasado e 

necessita se adequar à essa nova realidade. Desenvolvemos uma plataforma digital que 

pretende dar início a essa adequação, indo além da entrega de documentos digitalizados, 

fornecendo os resultados na forma de dados digitais, que podem ser manipulados através de 

interfaces digitais ou diretamente por outros softwares, permitindo criar um fluxo de dados 

direto do laboratório que realiza a calibração para os sistemas de controle das novas plantas 

produtivas, com o mínimo de intervenção humana e explorando ao máximo o uso de 

tecnologias digitais. 

Palavras-chave: Transformação Digital; Indústria 4.0; Certificado 4.0 

Abstract: In this paper we present a proposal for a new delivery format for calibration results. 

Currently, industrial sectors are undergoing transformations that will change the way they 

produce, based on production lines where their components will present a high degree of 

autonomy and interconnection. In this scenario, the current delivery format of the calibration 

results of these components, which are essential data for the maintenance and quality control of 

final products, is clearly outdated and needs to adapt to this new reality. We have developed a 

digital platform that aims to initiate this adaptation, going beyond the delivery of digitalized 

documents, providing the results in the form of digital data, which can be manipulated through 

digital interfaces or directly by other software, allowing to create a data flow directly from the 

laboratory which performs the calibration for the control systems of the new production plants, 

with the minimum of human intervention and exploiting to the maximum the use of digital 

technologies. 
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1. Introdução 

A calibração de instrumentos é um 

procedimento de importância fundamental em 

processos produtivos e de pesquisa e 

desenvolvimento. Sem a informação sobre o 

comportamento metrológico de seus 

componentes, esses processos podem ter seus 

resultados e confiabilidade comprometidos.  

Dessa forma, os dados gerados durante os 

procedimentos de calibração devem, 

necessariamente, ser parte integrante dos 

processos dos quais esses instrumentos fazem 

parte. Esses dados são gerados por laboratórios 

especializados, através de procedimentos de 

calibração e enviados aos seus clientes através 

dos certificados de calibração. Em posse do 

certificado, o responsável analisa os resultados 

da calibração e conclui sobre a adequação ou 

não daquele instrumento ao seu processo. 

Através desse fluxo, informação é 

transformada em conhecimento, possibilitando 

a tomada de decisões, agregando valor à cadeia 

da qual fazem parte esses instrumentos [1]. 

Essa análise e suas conclusões (que 

denominaremos aqui de análise de certificado) 

são então integradas ao processo produtivo, 

através de um sistema de gestão da qualidade 

(SGQ) ou similar. Todo esse processo de 

análise de certificado e integração dos 

resultados ao processo é efetuado pelo 

responsável, utilizando-se de diversas 

ferramentas, sendo a mais comum a planilha 

eletrônica, sempre tendo como fonte de dados 

o certificado de calibração emitido por um 

laboratório especializado.  

Atualmente, os certificados de calibração 

são entregues em formato impresso ou 

digitalizado (arquivo .PDF), tornando o 

processo de análise manual e pouco produtivo, 

já que este dificilmente pode ser otimizado ou 

totalmente automatizado. Alguns fatores 

contribuem para esse cenário, como a falta de 

padronização na formatação dos certificados e 

o formato como são entregues, geralmente não 

compatíveis com as ferramentas utilizadas nas 

análises. A análise de certificados e integração 

de resultados a um SGQ demanda hoje 

considerável tempo dos responsáveis, tendo em 

vista que um processo produtivo pode ter 

dezenas de instrumentos que necessitam de 

calibração periódica, reduzindo a 

produtividade como um todo, já que um 

instrumento não pode ser  reintegrado a um 

processo sem uma conclusão sobre sua 

adequação às especificações daquele processo. 

Diante de um cenário onde os processos 

produtivos passam por uma transformação, 

tornando-se cada vez mais integrados e 

autônomos, a análise de certificados de 

calibração e integração de seus resultados aos 

processsos coloca-se como uma questão 

relevante, pois, como dito anteriormente, os 

dados metrológicos dos instrumentos são de 

fundamental importância para os processos dos 

quais fazem parte. 

Assim, em processos produtivos altamente 

integrados, onde os dados fluem de maneira 

autônoma, uma análise de certificado de 

calibração realizada de forma convencional e 

manual, que tem como fonte de dados 

documentos em formatos não padronizados e 

que não podem ser integrados de forma 

automatizada a fluxos de dados já existentes, 

representam um claro gargalo produtivo e 

contrastam de forma evidente ao proposto pelo 

conceito de Indústria 4.0 ou Manufatura 

Avançada [2]. 

Além disso, a transformação digital que 

diversos setores de serviços como transporte, 

comunicação, entretenimento, entre outros vem 

sofrendo, criam uma expectativa e um maior 

grau de exigência das pessoas com relação a 

eficiência, agilidade e facilidade de uso de 

serviços contratados, sejam eles para uso 

pessoal ou profissional. 

Analisando esse cenário, o Laboratório de 

Metrologia Elétrica do IPT (LME-IPT) 

desenvolveu uma solução que tem como 

principal objetivo redefinir o produto final 

entregue ao cliente que contrata um serviço de 

calibração, indo além da entrega das 

informações que são geradas na calibração, 

fornecendo também as ferramentas necessárias 

para que essas informações sejam 

transformadas em conhecimento, 

possibilitando uma tomada de decisão mais 



 

 

 
 

 

 

ágil e com resultados mais facilmente 

integráveis a outros sistemas. Os dados são 

entregues através de um aplicativo web, 

podendo ser acessado por dispositivos mobile e 

desktop, munido de tecnologias que permitem 

que os resultados e conclusões das análises 

realizadas na própria plataforma sejam 

integradas a um fluxo de dados já existente de 

forma mais automatizada, através de API´s (do 

inglês Application Programming Interface). 

Assim, é possível criar um canal de dados 

digitais direto do laboratório que realiza a 

calibração para o sistema de gestão da 

qualidade e processo produtivo do usuário 

final, de forma que quando os instrumentos 

forem reinseridos nos processos após as 

calibrações, as informações pertinentes já 

estejam disponíveis para os sistemas que 

integram a cadeia inteligente, otimizando todo 

o fluxo e gerando mais valor para o cliente que 

contrata a calibração (figura 1). 

2. Desenvolvimento e inovações 

A plataforma proposta baseia-se no conceito de 

Progressive Web Application [3], possui 

interface responsiva, adaptando-se 

automaticamente ao dispositivo utilizado pelo 

usuário (smartphone, tablet ou desktop), 

podendo ser acessada por qualquer dispositivo 

que possua um navegador web atualizado. 

Durante o processo de desenvolvimento, 

priorizou-se a usabilidade do usuário final, de 

forma que a ferramenta abrangesse toda 

complexidade que envolve a gestão 

metrológica de instrumentos, mas que pudesse 

ser usada de forma intuitiva através de 

dispositivos móveis. 

A plataforma possui certificação SSL (do 

inglês Secure Sockets Layer), o que garante 

que os dados trafegados na rede são 

criptografados.  

As principais inovações em relação à outras 

plataformas já existentes no mercado são 

enumeradas a seguir: 

1) A utilização do conceito de 

Progressive Web Application, que permite ao 

usuário armazenar dados em cache permitindo 

acesso à parte das funcionalidades da 

plataforma sem necessidade de conexão com a 

internet, permitindo a sua utilização em locais 

remotos sem conexão ou com conexão 

instável. E quando a conexão se faz disponível, 

a sincronização de dados entre o dispositivo do 

usuário e a plataforma é realizada 

automaticamente sem a necessidade de 

interferência do usuário. Essa é uma prática 

adotada recentemente no desenvolvimento de 

aplicações, denominada offline first [4], onde 

se prioriza a experiência do usuário, 

independente da disponibilidade de conexão 

com a internet. 

2) A sincronização automática da base 

de dados da plataforma com a base de dados 

do laboratório que realiza a calibração, 

permitindo ao usuário ter acesso a todos os 

dados de calibrações e funcionalidades da 

plataforma sem a necessidade dele próprio 

alimentar o sistema, como acontece nas 

plataformas existentes no mercado. Isso resulta 

em um aumento de produtividade por parte do 

usuário, já que alimentar e manter esses 

sistemas atualizados demanda quantidade de 

tempo significativa dos responsáveis. 

3) A disponibilização de API’s, 

permitindo automação completa do fluxo de 

dados e análises, da base de dados do 

laboratório, ao sistema final do usuário. 

4) Ferramentas de análise de 

conformidade e gestão de instrumentos 

integrados na própria plataforma, permitindo 

ao responsável um gerenciamento muito mais 

ágil e inteligente, reunindo em um único 

sistema todas as informações e funcionalidades 

necessárias para a gestão completa dos seus 

instrumentos. 

No caso do LME-IPT, que faz uso de um 

software de automação e gestão laboratorial há 

cerca de 15 anos e possui uma base de dados 

de calibrações estruturada e organizada, a 

operação da plataforma proposta praticamente 

não acarreta impacto à produtividade do 

próprio laboratório, já que toda a sincronização 

dos bancos de dados é feita de forma 

automática, bem como a geração de gráficos, 

carregamento de certificados e todas as outras 

informações disponíveis na plataforma. 
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Figura 1 – Comparação entre o fluxo de dados metrológicos convencional e o novo formato proposto. Em azul: o fluxo tradicional, onde, 

em posse do certificado de calibração, o responsável necessita transferir os dados para sua ferramenta de análise e posteriormente inserir os 

resultados no seu sistema de gestão da qualidade (SGQ) ou processo produtivo, manualmente. Em amarelo: o formato proposto, onde a base 

de dados do laboratório que realiza a calibração se conecta diretamente a base de dados da plataforma proposta (que corresponde ao que 

denominamos Certificado 4.0). Através de interfaces intuitivas e amigáveis, o responsável utiliza as ferramentas disponíveis na própria 

plataforma para realizar a análise de certificado, sem necessidade de planilhas ou sistemas adicionais. Após realizadaa análise o usuário 

transfere os resultados para o sistema onde serão utilizados. Em verde: um uso avançado, onde através de API´s um SGQ ou processo 

produtivo pode ser configurado para acessar automaticamente as informações e resultados contidos no Certificado 4.0, criando um fluxo 

contínuo de dados com o mínimo de intervenção humana. 
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Lançado oficialmente no Dia Mundial da 

Metrologia de 2019, a plataforma, denominada 

IPT ProCal, é atualmente disponibilizada de 

forma gratuita a todos os clientes do LME-IPT 

(procal.ipt.br). 

 

3. Funcionalidades 

A seguir, serão descritas sucintamente as 

principais funcionalidades presentes na 

plataforma, que possui quatro módulos 

principais:  

1) LISTA DE INSTRUMENTOS; 

2) CERTIFICADOS; 

3) ANÁLISE e 

4) OUTROS. 

Na LISTA DE INSTRUMENTOS, são 

listados todos os instrumentos do cliente, 

calibrados no LME-IPT nos últimos 5 anos. 

Aparecem em ordem alfabética, com descrição 

completa e seguem um código de cores que 

indica sua situação com relação à 

periodicidade da calibração. Em verde, 

aparecem os instrumentos com calibração 

dentro da periodicidade estabelecida. Em 

amarelo, aqueles cuja calibração está a dois 

meses ou menos do vencimento. E em 

vermelho, aqueles com calibração vencida. O 

módulo possui filtros e campo de busca para 

facilitar a localização de instrumentos. 

No módulo CERTIFICADOS, é possível 

visualizar todos os certificados emitidos pelo 

LME-IPT para o instrumento selecionado. Nos 

casos onde o certificado foi impresso e 

assinado manualmente, uma versão digital para 

consulta será visualizada, com nota no rodapé 

indicando essa situação. Nos casos com 

assinatura digital, a versão oficial será 

visualizada. Uma situação momentânea pode 

ocorrer quando o instrumento acabou de ser 

calibrado e o certificado está em fila para 

assinatura digital. Neste caso, será visualizada 

momentaneamente, uma versão prévia para 

consulta, sem assinaturas digitais. 

No módulo ANÁLISE, o usuário pode 

visualizar os resultados de calibrações na 

forma de gráficos de erro por faixa e tendência 

dos pontos ao longo dos anos. Estão 

disponíveis também ferramentas para definição 

de regras de decisão e verificação de 

conformidade, além de aplicação de correções, 

com a disponibilização das equações 

resultantes, já no formato adequado para uso 

em planilhas eletrônicas. Caso uma correção 

seja aplicada, o usuário pode digitar o Valor 

Indicado no instrumento e visualizar o valor 

corrigido. Esses resultados podem ser 

consultados por outros sistemas, inclusive 

planilhas eletrônicas, via API’s, de forma 

automatizada. 

Em OUTROS, estão presentes as seguintes 

funcionalidades: 

Periodicidade: definição da periodicidade de 

calibração do instrumento. 

Ocorrências: registro de todas as mudanças de 

parâmetros do instrumento, no formato de uma 

timeline, com indicação de usuário e data que 

ocorreu a mudança, tornando todas as 

alterações efetuadas na plataforma rastreáveis. 

O usuário pode ainda registrar ocorrências 

como localização do instrumento, manutenção, 

checagens intermediárias, etc. 

Usuários: a plataforma dispõe de dois tipos de 

usuários: administrador e comum. O 

administrador pode inserir outros usuários e 

gravar alterações dos parâmetros. O usuário 

comum pode realizar, mas não pode gravar 

alterações dos parâmetros e também não 

adiciona outros usuários. É nessa 

funcionalidade que é feito o gerenciamento 

desses usuários. 

Ao clicar no ícone de status do instrumento, 

o usuário pode enviar solicitações de 

orçamentos através da própria plataforma. 

Por ser 100% desenvolvido no LME-IPT, é 

possível qualquer tipo de customização de 

acordo com as necessidades de cada usuário. 

Essas customizações vão desde novas regras de 

decisão e análises de conformidade, até 

funcionalidades totalmente novas. Em casos 

onde calibrações são realizadas fora do    

LME-IPT, podemos realizar a integração de 

certificados e dados oriundos de outras bases 

de dados, permitindo a gestão e acesso aos 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 –  Telas da plataforma. À esquerda: Visão geral do módulo ANÁLISE com todas as suas funcionalidades, quando visualizado 

através de dispositivos com telas grandes. À direita: Visão do módulo LISTA DE INSTRUMENTOS e janela de pedido de orçamento 

quando visualizados através de dispositivos móveis. Todas as funcionalidades estão disponíveis independente do tipo de dispositvo utilizado. 

 



 

 

 
 

 

 

dados de todos os instrumentos de uma planta 

produtiva, por exemplo. 

A plataforma e suas funcionalidades podem 

ser testadas por qualquer pessoa, utilizando as 

credenciais de usuário demonstração, 

localizadas na tela de login da plataforma 

(procal.ipt.br). 

4. Aplicações 

Por se tratar de uma ferramenta muito versátil, 

exemplificaremos a seguir diferentes usos 

possíveis do Certificado 4.0: 

 

4.1.  Apoio ao SGQ 

As ferramentas básicas de gerenciamento 

disponíveis, como consulta a certificados, 

gráficos de erros, histórico de pontos, controle 

de periodicidade, solicitação de orçamentos e 

registro de ocorrências, permitem que o IPT 

ProCal seja utilizado como uma ferramenta 

complementar a um sistema de gestão da 

qualidade já existente. Durante auditorias, as 

informações metrológicas pertinentes ao 

instrumento estarão todas concentradas em 

uma única plataforma, tornando o SGQ mais 

eficaz e inteligente.  

 

4.2. Aumento de produtividade 

Como o banco de dados do IPT ProCal está 

diretamente conectado ao banco de dados do 

LME-IPT, os dados resultantes de uma 

calibração estarão disponíveis na plataforma 

assim que a calibração for concluída no 

laboratório, antes mesmo do instrumento 

retornar ao usuário. Assim, a análise de 

certificado pode ser realizada antecipadamente, 

e quando o instrumento retornar pode ser 

imediatamente reintroduzido ao processo 

produtivo. Depois, se julgar necessário, o 

usuário pode realizar a transferência dessa 

análise para o seu SGQ da forma que achar 

mais conveniente e com mais tranquilidade, 

com seu instrumento já em operação. 

 

4.3. Consulta de informações em campo 

Por possuir interface responsiva, a plataforma 

permite acesso via dispositivos móveis como 

smartphones e tablets. Através de QR-Codes 

fixados nos instrumentos os usuários podem 

acessar rapidamente as informações 

metrológicas pertinentes ao instrumento, 

funcionando como uma espécie de perfil 

metrológico digital daquele instrumento. 

Como dito anteriormente, a plataforma 

baseia-se no conceito de Progressive Web 

Application, permitindo a utilização de parte 

de suas funcionalidades em modo off-line, ou 

seja, mesmo sem acesso à internet. Assim, é 

possível a visualização e manipulação de dados 

e qualquer modificação nas análises e 

parâmetros que forem realizadas no modo 

offline serão automaticamente sincronizadas 

com a base de dados da plataforma assim que 

uma conexão estiver disponível, sem 

necesssidade de intervenção do usuário.  

 

4.4. Integração dos dados de calibrações a um 

processo produtivo avançado 

Através da disponibilização de API´s é 

possível acessar os resultados, incluindo suas 

análises de conformidade, correções e outros 

parâmetros diretamente da base de dados do 

IPT ProCal. Como exemplo, um processo 

pode ser configurado para acessar 

periodicamente e automaticamente os dados de 

determinados instrumentos na base de dados da 

plataforma através de outros softwares ou 

planilhas, mantendo assim o sistema produtivo 

sempre atualizado com relação às informações 

metrológicas de seus componentes.  

5. Considerações finais 

 

Os serviços de metrologia necessitam se 

adequar às novas demandas que as cadeias 

produtivas avançadas impõem. Além disso, as 

recentes transformações digitais que setores da  

sociedade atravessam elevam a expectativa 

pela efetividade e agilidade dos serviços que as 

pessoas contratam. Apesar de ser uma área 

muito avançada tecnologicamente no núcleo de 

sua atividade técnica, a metrologia deixa a 

desejar em outros aspectos, como nos 

processos de contratação dos serviços e 

formato de entrega do seu produto final, por  



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

exemplo. Com o objetivo de melhorar esses 

outros aspectos que circundam a prestação de 

serviços metrológicos, e alinhá-los às novas 

tendências do setor industrial e expectativas 

das pessoas, a equipe concebeu o que seria 

aquilo que chamamos neste trabalho de  

Certificado 4.0, e o desenvolveu empregando 

princípios do Desing Thinking, realizando 

entrevistas com potenciais usuários, utilizando 

as mais recentes tecnologias e sempre norteou 

o desenvolvimento da plataforma com a 

premissa de melhorar a experiência do cliente 

que contrata serviços metrológicos. 

Através do IPT ProCal o LME-IPT toma a 

iniciativa de propor o início do que seria uma 

transformação digital nos serviços de 

calibração, de modo que vá além da entrega de 

um documento técnico, e passe a ser um 

serviço tecnológico mais inteligente e 

integrável aos novos processos produtivos 

propostos pela quarta revolução industrial, 

além de mais atualizado e alinhado às 

expectativas dos clientes da era digital. 
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Diretoria de Operações e à Diretoria do Centro 

de Metrologia Mecânica, Elétrica e de Fluidos 

do IPT (CTMetro) pelo apoio e confiança na 

realização do projeto. 
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Figura 3 –  Tela de uma aplicação desenvolvida na plataforma LabVIEW, que se conecta diretamente à base de dados do 

ProCal e atualiza automaticamente parâmetros metrológicos como aplicação de correções, novas exatidões, periodicidade e 

vencimento da calibração (lado direito da tela), assim que são detectadas alterações desses parâmetros no ProCal. Este 

representa um uso que se enquadra diretamente nas diretrizes propostas pela Indústria 4.0, criando um fluxo de dados direto 

do laboratório que realiza a calibração ao sistema de medição final do cliente. 

 

http://www3.weforum.org/docs/Media/GAC14/Future_of_Manufacturing_Driving_Capabilities.pdf
http://www3.weforum.org/docs/Media/GAC14/Future_of_Manufacturing_Driving_Capabilities.pdf
http://www3.weforum.org/docs/Media/GAC14/Future_of_Manufacturing_Driving_Capabilities.pdf
https://developers.google.com/web/progressive-web-apps/
https://developers.google.com/web/progressive-web-apps/
https://developer.chrome.com/apps/offline_apps
https://developer.chrome.com/apps/offline_apps

